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Del 1

1

Solen skickade stekheta strålar in genom skolans tunna tak och väggar. Maj närmade sig sitt 

slut och det var som vanligt varmt som i en bakugn inne i skolsalen. Susi tittade ut genom 

klassrummets lilla fönster. Där fanns inte mycket att se. Den stora Muren skymde det mesta. 

Muren var byggd av kraftiga trästammar som var minst fyra meter höga. Den omgav 

skolgården som bestod av en grusplan och några bänkar. De var sällan där ute. Mesta tiden i 

skolan var de inne i klassrummet. Eller i stora salen. Ute var de bara när de var tvungna. När 

de skulle till och från skolan. Eller när de skulle jobba på fälten. 

 Det var svårt att höra vad läraren mässade om där framme. Det var något om ordning, om 

hur man ställer upp listor på Viktiga Saker och räknar för att få ordning på det Nödvändiga. 

Susi hade hört det förut. Hon kunde räkna ut hur många potatisar som behövdes planteras för 

att mätta ett tusen personer under ett år. Hon visste hur lång tid det tog för en av 

Sömmerskorna att sy tio skjortor. Hon visste hur många Barn som behövdes för att hålla 

samhället intakt. Hon visste hur många Barnaföderskor som behövdes för att föda barnen. 

Hon visste att hon kanske skulle vara en av de Utvalda. En Barnaföderska. Det var bara två 

veckor kvar innan hon och de andra flickorna som snart skulle fylla fjorton år skulle få åka till 

Storhem och få besked.

 Hon längtade till den dagen. Hon fruktade den dagen. Tänk om hon inte var en Utvald. 

Tänk om hon tillhörde de Sterila.

 Ögonen gled ideligen mot fönstret. Blicken följde muren, lyftes upp mot dess kant. Där, 

bortom den stadiga, skyddande träpalissaden kunde hon ana berg och skogar. Hon rös till, 

trots att det var så kvavt och varmt att skjortan fick mörka fläckar under armarna. 

 Det var en annan värld där borta. En värld hon inte kände till. En värld hon egentligen inte 

var intresserad av. Hennes värld var här. Här i Trygghem. Om hon var en Utvald, skulle hon 

inte komma tillbaka. Om hon var en Utvald fanns hennes framtid långt borta.
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 Hon ryckte till och tankarna flög iväg, bort från fönstret, bort från de avlägsna bergen, bort 

från det som skulle hända. Någon petade henne i sidan och hon vände sig ilsket om.

 – Du är långt borta.

 Det var Sefer. Sefer med håret som stod som en havrekärve kring huvudet. Sefer med de 

retfulla blå ögonen. Sefer med leendet som aldrig tycktes försvinna från hans mungipor. Hon 

hade aldrig sett en människa le så ofta som Sefer. Kanske var det leendet som gjorde att han 

hade en så irriterande effekt på henne. Som om han visste något mer. Som om han hade en 

hemlighet. 

 – Min ensak, Susi väste fram svaret.

 Sefer log ännu bredare.

 – Äh, bara det att Moré där framme ställde en fråga.

 Rysningen som nyss farit ned längs hennes ryggrad kom tillbaka och hon kände hur 

nackhåret reste sig. Hon vände sig genast framåt och såg den brungrå halvlånga rocken svepa 

längs hennes bänk. Moré hade alltid samma skjorta och rock precis som alla lärare. Det var 

deras signum. Deras lärarklädsel, precis som fältarbetarna hade sin ljusgrå skjorta och 

fostrarna hade sina ljusblå skjortor, barnen de gröna och ungdomarna de beige.

 – Nå, Susi. Vad säger du om det?

 Rösten var uppfordrande. När han svepte förbi henne, förde vinddraget med sig en doft av 

hans svett.

 Vad hade han frågat om? Om hon inte kunde svara, betydde det att hon skulle bli kvar i 

skolan flera timmar extra, för att hjälpa till att rätta de yngre elevernas uppgifter.

 Sefer petade henne i sidan igen. Hon blängde på honom. Han tryckte en liten lapp i hennes 

hand.

 Framtiden. Så stod det på lappen.

 – Så du ska bli kvar och hjälpa mig efter skolan, konstaterade Moré.

 Susi tog ett djupt andetag. 

 – Ingen vet något om framtiden, men alla kan planera för den. Alla är skyldiga att planera 

för den. Vi måste alla göra vårt bästa för att vårt samhälle ska blomstra. Vi måste lära oss de 

uppgifter vi ska utföra ...

 Moré hade hunnit vända längst ned i klassrummet och kommit tillbaka till Susis bänk. Han 

stannade och svischade runt med kappan så att Susi nästan tappade andan.
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 – Utmärkt. Just så. Hör ni andra vad Susi säger. Vi måste Planera. Det är det vi ska lära oss. 

Vårt samhälle blomstrar i dag. Det ska blomstra i morgon också. Vi ska leva vidare och ...

 Susi tappade tråden igen. Hon såg på Sefer. Hon kunde inte låta bli att ge honom ett litet 

leende. Han såg inte. Han tittade förbi henne. Ut och förbi muren. Ut mot världen.

Vad tänkte han på, Sefer? Han visste det knappt själv. Men nu visste han att det fanns något 

annat, något mer. Det var som om något fattades i Trygghem. Han kunde bara inte komma på 

vad. Men att tänka på det gjorde honom glad. Det fanns något ogripbart där borta. 

 Det handlade inte om Ordning. Det var inte det. Det handlade inte om hur man organiserar 

ett samhälle, hur man ställer upp listor på invånare för att få ut mesta möjliga nytta. Det 

handlade inte om hur man bäst packar en Rakevet för att få in så många lådor som möjligt. 

Det var något annat. Och han visste att det fanns där, bortom Muren. 

 Han hade hittat en väg ut genom muren. Inte många hade varit utanför. Jo, de 

Ofruktsamma flickorna som varit på test. Men de hade egentligen inte sett något utanför 

Muren. Precis som varorna de packade varje fredag, packade de in sig i en Rakevet utan 

fönster och såg inget förrän de kom fram till Storhem. Och där fanns inte mycket att se. Precis 

som Trygghem var Storhem omgiven av en hög och stadig mur. Det var i alla fall det som 

berättades. Annars var det ingen som sa något om Storhem. Utom att där var vitt och rent. 

Och att där inte fanns några träd.

 Men Sefer hade hittat ett ställe där man kunde ta sig igenom. Det var en ren tillfällighet, 

när han efter en särdeles svår storm blivit ivägskickad för städa undan kvistar och grenar i 

utkanten av ena änden av samhället.

 Bakom en buske såg han en spricka i Muren. Stockarna i palissaden hade knäckts av ett 

träd som fallit, eller kanske ett stenras i kombination med stora vattenmassor efter regnet som 

föll under stormen. Det regnade ofta den mörka årstiden. För det mesta var det bara vanligt 

regn som marken slukade och som var vänligt och nödvändigt för att fylla på vatten 

reservoarerna. Men ibland kom de häftiga regnen, de som kunde vara i flera dagar och som 

dränkte allt. Under de regnen stod det mesta arbetet stilla, skolan var stängd, ingen var ute om 

det inte var nödvändigt.

 Sefer visste att naturen var farlig. Naturen dödade. Där ute fanns djur som bar Smittor, djur 

som var farliga och som man inte kunde ha någon kontakt med. Det var därför de hade 
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Muren. Den var deras skydd, deras säkerhet. Det var kanske inte förbjudet att gå ut. Han hade 

aldrig hört att det var förbjudet. Det var bara ingen som gjorde det. Det behövdes inte. I 

naturen fanns inget att hämta. Allt som behövdes fanns här i samhället, eller kom med 

transporterna från de andra samhällena varje vecka. Här inne i samhället hade de någorlunda 

kontroll på naturen. Men den gjorde sig påmind, i form av stormar, som fällde träd och fick 

lösa saker att flyga iväg - till och med tak hade lossat och brakat iväg ett par gånger - och 

dessa ösregn som gjorde vägarna i samhället nästan omöjliga att gå på och stekheta dagar som 

fick nästan alla att bli slöa på ett sätt som gjorde byns ledning irriterad.

 Men hålet lockade. Kanske var det till och med faran som lockade. Längtan efter något 

annat, något som inte var det vanliga, något som inte var tillrättalagt, något som inte de andra 

hade kontroll på. Sefer såg sig om. Om han skulle igenom, fick ingen annan veta. 

Städpatrullen hade varit på väg att vända när han hade sett hålet. De hade försvunnit med sina 

skottkärror tillbaka mot stora torget. Så hade han gjort det. Han hade krupit igenom. Han gick 

några steg, några hundra meter, ännu längre. Det var då han hittade stället.

 

Den kvävande hettan i klassrummet fick till sist även Moré att ge upp tanken på att försöka 

lära ut något. Han hade stått en lång stund och bara tittat framför sig, ut över de trettio 

tonåringarna som alla satt helt tysta. Det vitmålade klassrummet hade helt kala väggar, för att 

inte dra uppmärksamheten från det som var Viktigt. Bänkarna var höga och enkla, gjorda av 

vitmålad furu, utan fack att lägga saker i. Stolarna var av samma typ, alla tillverkade i den 

lokala verkstaden. Moré kunde inte undvika att lägga märke till att många sedan länge slutat 

att följa honom med blicken, som de egentligen skulle göra. Några tittade i bänken, några på 

sina kläder, några verkade titta ut genom de små fönstren. Inte bra. Titta ut genom fönster var 

inget man skulle göra under undervisningstimmarna. Än en gång önskade han att Storrådet 

hade följt hans råd och målat över fönstren med vit färg. Vit, oskuldsfull färg som inte skulle 

störa undervisningen, inte få deras hjärnor på irrvägar. Undervisningen var för viktig. 

 Men Storrådet hade inte följt hans uppmaning. Majoriteten påstod att det ändå inte fanns 

något intresse för eleverna att titta ut. Där fanns ju inget intressant att se. Ingen vettig 

människa ville vara ute mer än nödvändigt. Snarast kunde fönstren vara en påminnelse om 

hur viktigt det var att hålla sig till den ordning som alla fick lära sig.
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 De ungdomar som fortfarande väntade på att Moré skulle säga något började vrida oroligt 

på sig i bänkarna.

 – Barn ... Det är en ovanligt varm dag. Därför kommer vi att sluta undervisningen nu.

 Hans uttalande fick ingen reaktion. Det var inte ovanligt att man slutade skolan aningen 

tidigt under de hetaste månaderna. Att sluta tidigt innebar inget annat än att alla kunde börja 

sina sysslor tidigare än vanligt.

 – Tills i morgon, sa Moré.

 – Tills i morgon, svarade klassen.

 Alla gick lugnt ut ur klassrummet, ut i den lilla korridoren, genom samlingslokalen och 

sedan ut på gårdsplanen. Några av eleverna vek ganska snart av in på vägen mot 

verkstadslokalerna. Några skulle gå genom hela samhället för att komma ned till djurstallarna 

och åkrarna. Men de flesta hade sysslor i centrum. Det handlade om att städa de gemensamma 

lokalerna, att laga mat, ta hand om de minsta eller se till de riktigt gamla. 

 Sysslorna varierade. Man var ungefär ett månvarv på varje ställe. På så sätt fick alla 

grundläggande erfarenheter och kunskaper och samtidigt kunde de Vuxna se vilket jobb man 

passade för i framtiden.

 Susi följde den lilla vägen som ledde till centrum. Hon skulle till matsalen, men hon gick 

inte riktigt så snabbt som de andra. Den konstiga känslan hon fått när hon såg ut genom 

fönstret satt fortfarande kvar. Det var inte bara oron inför resan till Storhem och den stora 

Undersökningen. Det var något annat som tagit tag i henne, något som hon inte kunde förstå. 

 Hon såg sig oroligt om. Var det någon som la märke till den konstiga känslan som hon 

hade? Syntes den utanpå? Men var och en var inriktad på att ta sig så snabbt som möjligt till 

de sysslor som väntade. Då skulle de slippa det varma solskenet.

 Men ändå. Något var det. Något som gjorde att ögon drogs mot muren. Men där fanns 

inget att se. Muren var så hög att hon bara såg blå himmel. Inget annat.

Sefer var på väg mot läkarmottagningen. Han hade varit där två månvarv redan, och att 

Storrådet beslutat att han skulle vara kvar betydde att det inte var otroligt att han skulle bli 

den som skulle efterträda gamla Rofé. Det var något alldeles speciellt. En ny läkarelev utsågs 

mycket sällan. Ja, det var kanske lite överdrivet att säga att han skulle efterträda Rofé. Hans 

assistent Sten skulle förstås bli försteläkare, och Sefer hade chans att bli hans assistent. 
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 Än så länge handlade hans syssla om att desinficera instrumenten, att koka dem och lägga 

dem i sprit så att de kunde användas på nytt. Det var inte särskilt svårt. Men det var intressant 

att vara där på mottagningen. 

 Susi gick några steg framför honom. Han hade gett henne en lapp i dag. Det var något han 

aldrig hade gjort förut. Det var en handling som var så konstig att han inte förstod den själv. 

Kanske var det just det som gjorde att det kändes så märkligt i magen. Han såg hur hon tittade 

upp mot himlen och gjorde kunde inte låta bli att göra likadant. 

 Så blå den var, himlen.

 Det var först efter ett par sekunder som han reagerade på vad de båda gjorde. Ingen tittade 

mot himlen i Trygghem. Där fanns inget att se. Inget som var nyttigt, inget som var bra. Utom 

när regnen kom, förstås. Men det behövde man knappast titta på. Han ruskade på axlarna, 

riktade blicken mot marken och gick beslutsamt vidare.

2

Det ångade ur de stora grytorna. Det var nästan olidligt varmt i köket där tre vuxna kockar 

och tre ungdomar jobbade med att tillaga dagens huvudmål. 

 Susi hade smitit in bakvägen. Hon torkade händerna på förklädet och försökte se ut som 

om hon varit i köket länge. Hon ställde sig för att röra i en av soppgrytorna.

 – Du har tvättat dig? frågade en röst.

! Susi ryckte till och tittade upp. Där stod Malkolm. Han hade mörkt, kortklippt hår, bruna, 

intensivt stirrande ögon och en spänd mun ovanför en skarp haka. Huvudet var stort och såg 

nästan ut att sitta direkt på axlarna. Tittade man noga, kunde man se en kort hals som såg ut 

att gå rakt ned från örat. Axlarna var så breda att de tog upp hela synfältet. Han var en av 

fostrarna. Fostrare var de som skulle hålla koll på barnen och ungdomarna. Han hade varit 
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fostrare så länge Susi kunde minnas. Han sätt att tala var typiskt för de vuxna i samhället, 

speciellt fostrarna. De ställde sällan frågor, nästan allt de sa lät som påståenden.

 – Mmm, svarade Susi svävande.

 – Du ska inte smita iväg på toaletten, du ska inte gå iväg utan tillstånd och du ska anmäla 

när du börjar dina sysslor. Du vet det. Det är våra regler. Man måste hålla sig till reglerna.

 ”Varför då”, ville Susi fråga. ”Varför kan man inte gå på toa utan att be om lov”. Men hon 

visste att hon inte kunde fråga. Samhällets regler hade de fått lära sig sedan barnsben. I 

samhällets regler ingick att fostrarna alltid måste veta var barnen fanns, man måste anmäla 

när man ska iväg, man får inte ställa frågor, i alla fall inte till fostrarna, man får inte störa de 

gamla utan anledning, man ska duscha varje dag, tvätta händerna före maten och framför allt 

ska man utan att ifrågasätta göra som man blir tillsagd av de vuxna, speciellt fostrarna. Så hon 

frågade inte. I stället drog hon en hastig suck av lättnad. Det verkade helt klart att ingen spion 

hade sett henne när hon vandrade runt och tittade på muren och på himlen. Ingen visste var 

hon hade varit. De trodde att hon varit på renlighuset.

 – Du har tvättat händerna, sa Malkolm igen.

 – Det är klart, fräste Susi.

 – Du håller dig lugn, sa Malkolm med dov röst. Du är fjorton år nu och du ska veta bättre 

än att ha en sådan ton när du talar med mig.

 – Jag har tvättat händerna, sa Susi stelt.

 – Det är av yttersta vikt, sa Malkolm. Yttersta vikt. Och nästa vecka ska du på 

undersökningen. Du måste hålla dig frisk. Det är viktigt för oss alla. Ytterst viktigt.

 Susi tittade ned i grytan och teg.

 – Bra, sa Malkolm. Då är vi överens. Inga fler utflykter. Direkt hem från skolan. Och, som 

sagt ... hygienen. Och du glömmer inte läsningen.

 Han reste sig och gick iväg igen. Susi såg på hans breda rygg. Hon undrade vad som hade 

hänt med Malkolm det senaste året. Han hade alltid varit så hygglig mot henne när hon var 

liten. Nu var han alltid så stel, så formell. Han ville alltid veta var hon hade varit och hur hon 

mådde och vad hon skulle göra. Och han tjatade om reglerna, som om han trodde att hon hade 

glömt bort dem.

 Susi hade inte glömt, hon hade bara ingen lust att ständigt vara övervakad, det var allt. Hon 

hade inte funderat över det förut. Men på senare tid hade hon fått den känslan, att vara 

övervakad. Förut hade hon inte tänkt på informatörerna. Det var bara en sak som alla gjorde: 
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berätta för rådet om sådant de hade lagt märke till. Det var så samhället utvecklades. Man sa 

till när man såg att frukten var mogen på hösten så att den kunde skördas i tid, och man sa till 

om man såg någon som snodde frukt. Det var inte rätt att ta frukt, det var samhället som 

skulle dela ut den. Man berättade om man såg någon som inte uppträdde på rätt sätt mot 

någon annan. På så sätt undveks all mobbning och alla konflikter. Man berättade om man såg 

någon som gjorde något ovanligt. Det tjänade alla på, det visste hon.

Malkolm hade givit henne något annat att tänka på. Undersökningen. Varenda år var det 

undersökning. Längd, vikt, syn, hörsel, hjärta, lungkapacitet, tandstatus, blodvärden, minne, 

fingerfärdighet, balans, ja allt skulle de undersöka och dokumentera. Den här gången skulle 

hon på den stora undersökningen, tillsammans med alla tjejer som fyllt fjorton. Det var den 

viktigaste undersökningen. Alla flickor ville bli en av de Speciella, en som sedan fick 

specialutbildning och hög status. Ingen ville vara bland dem som kom tillbaka igen. Fast de 

flesta kom hem efter en vecka. Då visste de att de inte var Speciella. Då var man en av de 

Vanliga. 

 De Speciella, det var de som gav samhället liv. Det var de som visade vägen till framtiden, 

det var de som födde framtiden. Det var de Speciella som var Barnafödare. Det var bara de 

som kunde föda barn. De flesta var Vanliga, ofruktsamma.

 För bara ett år sedan hade Susi längtat efter att fylla fjorton och få vara med på den stora 

undersökningen. För bara ett år sedan var hon säker på att hon skulle visa sig vara Speciell. 

Nu var hon inte lika säker på att det var den bästa framtiden. Hon var inte lika säker på att hon 

ville vara Speciell. Hon kanske inte ville veta alls.

 Men samtidigt, det var en plikt att bidra till samhället. Efter den stora epidemin då miljoner 

och åter miljoner människor dött, då samhället hade kollapsat, då man trodde att hela 

mänskligheten skulle utrotas, då hade nästan alla kvinnor som överlevt blivit sterila, de kunde 

inte få barn. Och kunde ingen föda barn, skulle samhället dö ut. Det var därför man gjorde 

undersökningen på alla fjortonåriga flickor. Samhället måste veta vilka som var Speciella och 

de Speciella fick inte bara specialutbildning och chans att föda barn. De fick alla andra 

förmåner man kunde tänka ut. Och när de blev äldre, och ofruktsamma, var de inte bara 

vanliga. De fortsatte att vara Speciella hela livet.   
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Susi visste att det var viktigt, och visst ville hon bli en av dem, ville vara en av dem. Men av 

någon anledning kändes det inte lika viktigt som förut. Inte alls lika viktigt. Trodde hon i alla 

fall. Nu stod hon och rörde långsamt med en stor träslev i den gula soppan. Hon 

koncentrerade sig på varje varv och såg hur de små linserna som skulle bli stommen i dagens 

middag for runt och ned och blandade sig med de andra linserna i grytan. Då och då kom en 

av de äldre kvinnorna och tittade över hennes axel, nickade och gick vidare.

 Susi var ganska nöjd med sin uppgift. Att röra i grytan så att det inte brände fast var enkelt, 

nästan för enkelt. Men det var inte tungt. Och hon kunde låta tankarna vandra. Det var något 

väldigt spännande, och samtidigt skrämmande. Den första gången hon märkte att hon tänkte 

på helt andra saker än det hon sysslade med för tillfället, hade hon blivit rädd. Hon hade på 

något märkligt sätt flyttats från verkligheten till en annan värld, en värld där människorna 

gjorde andra saker än hon var van vid. Den världen var först bara en svag, dimmig tanke, utan 

konturer och liknade kanske mest vattnet i stora brunnen. Hon hade sett hur molnen speglades 

i vattnet en gång, och kanske hade det satt igång hennes hjärna. Hon visste inte alls.

 I början var hon rädd för att det syntes utanpå, att någon av de vuxna skulle förstå vad hon 

gjorde. Det kändes som om det var något som var helt fel, helt mot de regler som fanns i 

samhället. Visserligen hade ingen sagt till henne att det hon gjorde var förbjudet. Men hon 

insåg det själv. Det var av Yttersta Vikt att alltid göra sitt bästa, att alltid arbeta med 

samhällets bästa som främsta mål, att koncentrera sig på det man gjorde. Att dagdrömma som 

hon gjorde, för det måste ändå vara någon sorts dröm, det förstod hon, det kunde bara inte 

vara rätt. Hon hade haft drömmar på nätterna, det visste hon. Alla drömde då och då, det hade 

Moré berättat om. Han hade också sagt att de här drömmarna var en naturlig del i kroppens 

arbete för att nästa dag åter vara alert och pigg så att man kunde göra det som behövdes och 

var viktigt.

 Men dagdrömmen, som med tiden blev tydligare och tydligare, den kunde väl inte vara 

någon naturlig del i kroppens återhämtning. Det kändes mer som om hon flydde undan och 

det var därför hon varit så rädd för att det syntes utanpå henne att hon inte var närvarande. 

 Som tur var verkade det inte som om någon la märke till vad som pågick i hennes inre och 

Susi vågade låta dagdrömmarna ta allt större plats. 

 Allt oftare fick dagdrömmen tydliga konturer. Där fanns bergen. Men i drömmen fanns de 

inte bortom en hög mur. De var så nära att hon kunde ta på dem. Hon sprang omkring bland 

bergen, upp och ned för branterna och tittade längre och längre bort. Ibland kunde hon nå 
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molnen, och få åka med på ett moln till nya berg. I bland var hon helt ensam på sina resor i 

denna berg och dalbana, men det hände att hon hade sällskap i sin dröm. Ibland var det en hel 

grupp människor. Ibland var det bara en enda. Hon kunde ännu inte se vilka de var, men 

känslan att ha världen så nära var så hisnande att hon ännu inte brytt sig om vilka de andra 

var.

 Ett lite för häftigt varv med sleven gjorde att en liten droppe av soppan stänkte upp på 

hennes hand. Susi ryckte till och tappade sleven. Drömmen hon just haft försvann i ett slag. 

Hon lyfte upp handen och sög på handloven som sved ordentligt. Samtidigt tog hon fatt på 

sleven med vänsterhanden och såg sig om. Men ingen av de vuxna hade lagt märke till 

fadäsen.

 Det hade däremot Tula. Hon stod ett par meter ifrån Susi och rörde i en lika stor gryta. Tula 

var långa och smal, med spensliga armar och ett platt och smalt ansikte med lång haka som 

gjorde att hon såg lite hästlik ut. Hon hade varit på Undersökningen förra året. Hon var ingen 

Barnaföderska, men verkade inte så olycklig över det.

 Nu log hon mot Susi och gjorde en liten grimas så att hennes jämna tandrad fick ansiktet 

att likna en skrattande häst.

 Susi sög lite till på sin hand, ryckte på axlarna och log tillbaka.

 När en av de vuxna kom förbi, återgick båda till att röra i sina grytor med koncentrerad 

min. Efter någon minut tittade Susi upp igen. Tula lyfte också på huvudet. De log mot 

varandra igen och Susi tyckte att det kändes som om de kom närmare varandra. Hon och Tula 

hade bott i samma sovsal det senaste året. Men de var inte vad man kan kalla vänner. Vänskap 

var inte något man satte högt i Trygghem. Trofasthet var viktigt. Och trofast var man mot 

samhället. Om det betydde att man hjälpte någon annan, så var det bara en bisak. Samhället 

var och förblev nummer ett.  

  

Det började dofta varmt och gott av bröd i det väl tilltagna köket. Det här var det största av tre 

kök i samhället. Här lagade man mat till drygt hälften av de 1000 invånarna. Det fanns två 

mindre kök också, ett som servade de äldre i samhället och ett för de mindre barnen och deras 

fostrare. Susi tyckte egentligen bättre om att jobba i barnköket, där hon varit månaden innan. 

Det var mindre och hade inte lika många jättegrytor och arbetsbänkar som sträckte sig från 

ena änden av köket till den andra och dessutom var det inte lika mycket folk som jobbade där. 
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Här var man ibland tio-tolv stycken, och Susi kände sig påpassad. De vuxna som hade ansvar 

för barnköket behövde hon aldrig vara rädd för. Maten var visserligen oftast densamma. Men 

Susi tyckte bättre om att äta med de små än tillsammans med alla vuxna. Hon kände sig så 

märkligt övervakad när det var många vuxna runtomkring.

 Men när det började dofta nybakat bröd, glömde Susi bort sina obehagskänslor. Hon kunde 

inte komma på något som hon tyckte bättre om än nybakat bröd brett med tjockt med smör. 

Tanken gjorde henne riktigt hungrig och hon slutade röra i grytan en lång stund medan hon 

tittade på vad Elna gjorde.

 Elna var en välväxt, ljushyad kvinna i 40-årsåldern med bred rygg och starka armar. Hon 

stack in en lång brödspade och tog guldglänsande brödlevar ur den stora vedeldade ugnen. De 

landade med små dova dunsar på ett stort galler där det redan låg en hög med brödlevar. Så 

skickade hon in nya ordentligt knådade och väljästa brödämnen i ugnens varma gap, klappade 

igen ugnsluckan och slog ihop händerna och tittade med nöjd min runt om i köket.

 Hon hade sitt huvudsakliga arbete i storköket och sa ofta att det var ett jobb att vara stolt 

över. Å andra sidan var alla sysslor i samhället jobb som man skulle vara stolt över, det visste 

Susi, för det hade hon hört många gånger. 

 – Jag ser att du har slutat att röra i soppgrytan, Susi.

 Susi rodnade och vände sig om för att röra lika metodiskt som tidigare.

 – Ja, ja. Det är nog nu. Nu är det inte lång stund innan middagen ska serveras. Tula och 

Susi, Ni kan sluta med omrörningen av soppan, ta fram smöret och färskosten och sätt er 

sedan ned en stund.

 Hennes röst var jämn och stadig. Den lät nästan vänlig och Susi skyndade sig att göra som 

hon sa. Hon lyfte ut smörbyttorna ur kylrummet och räckte över dem till Tula som tyst satte 

ned dem på ett stort rullbord. Så tog hon fram ostarna som låg lite längre in. När hon räckte 

över den sista, råkade Tula nudda vid brännsåret på hennes hand. Susi ryckte till och skålen 

med mjukosten for ur hennes grepp.

 Hon stod som förstenad och såg hur den flög i en båge innan den störtade mot stengolvet. 

Keramikskålen sprack med ett gällt ljud och ostmassan stänkte ut över golvet.

 Susi kände hur allas blickar vändes mot henne. Hon stirrade på golvet och sedan på Tula 

och så på golvet igen.

 – Otroligt.
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 Det var det enda Elna sa. Men rösten var hård som stål. Susi hukade sig för att plocka upp 

skärvorna som låg i ett oregelbundet mönster i den vita kladdiga massan på golvet.

 – Jag hämtar en skurtrasa, viskade Tula och skyndade iväg.

 Hon kom snart tillbaka med en sophink i ena handen och en hink med vatten och två stora 

skurtrasor i den andra. Susi lät skärvorna hon hade i handen glida ned i sophinkens träbotten 

där de la sig tillrätta med ett sorgesamt klirr. Så räddade hon en av skärvorna ur hinken och 

använde den för att skopa upp den vita geggan. Även Tula tog upp en skärva och gjorde sitt 

bästa för att skrapa ihop ostsmeten.

 De jobbade under tystnad, precis som vanligt. När de inte kunde få upp mer av den 

utspillda osten, la de försiktigt ned lerskärvorna i hinken igen och övergick till att svabba 

golvet med var sin skurtrasa. Vattnet i skurhinken var så varmt att det sved som eld i Susis 

brännmärke. Men hon rörde inte en min. Det här hade hon ställt till med. Egentligen hade inte 

Tula behövt hjälpa henne. Det var Susis ansvar att städa upp efter sig. Ändå hade hon inte 

tackat nej till Tulas hjälp.

 När de av misstag råkade slå ihop huvudena i sin iver att gnugga golvet skinande rent 

kunde Susi inte låta bli att undslippa sig ett tyst fnitter, fast att det faktiskt gjorde ont i pannan. 

Tula log mot henne och ryckte på axlarna. De tittade upp och båda var lättade över att Elna på 

nytt var upptagen med att ta ut bröd ur ugnen.

 – Bättre än så här blir det inte, sa Tula till sist och slängde ned trasan i skurhinken så att det 

skvätte vatten ut på golvet.

 – Jodå, sa Susi och torkade upp runt hinken innan hon lät sin skurduk slinka ned bredvid 

den andra trasan.

 Tula bar skurhinken och Susi tog sophinken, så gick de sida vid sida bort till 

avfallsavdelningen. Där stod plötsligt Elna på vakt. Hon var röd om kinderna från värmen i 

brödugnen och ögonen hade ett irriterat uttryck.

 – Och keramikskärvor kan man kompostera, sa hon.

 Susi skämdes över att hon inte tänkt på en sådan enkel, grundläggande sak. Hon hade vetat 

hur man avfallssorterar så länge hon kunde minnas tillbaka. Det var bara den där fåniga moln- 

och bergdrömmen som distraherat henne. Hon måste sluta med att låta tankarna fara iväg 

sådär okontrollerat. Nu fick hon stoppa ned händerna i den kladdiga hinken igen, fiska upp 

skärvorna och lägga dem i en särskild avfallshink.
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 Elna ruskade på huvudet och gick därifrån och ut i den stora matsalen för att öppna 

dörrarna för de första matgästerna. De andra i kökspersonalen följde efter och rullade de stora 

borden lastade med krukor fyllda med den söta drycken av humle, citronmeliss, honung och 

valeriana som alltid serverades på morgnar och kvällar, om man inte hade kamomillte eller 

nypondryck. Andra vagnar var lastade med soppgrytor, uppskuret bröd, smör och ost.

 – Det ska bli gott med mat, sa Tula när köket var tomt.

 – Mm, sa Susi tyst. 

 – Har du mycket ont i handen? frågade Tula.

 Susi såg förvånat på henne. En fråga. Det var bara vuxna som ställde frågor. Och inte ens 

de för det mesta. Tula drog lite på munnen.

 – Men jag är femton, nästan vuxen, sa hon som för att ursäkta övertrampet.

 – Det är inte så farligt med handen. Jag blev nog mest förvånad ...

 Tula tog hennes hand och tittade på den. Så blåste hon lite på det röda märket. Hennes 

svala andedräkt kittlade på handen. Så släppte hon den och Susi strök sig lätt över kinden med 

handloven som för att känna om brännmärket kanske verkligen blivit lite mindre smärtsamt.

 – Du ska snart iväg. På undersökningen.

 – Mm.

 Nu borde hon fråga, nu kunde hon ... Men Susi kunde ändå inte komma på vad hon skulle 

säga till Tula. Tula kom nära. Hon andades i hennes öra. Hennes värme fick Susis kinder att 

blossa, som om hon gjort något förbjudet.

 – De gör en massa saker. Jag kan ...

 Dörren till matsalen öppnades och Tula tystnade.

 Elna blängde på dem, och försvann med en rullvagn.

 – Du blev aldrig ledsen, konstaterade Susi till sist.

 – Över vaddå? frågade Tula förvånat.

 En ny fråga. Susi kom nästan av sig.

 – Att du inte är en barnaföderska.

 – Äh ... men det är som om de hade en plan.

 Susi stirrade på Tula.

 – En plan?

 Susi hade ställt en fråga själv. Hon bet nästan av sig tungan när hon märkte det. Men Tula 

blev inte arg. Det var som om hon inte hört.
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 – De gör en massa undersökningar. Tula sänkte rösten. Hon böjde sig fram och sänkte 

rösten.

 – Och ... jag får egentligen inte berätta. Tusen frågor man inte kan svara på. De kollade om 

vi kunde läsa och räkna, om vi kunde en massa saker. De mätte oss överallt. Alla opererades 

för att göra kontrollen. Men det var som om ... 

 – Som om vad då?

 – Jag vet inte. Jag fick bara en konstig känsla av att något var fel.

 Svängdörren gnisslade. Tula tystnade tvärt.

 – Dags att äta, sa Elna med en röst och en blick som ingen av dem kunde tyda.

 Tula lyfte hinken och log ett ursäktande leende mot Elna, som snörpte med munnen och 

gjorde en gest med handen som kunde betyda vad som helst. Susi kände ett plötsligt obehag, 

som fick henne att rysa, trots den varma, kvava luften, och de följde henne ut i matsalen.

Små rödsvarta myror rörde sig över grusgången. De hade bråttom, skyndade med barr på 

ryggen, framåt, framåt i ett trefiligt led. Deras mörka bakkroppar guppade och de tunna benen 

marscherade envist. De hade gått fram och tillbaka så många gånger att det bildats en stig där 

gruset fösts undan. 

 Sefer reste sig, tittade mot trädet där myrstacken växte till sig. Förra året var den bara en 

liten antydan, en buktning i marken, som om någon av fältarbetarna räfsat ihop nedfallna barr 

i en ostrukturerad höt. Nu var stacken knähög. Det fanns ingångar där myrorna skyndade ut 

och in.

 Myrstackarna var en av de få naturliga saker som fick vara som det var. Myrorna gjorde 

nytta genom att äta skadeinsekter. Tillsammans med bisamhällena pollinerade de också bär 

och andra nyttoväxter. Myrorna tilläts alltså bygga sina stackar och gräva sina bon förutsatt att  

de små krypen inte försökte bygga bo i boningshusen. Det hade hänt några gånger, att de 

flockades i trossbotten eller i innertaket. Då användes sopkvastar och man fick gå och sopa 

upp myrorna timvis. Hjälpte inte det, var det rökmetoden.

 Sefer satte fram ett finger. En myra skyndade genast upp på hans handlov. Han reste sig 

upp, lät myran springa längs armen, tittade på den och när den nöp till log han och borstade av 

den. 

 Den här stacken låg nära Muren, och Sefer såg att en av myrgångarna gick under den. 
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 – Ni har inga begränsningar, sa han. Ni går dit ni vill. Om ni vill.

 Sedan tänkte han att hans tanke kanske var fel. Någon där inne i stacken kanske bestämde 

vad de fick göra, hur långt de fick gå i sin jakt på material. För även om myrorna fanns 

överallt, var det tydligt att det var myror från olika stackar. Olika samhällen. Deras vägar 

korsades sällan. Och där det hände, kunde det bli underliga myrscener. Myror som bet sig fast 

i varandra, delade varandra på mitten. Det kunde ligga döda myror i drivor. Det slutade alltid 

med att den ena myrstacken försvann.

 Sefer tittade uppåt. Här fanns inget skyddsnät. Himlen var fri, några molntussar dansade 

där uppe i himlen. Men man såg inga fåglar. Rökeldarna de tände på våren och försommaren 

var effektiva. De kunde inte ha nät över hela samhället, Det fungerade inte ute vid odlingarna. 

Det var bara vid bostäderna och verkstadshusen. I stället var det rökeldarna som höll de 

farliga djuren borta. För säkerhets skull tände de numera vid boningshusen också, för att 

fåglarna inte skulle få för sig att använda näten att bygga bo i. Inga fåglar ville flyga genom 

rökelden, och de mindes var de fanns sedan. De hade inte haft någon fågel inne i samhället så 

länge Sefer kunde minnas. Ögonen följde molnen. De hade bråttom iväg i dag. Kanske skulle 

det bli ett oväder snart.

 

Sefer passerade skrotlagret som låg låg just intill Stora Porten. Ibland kom transporterna med 

sådant som skulle in på lagret. Var detta kom ifrån var lite oklart. Rosh brukade säga att 

Storhem hade ett stort lager, som de sedan skickade ut när det behövdes. Hur detta lager av 

metalldelar hamnat i Storhem hade Sefer aldrig fått reda på. Han hade inte frågat heller. Det 

var inte sådant man frågade om. Idag visste kanske inte någon var det en gång hämtats. Det 

mesta var järn av olika typer, rör och plattor, trasiga spadblad och plogblad vassa saker som 

sedan smiddes om i smedjan. Sefer puffade upp porten och kikade in. Han hade order att ta 

med sig järnämne till smederna som skulle ha för att reparera plogblad som gått sönder. Det 

här var inte hans vanliga uppgift. Oftast skickade de någon av fältarbetarna, men det var så 

mycket att göra nu när jorden gjordes i ordning för årets första sådd. Fältarbetarna hann helt 

enkelt inte med. Sefer plockade ett par av de platta bitarna som låg i en stor lår till höger, la 

ned dem i tygpåsen och svängde upp den över axeln. 

 Det var en bit att gå till smedjan. Sefer var ivrig att komma till läkarstationen. Han 

skyndade på stegen. När han passerade åkrarna såg han tre arbetare längst bort. De höll på att 
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bända sten ur marken. Varje år var det likadant. Nya stenar skulle bändas bort. Det var ett 

drygt arbete och Sefer var glad att han bara behövt vara på åkrarna en korta perioder under 

skördetiden då alla som kunde deltog i arbetet på fältet, även de yngre. Två gånger skördade 

man, mitt i sommaren och sen precis innan mörkerperioden. Även skörden var jobbig, att 

plocka gurkor, pumpor, gräva upp potatis och kålrötter innebar ofelbart att man fick ont i 

ryggen. Även råg, vete och havreskörden var tungt. Dessutom under sommarperioden så 

varmt att man ständigt fick stryka svett ur pannan. De hade särskilda tygtrasor att torka svett 

med. Arbetskläderna blev snabbt svettiga och smutsiga. Allt lämnades på kvällen in till 

tvätteriet samtidigt som man hämtade nya till nästa dags arbete. Under senskörden var det inte 

lika varmt. Men det mörknade tidigt och man fick jobba snabbt. Dessutom stördes  skörden 

ibland av regnstormar. Det var alltid ett problem, att hinna få in de stormkänsliga grödorna, 

speciellt spannmålen, så att de inte blev förstörda. 

3

Det var lugnt på läkarstationen. Sefer hade bytt om, tvagat sig och redan kokat och 

desinficerat ett par skalpeller och andra instrument som Rofé och Sten hade använt tidigare på 

dagen. 

 Under eftermiddagen hade de egentligen bara tagit hand om en patient, en kvinna som 

stukat handen då hon fallit från en stege. Hon hade arbetat med att måla om inne i ett av de 

gemensamma barnrummen och av någon anledning klivit snett. Men det var inte så allvarligt. 

Hon hade fått handleden omlindad och lämnade stationen med en nöjd min och en mitella om 

armen. 

 Oftast handlade det på läkarstationen om att ta hand om just sådana saker. I samhället hade 

man gjort vad man kunnat för att undvika sjukdomar. Det var till exempel därför man aldrig 

skulle vistas ute i onödan, därför som man aldrig gjorde några onödiga resor och därför som 

man alltid såg till att hålla vilda djur utanför samhället. 
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 Och det var mycket sällan någon verkligen blev sjuk. Det fanns förstås de som drabbades 

av svår huvudvärk. De brukade bli bättre när de fick avkok av sälgbark. En del hade problem 

med att sova, och fick något som kallades vally, och så var det de äldre som brukade ha 

allehanda krämpor. Rofé hade medel både mot att hjärtat slog för fort och att det slog 

oregelbundet. De som hade ont i lederna brukade bli bättre om de fick en sörja av djävulsklo 

och fiskolja.

 Annars var det olycksfall som var Rofés huvudsakliga arbete. Och sådana hände. Folk 

gjorde fel. Sefer visste att de flesta olyckor berodde just på att folk gjorde fel. Men det var 

inget man talade om i samhället. Olyckorna berodde alltid på ”något annat”. Något man inte 

kunde rå över.

 Men hygienen kunde man rå över. Bra hygien betydde att risken för följdsjukdomar då 

någon råkat ut för en skada minskade.

 Sefer hade skurat golvet och väntade egentligen bara på att få gå till matsalen och äta. 

Magen kurrade och den lunch de ätit i skolsalen, bestående av grovt bröd med hummusröra 

och källvatten, hade för länge sedan försvunnit från magsäcken och ner i tarmkanalen.

 – Skynda, skynda!

 Ropet kom utifrån och ackompanjerades av springande skor. Ytterdörren slog upp och två 

män kom instapplandes med en tredje emellan sig. 

 Han i mitten stödde sig tungt på sina medhjälpare. Han hängde med huvudet som om han 

inte var riktigt vid medvetande. Hans halvblonda hår hängde ned framför ögonen på honom 

och dolde ansiktet. Det blödde ymnigt från ett sår på benet. Han sa ingenting. Kanske var han 

avsvimmad.

 – Han kom i kläm mellan plogen och en sten vi försökte få undan, förklarade mannen till 

vänster. 

 – Den hade fastnat, plogen. Och så drog oxen plötsligt till. Oväntat, sa mannen på den 

högra sidan.

 Sefer kände igen båda två. Det var Arn och Björn, två av fältarbetarna.

 Rofé skyndade in i instrumentrummet och instruerade samtidigt med händerna att Sefer 

och Sten skulle ta fram båren. De hjälptes åt att baxa upp mannen på båren. Nu såg Sefer att 

det var hans kompis Ennis. Ennis som var ovanligt stor för sin ålder, med starka armar och 

stora händer. Han såg ut som de äldre fältarbetarna och han hade varit på fälten länge. Ibland 

verkade han lite klumpig, men han hade en förmåga att komma ihåg precis allt. Hans ben 
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blödde fortfarande ordentligt och underbenet hamnade i en väldigt konstig vinkel som fick 

Sefer att rysa av obehag. 

 Så kom Rofé tillbaka. Han hade hämtat en sax och klippte upp linnebyxans ben.

 Rofé suckade när han såg hur benpipan stack ut genom skinnet.

 Det skulle inte räcka med att spjäla benet, det förstod Sefer och han insåg att han inte 

skulle få mat än på ett tag.

 – Operation. Genast, konstaterade Rofé och rullade in båren i operationsrummet.

 Sefer och Sten följde med in i operationsrummet tillsammans med Evy som också jobbade 

på läkarstationen.

 De tvättade händerna noggrant i förrummet, spritade dem, satte på sig rena rockar och 

munskydd. Sefer plockade fram de instrument som Rofé bad om: skalpeller, nål och kattgutt 

att sy med, kompresser och några flaskor med olika vätskor. En av dem luktade gott av 

kryddnejlika. En var fylld med eter och Sefer skulle se till att Ennis inte vaknade upp.

 Sten hämtade en ställning så att de kunde lyfta upp Ennis ben.

 Det var Rofé som gjorde själva operationen. Han använde speciella spikar för att hålla ihop 

benet och när allt var så väl reparerat som det gick, fick Sefer blanda gips till omläggningen. 

Sten la lager efter lager med gasbinda över kompresserna och till sist var benet ett enda paket, 

från en bit ovanför knäet och ned till tårna.

 – Mer kan vi inte göra, sa Rofé. Nu får vi bara hoppas att det klarar sig utan att det blir 

infektioner. Men det borde gå bra. Det borde. Fast det var illa.

 Han och Sten samlade ihop allt som de använt under operationen. Sefer visste att han 

skulle bli tvungen att stanna kvar och desinficera alla instrument och städa golvet igen. Fast 

först skulle han sitta och vänta på att Ennis vaknade. Det kunde ta lång tid för en del sövda 

patienter att vakna. Men hungern han känt hade gått över, och han brydde sig inte särskilt 

mycket om att han skulle få äta kall middag. Det var sommar och ljust till sent in på natten. 

Han skulle ha mycket tid ändå.

 Sefer lät tankarna vandra samtidigt som han höll ett öga på Ennis för att se att han andades 

lugnt. Allt sedan han hade hittat hålet i muren, hade han börjat fundera på det som hände i 

Samhället. Han kunde inte sätta fingret på vad som var fel, men något kändes konstigt.

 Sefer försökte skaka bort tankarna. Allt var precis som det brukade vara i deras samhälle. 

Allt var så som det varit sedan han var liten. 
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Det var nästan tomt i matsalen när Sefer kom dit. Matsalen var visserligen stor, men inte så 

stor att alla kunde äta samtidigt. Det serverades mat i tre omgångar. Först åt hälften av 

tillverkarna. Det var ett av de vanligaste jobben. Tillverkarna gjorde möbler, reparerade hus, 

målade, vävde tyger, gjorde keramik och sydde kläder. De gjorde kort sagt det mesta som 

behövdes i samhället. Efter att två arbetslag med tillverkare ätit, var det fältarbetarnas, 

djurhållarnas och alla andras tur. Alla andra, det var Rofé, lärarna, fostrarna, ungdomarna, de 

som jobbade med elverket och vattenförsörjningen och de vuxna som inte längre behövde 

arbeta, men som fortfarande kunde klara sig själva. Allra sist åt kökspersonalen, och det var 

bara de som nu satt vid två av borden i matsalen.

 Sefer gick fram och försåg sig av soppan och brödet. Det fanns inga stora mängder kvar, 

men det doftade varmt och gott. Han bredde en stor klick smör på två tjocka skivor bröd och 

la färskosten direkt ned i soppan. Så fyllde han en mugg med vatten innan han såg sig om. 

Han blev lite osäker. Skulle han sätta sig ensam vid ett bord, eller tillsammans med 

kökspersonalen? Han behövde inte tänka länge. Elna pekade på änden av det bord där hon 

själv satt.

 – Här.

 Det var det enda hon sa, och Sefer gick lydigt och satte sig.

 Susi satt bredvid Elna och Tula satt bredvid henne. De åt sin mat långsamt och tuggade 

brödet noggrant. Ingen pratade. Det var som det brukade vara. I matsalen diskuterade man 

inte. Maten var för viktig. 

 Men Sefer fick plötsligt en stark önskan att säga något. Han ville prata med Susi om 

lappen, kanske be om ursäkt för att han gett henne den och utsatt henne för risken att Moré 

skulle ha upptäckt det. Vad hade hänt då? Sefer kunde föreställa sig hur Moré skulle ha bli vit 

i ansiktet, stelna i rörelserna, peka på lappen, peka på Susi och peka på lappen igen och Susi 

skulle ha fått en smäll över handen med pekkäppen. En smäll så att lappen flugit iväg genom 

luften och singlat ned i Morés hand. Det hade varit rätt av Moré att göra så. Men ... Eller 

kanske skulle han ha pekat på Sefer, insett att lappen kom från Sefer. Han hade kunnat gå 

miste om sitt arbete på sjukstugan. Sefer kände en våg av tacksamhet över att Susi inte gjort 

en min av att hon fått lappen, inte visat upp den för Moré. Hon hade kunnat göra det. I så fall 

hade hon inte fått ett rapp med pekkäppen. Inte på långa vägar.
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 I stället för att säga något till Susi, tittade Sefer mot fönstren. Det var fortfarande ljust ute. 

Kanske kunde han komma på ett sätt att prata med henne sedan. Om han väntade på henne när 

hon städade efter maten.

 Sefer slog genast bort tanken. Det hade varit allt för underligt. Snart skulle förresten 

kvällens Stormöte börja. Det var den tredje måndagen i den femte månaden. Det var alltid 

stormöte på måndagarna. Då berättade Storrådet och Rosh, bychefen, om planerna för veckan 

och man pratade om sådant som kunde göra deras samhälle ännu bättre. Han skulle inte stå 

och vänta på Susi. Han skulle gå dit. Till Stormötet. Han var 16 år. Det var hans plikt.

4

Vägen från stora matsalen till barnhuset var inte lång. Den var stenlagd med fyrkantigt 

huggna gatstenar och kantades av stora bokträd med silverskimrande stammar. Träden gav ett 

bra skydd för det varma solskenet under dagarna. Nu stod solen lägre och den skymdes delvis 

bakom taken på de två våningar höga bostadshusen. Precis som alla andra hus, var fasaderna 

av trä. Många var omålade och nästan gråsvarta i färgen. Andra var målade i något som 

kallades Falurött. I varje hus bodde ett tiotal vuxna.

 De vuxna hade alltid egna rum. De var inte stora. Där fanns inte plats för annat än en säng 

och en liten stol, och en garderob för kläderna. Husen hade också ett par större rum, där man 

brukade sitta och spela brädspel på kvällarna innan det var dags att sova.

 Barnhuset hade bara en enda våning. Det var uppdelat i olika enheter beroende på barnens 

åldrar och precis som för skolungdomarna, sov barnen i sovsalar. Det stod mellan åtta och 

tolv sängar i varje sovsal, vanligast var sovsalar med tio sängar. Man anpassade antalet till 

just så många som det fanns barn i varje årskull. 
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 Barnhusen hade också leksalar. Fast i Trygghem kallade man dem kulturrum. Det var i 

första hand här som barnen övades i att krypa, gå, klättra, stå, sitta och lyssna, gå i raka led, 

diska, stryka, sy i knappar, sopa golv, skilja på mitt och ditt, stort och litet, fram och bak, 

lappa kläder och allt möjligt annat som var självklart att kunna när man kom till skolan.

 Susi öppnade ytterdörren, tog av skorna och ställde dem i skostället intill långa prydliga 

rader av små barnskor. Träväggarna inne i hallen var vitmålade. Det fanns två dörrar till 

vänster och två till höger, och så en rakt fram, mitt i korridoren. Susi visste att båda dörrarna 

till vänster var fostrarnas. Det var fostrarna som hade hand om barnens uppfostran. De bodde 

inte i vuxenhusen. Barnen kunde inte lämnas ensamma och fostrarna bodde därför 

tillsammans med barnen, åt med dem och var sällan tillsammans med andra vuxna, utom när 

det var stormöten eller någon föreställning. 

 Men det var inte bara fostrarna som hade ansvar om de ungas uppfostran. Barnen var 

sällan utanför huset, men de behövde veta att det fanns andra i Samhället och nästan varje dag 

kom ”gästfostrare” och berättade och visade spännande saker. Det kunde vara allt från hur 

man drejade en lermugg till hur man tillverkade papper eller skor eller sydde lapptäcken.

 Susi hade länge haft till uppgift att berätta sagor efter kvällsmålet. Hon brukade berätta 

sagor för treåringarna och fyråringarna och det var en uppgift hon tyckte särskilt mycket om. 

Den uppmärksamhet hon fick från barnen gav henne en känsla av att vara behövd. Det var 

något helt annat än att laga mat eller väva tyger eller sy arbetsskjortor. Hon visste att det var 

viktiga sysslor också. Det var sysslor som var nödvändiga för samhället. Men 

sagoberättelserna var något helt annat.

 Pia kom ut från det första rummet till vänster. Pia var lång och smal med hade ljus, nästan 

genomskinlig hud och hennes ögon var blekt blå, och hon hade sett riktigt vänlig ut om det 

inte vore för det strama draget kring munnen. 

 – Äntligen, där är du nu. 

 – Det tog lite extra tid i storköket, ursäktade sig Susi.

 – Jo, men barnen kan inte vänta.

 – Jag vet att barnen inte kan vänta. Jag skyndade mig hit.

 – Mycket bra. Barnen sitter och väntar.

 Trots att det var onödigt, visade Pia vägen in i det andra rummet till höger. Alla barnen satt 

på små stolar som stod i en halvcirkel på golvet. Det var alldeles tyst i rummet som bara var 

upplyst av en lampa som stod intill en karmstol med skinnsits.
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 Nitton par allvarliga ögon följde Susi när hon kom in i rummet. 

 Susi satte sig i sägenfåtöljen och såg på de små medmänniskorna som satt runt omkring 

henne och förväntansfullt följde alla hennes rörelser. De var förvånansvärt lika, även om 

några var lite mindre och andra lite större. Alla utom två var ljushåriga. Det tittade på henne 

med stora, ljust blå ögon. Deras munnar var aningen ihopsnörpta och nästan alla satt med 

huvudet i händerna, som om deras nackar inte riktigt orkade hålla det uppe själva. Alla var 

smala, men inget barn kunde kallas magert. 

 Susi tog ett djupt andetag och började berätta. Det var en sorglig historia. Den handlade om 

en liten flicka som inte följt med fostrarna in efter en kort utevistelse i barnhusets utegård. På 

den tiden fanns en särskild dörr mot skogen. Man använde dörren då man skulle gå ut för att 

hämta sådant som inte fanns inne i Samhället. Men den användes mycket sällan, eftersom 

man visste att skogen var Farlig. 

 Fostrarna upptäckte snabbt att flickan var borta. De förstod först inte vart hon hade tagit 

vägen. De letade överallt. Men flickan var och förblev försvunnen. Det fanns inget annat att 

göra för fostrarna än att ta upp det på Stormötet. Alla vuxna blev förskräckta när de fick veta 

att ett barn kommit bort.

 Det var först efter flera timmar man kom på att flickan kunde ha tagit sig ut genom porten. 

Den låg en bra bit ifrån barnens hus. Men just den flickan hade tidigare förvirrat sig i 

samhället. Frågan var hur man skulle göra. Att Skogen var olycksbådande, det visste alla. 

Men barnen var så värdefulla. Ett barn fick inte gå förlorat. Så man bestämde sig för att 

skicka ut en sökpatrull för att försöka hitta barnet.

 Det var för mörkt för att kunna söka på natten. Men så snart solen gick upp gav sig två 

fostrare och flera frivilliga iväg genom den dörr där flickan försvunnit.

 Efter flera timmars sökande hittade det flickebarnet. Hon låg helt orörlig på en tuva. Den 

lilla var märkligt blek. Och fostrarna förstod genast att flickan blivit svårt sjuk. När de 

upptäckte den livlösa fågeln som låg intill på sin kjorteln, förstod de också varför. Flickan 

hade drabbats av Fågelsjukan. Och fostrarna förstod att de inte kunde ta henne med tillbaka 

till samhället. 

 ”Varför sprang du ut?” frågade de henne. Och hon blinkade och rörde sig lite och när de 

frågade igen svarade hon med svag röst ”Fågeln kom till mig. Den hoppade på marken. Den 

ville att jag skulle följa med. Fågeln var så vacker. Men fågeln somnade när jag klappade den. 

Och sedan hittade jag inte hem”. Hon hade stora tårar i sina blanka ögon. Det var just fågeln 
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som var Olyckan och det förstod flickan utan att någon fostrare behövde säga något. ”Jag 

gjorde fel”, kved flickan. Hon andades tyngre och tyngre, och plötsligt fanns hon inte mer. De 

tvingades lämna henne i skogen. Det var bara tack vare den omsorgsfulla tvagningen som 

räddade fostrarna och de andra vuxna från att bli sjuka. Efter den händelsen spikades porten 

igen. Ingen gick ut i skogen, och ingen skulle behöva förirra sig dit av misstag.

 

Såvitt Susi visste, var det här en sann berättelse. Hon hade hört den själv många, många 

gånger när hon var liten och bodde i barnhuset. Den var så hemsk att hon själv blev darrig 

varje gång hon berättade den. Och varje gång var det något barn som började gråta. Om det 

var för fågeln eller för flickan visste Susi inte, men hon visste att en fostrare skulle trösta och 

säga att allt var gott så länge som de höll sig innanför muren. Och tillägga:

 – Min ängel. Det var ändå en väldig tur att de inte tog hem flickan, att det gick så fort. 

Annars kanske alla barn hade blivit smittade av sjukdomen och då hade många, många dött. 

Det var ju både tur och lycka att det blev som det blev. Men kom ihåg; ge er aldrig iväg på 

egen hand och rör aldrig vid något djur som är dött. Skulle ni hitta något djur på vår gård, 

eller något annat som ni är osäkra på, så hämta alltid en fostrare.

 Det var ett effektivt sätt att lära alla barn att hålla sig där fostrarna sa att de skulle vara, att 

inte försvinna och att aldrig peta på något som verkade osäkert. Susi hade själv aldrig haft en 

tanke på att ta sig ut i naturen. Inte förrän nu. 

 

5

En sten fastnade i skon. Susi skakade på foten, men den ville inte trilla ur sandalen. Hon 

hukade sig och lossade remmarna. Det var då hon såg hur Sefer vek av från vägen till 

sjukstugan, och gick stigen bort mot den planterade dungen i närheten av området där de 
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brukade stapla ved och torkat kobränsle. Hon såg hur han hastigt såg sig om, som om han 

undrade om någon följde honom.

 Vart skulle han? Susi förstod inte. Sefer gick alltid direkt till sjukstugan efter skolan.

 Hon skakade sandalen. Stenen återvände till grusgången. När hon reste sig upp var Sefer 

försvunnen.

 Susi fortsatte mot matsalen. Så stannade hon. Vände om, gick med beslutsamma, snabba 

steg. Som om hon glömt något, eller hade något ärende. Ingen verkade lägga märke till henne 

och hon skyndade mot det ställe där Sefer nyss synts.

 Nej, han var inte vid vedstaplarna. Och inte vid planteringen. Det växte en del större 

buskar intill muren. Men där kunde han väl inte vara? Fast, jo, var det inte Sefers ljusa 

hårburr? Eller, kanske inte. Hon fortsatte ändå, driven av en nyfikenhet hon aldrig känt förut, 

en nyfikenhet hon inte kunde sätta namnet på. I Trygghem var ingen nyfiken. Alla fick veta 

precis vad de behövde veta.  Hon smög in bakom busken där hon trodde att hon sett Sefers 

hår. Så stannade hon tvärt, drog efter andan, kände det som om hon skulle svimma.

 Där var en glipa i muren. Den var inte stor och den var delvis täckt av en stor gren. Men 

visst var det en glipa? Susi gick närmare. Hon ställde sig på knä, kikade ut. Hade Sefer gått 

igenom muren? Fanns han Utanför? Susis hjärta dunkade. Vad skulle hon göra? Följa efter? 

Det kunde vara livsfarligt. Skulle hon larma fostrarna? Vad skulle hon säga i så fall? Och vad 

skulle hända med Sefer om de fick veta att han varit utanför samhället? Skulle han få komma 

tillbaka? Det var inte alls säkert.

 Utan att Susi visste vad hon gjorde, la hon sig på mage och ålade igenom hålet.

 När hon stod där utanför Muren, fick hon panik. 

 Men nu var det för sent att ångra sig. Nu var hon på fel sida om muren. Nu var hon utanför 

Trygghem. Nu var hon utanför tryggheten och säkerheten. Nu var hon ute i världen, världen 

utanför. Det var nästan för mycket för att hon skulle klara det.

 Allt verkade så annorlunda. Träden var så stora. Det fanns inga hus, inga vägar, inga 

grusgångar. Inga människor. Det prasslade till och Susi ryckte till och skrek innan hon la 

handen över sin egen mun. Hade någon hört? Hon vände sig mot muren. Inget verkade röra 

sig där bakom. Det prasslade igen och ur en buske sprang en ... ett ... ett rådjur? Kunde det 

vara ett rådjur? Susi hade sett sådana på bild. De var farliga. De bar på sjukdomar. Men hur 

kunde ett så vackert djur vara farligt? Susi backade ändå, höll andan. Hjärtat dunkade 
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innanför särken. En svettdroppe rann ned för hennes ryggrad. Rådjuret tittade på henne med 

stora ögon, så försvann det med långa kliv.

 Hon måste bestämma sig nu, skulle hon krypa tillbaka igen, eller försöka hitta Sefer. Susi 

såg sig om och gick ett par steg, och så några till. Hon kunde ana en stig mellan träden. Hon 

bestämde sig för att följa den, en liten bit i alla fall. Bara en liten bit, inte längre än att hon 

fortfarande såg muren. Stigen var knappt skönjbar. Ibland chansade hon. Vem hade gjort den? 

Sefer? Eller var det bara en djurstig, så som kostigarna hemma vid djurhägnen?

 Så fick hon syn på Sefer. Hon följde på avstånd, försökte gömma sig bakom träden, så som 

de gjorde när de lekte kull på barnens gård när de var små.

När skogen öppnade sig och den gamla timmerstugan plötsligt låg där framför henne blev 

Susi helt överrumplad. Ett ofrivilligt “åh” undslapp henne och han vände sig tvärt om.

 Först sa han ingenting.

 Susi var också tyst. 

 – Jaså, du hittade hit i alla fall, sa han sedan och kom fram till henne.

 Han ställde sig bara ett steg ifrån och Susi blev osäker. Vad skulle han göra med henne nu? 

Hon blinkade hårt och torkade svetten ur pannan.

 – Vad då "i alla fall"?

 – Jag är inte blind och döv. Jag har märkte väl att du följde efter. Fast jag trodde aldrig att 

du skulle våga gå hela vägen. 

 – Jag ville bara ... 

 Hon kom av sig. Vad ville hon egentligen? Skulle hon rapportera honom eller? Tänk om 

han trodde att hon skulle göra det. Det var inte otroligt. Rapportörer fanns överallt. 

 – Jag är ingen rapportör i alla fall, sa hon hastigt.

 – Tänk, så säger alla spioner, fräste han.

 Det var första gången Susi hört ordet spion.

 – Alla spioner, hurdå?

 – Spion är ett gammalt ord för rapportör, en som lägger sig i det han inte har med att göra. 

En som skvallrar och en som sätter andra i klistret. Jag kallar dem som rapporterar för spioner.

 – Men du måste tro mig. Jag ...

 Sedan hade hans blick förändrats.

 – Okej. Jag tror dig. Nu är du här. Det är okej. Bara du aldrig berättar för någon. 
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 – Det är klart att jag inte berättar, sa Susi. Hedersord. 

 Sefer ryckte på axlarna och sa inte mer. Han vände sig och gick mot stugan. Susi såg sig 

om. Stugan låg i en glänta i skogen. Det verkade som om djur brukade gå och beta här, för 

gräset var inte särskilt långt. En nästan uttorkad bäck ringlade sig fram några meter från huset, 

precis i skogsbrynet. Törsten och värmen fick henne att gå dit. Hon satte sig på huk och 

sänkte ned händerna. Vattnet svalkade men när hon droppat några droppar i sin nacke för att 

kyla av sig, tvekade hon, trots att halsen var torr. Vatten som inte renats i samhällets 

reningsverk, var odrickbart. Det visste hon. 

 – Det går att dricka, sa Sefer och höll fram en träkåsa. Jag har testat.

 Det smakade märkligt. Ljust och helt smaklöst, samtidigt fyllt av smaker som Susi aldrig 

hade känt.

 Susi ville gå in i stugan. Men Sefer var ovillig. Det hade gått för lång tid, sa han. Han 

kunde inte vara borta längre från sjukstugan och hon hade väl också sysslor.

 Hon följde lydigt efter. Susi var van vid att lyda. Men hon tittade över axeln, tänkte att hon 

måste komma tillbaka hit, med eller utan Sefer.

6

I stället för att gå hem, tog Sefer vägen förbi Gamla Fanny. Hon den enda i samhället som 

bodde helt ensam. Alla barn bodde på barnhuset, där småbarnsfostrarna också bodde och 

ungdomarna bodde i ungdomshusen. De vuxna bodde fem-sex tillsammans. Nästan alla gamla 

bodde också tillsammans, upp till tolv i varje äldrehus. Men Gamla Fanny bodde ensam. 

Byledningen hade tjatat på henne, de tyckte att hon behövde sällskap från de andra gamla. 

Men Gamla Fanny stod på sig. Hon trivdes i sin lilla stuga, som var gammal och stod där 

redan när samhället började byggas. Det hade många gånger varit tal om att riva stugan. Den 

kunde innehålla gammal smitta, sas det. Den stod i vägen. När valde att bygga samhället just 
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här, var det för att det inte varit bebyggt tidigare, och för ån som rann upp i ena kanten av 

samhället och fortsatte genom hela Trygghem. Så märkte man att marken inte räckte till, och 

den gamla stugan hamnade innanför murarna.

 Sefer knackade på den grova trädörren, men fick inget svar. Han sköt försiktigt upp den 

och klev in i den lilla hallen som var lika mörk som den begynnande natten utanför.

 – Fanny?

 Inget svar.

 Han gick in i storstugan och såg sig om. Rummet lystes upp av en enda liten lampa. Där 

inne fanns en säng längst in i en alkov, men den var tom. Ett litet bord med två stolar stod 

intill fönstret till vänster. Bakom det fanns en sliten träsoffa och intill den stod en äldre fåtölj 

med ryggen snett vänd mot dörren. Där satt hon, den gamla tanten. Hon sov. Huvudet låg på 

sned ned mot axeln. Det vita, tunna håret hängde ned över hennes ansikte och dolde tankarna 

innanför. I knäet vilade hennes händer, fingrarna lindade om varandra som om de försökte 

skydda något. Fötterna hade hon lagt upp på en fotpall. Trots att det var varmt, hade hon en 

filt över benen.

 – Fanny?

 Hon ryckte till.

 – Sefer? är det du? Jag slumrade visst till lite, sa Fanny och fumlade med något papper hon 

hade i knäet.

 – Jag kan hjälpa dig i säng.

 – Nej, tusan. Kom in och sätt dig. Jag ordnar lite te.

 – Men sitt. Jag kan sätta på te, sa Sefer.

 – Äh, jag har suttit hela kvällen. Sitt ner du.

 Hon reste sig mödosamt upp och gick de få stegen till det lilla pentryt intill storstugan. En 

stund senare kom hon tillbaka med tekanna, två koppar och några hårda kex på en bricka.

 – Vad funderar du över då? undrade Fanny.

 Hon hade inte anammat de vuxnas sätt att jämt tala i påståenden. Och även om hon var 

tystlåten själv, blev hon aldrig arg när man ställde frågor.

 Sefer var tyst en stund. Det var en fånig tanke han hade fått, och kanske skulle han hålla 

den för sig själv. Fanny hällde upp det rykande, varma teet i kopparna.

 – Jag tänkte på småbarnen, sa Sefer.

 – Jaså. Ska du bli en av uppfostrarna efter skolan?
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 – Inte precis. Jag ska väl bli läkare, verkar det som. Eller, jag har inte tänkt på det. Men det 

är en annan sak. De ska ju åka snart.

 – Vilka.

 – ... de, flickorna, till undersökningen.

 – Ah, ja, det är den tiden nu igen.

 Fanny tog mjölkkannan, hällde några droppar i koppen och blåste på sitt the.

 – Flickorna, ja ...

 Hon såg upp på Sefer som höll sin kopp med båda händerna. Han lutade sig fram på stolen.

 – Det kom inte så många barn förra året.

 – Det gjorde det inte, bekräftade Fanny.

 – Jag undrar varför. Finns inte tillräckligt med barnaföderskor längre? Kommer det att bli 

värre tror du?

 Gamla Fanny tittade intensivt på Sefer med sina gammelögon, som om hon ville säga 

något, men inte riktigt visste om hon ville att Sefer skulle höra hennes funderingar.

 Sefer skruvade lite på sig.

 – Om inga barn föds ...

 – Åh, det kan födas barn, sa Fanny.

 – Men om det blir färre barnaföderskor. Det är inte bra för samhället. 

 – Det är så mycket du inte vet, Sefer, sa Fanny och rätade på ryggen. Så mycket. Jag 

undrar jag ...

 Sefer reste sig och gick ett varv i den lilla storstugan. Stockarna i väggarna var mörkt 

bruna och skrovliga, utom väggen mot det lilla köket, som var vitmålad slät plankvägg. 

Sängen i alkoven var inbyggd i väggen. Den var målad, mörkt blå, med någon sorts röda och 

gula blommor. Det måste ha varit länge sedan, tänkte Sefer. Färgen var skavd, träet lyste 

igenom. Men Fanny hade inte velat att arbetarna skulle måla om den i den grågröna nyans 

som framställdes i färghuset och som så mycket annat i samhället hade. Möblerna i huset var 

inte heller lika de vanliga möblerna i samhället. Stolarna var mer rundade i formerna, den 

ljusa blå färgen nästan bortskavd, bordet var också runt med bara ett ben i mitten, som en 

pelare. Det var fullt med repor från en tid som Sefer inte kände till. Han slogs av hur lik 

stugan var ”hans” stockhus utanför muren.

 – Hur gammal är du egentligen? frågade han.
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 – Men vilken fråga till en gammal människa. Jag har fyllt 106, vill jag minnas. Men man 

vet ju inte, jag kan ha glömt ett eller annat år. Det var så länge sedan jag föddes, vet du. 

 – Allt är så konstigt, sa Sefer. Vi ska se framåt, vi ser framåt. Samhället och allt. Moré 

pratar bara om samhället och framtiden, alla pratar om samhället och framtiden.

 – Är det så konstigt?

 Sefer skruvade på sig. Hade han sagt för mycket? Han hade alltid litat på gamla Fanny. 

Hon verkade annorlunda än de andra vuxna, annorlunda än de andra gamla, som mest verkade 

ägna sig åt att spela brädspel och sitta och nicka åt alla som kom i närheten. De andra gamla 

pratade aldrig om just något annat än vad de just hade ätit eller vad de snart skulle äta. De 

pratade om sina krämpor också, om sina hjärtan och sina magar, om stela ben och onda 

ryggar. När Sefer var i närheten var det nästan det enda de pratade om. De ville att han skulle 

titta och lyssna, klämma och nicka och säga att de var friska som nötkärnor. Det var de inte. 

Många gamla hade dött de senaste två åren, många fler än de barn som kommit till samhället. 

Det var ett problem som byledningen diskuterade ofta och Sefer hade suttit med vid ett par 

möten. Han hade åldern inne och med tanke på det yrke han skulle få, var detta en av 

uppgifterna; läkaren, huvudläraren, barnhusets föreståndare, byäldsten och samhällschefen 

ingick alla i byledningen och senast hade de pratat om att skicka bud till Storhem för att be 

den skicka fler barn.

 – Är du rädd för att dö? frågade Sefer.

 Fanny skakade på huvudet.

 – Borde jag vara det?

 – Ingen här är så gammal som du. 

 – Jag är inte rädd för att dö. Det är ett under att jag lever över huvud taget, med tanke på 

fågelpesten. Vi kallade den så, farsoten som kom. Den som vi själva drog på oss. Jag vet inte 

varför jag tilläts överleva när så många andra dog. Jag har många gånger funderat över det. 

Den orättvisan. Att överleva. Och sedan, jo det fanns ju fler som överlevde. Inte många, men 

fler än jag. De skapade den nya världen, det nya sättet att leva, det som skulle säkra vår 

framtid. De har lyckats, visst har de det?

 Sefer visste inte vad han skulle svara. 

 – Så många som blev sterila, så många som dog. Min mor dog. Min far dog.

 – Dina fostrare?

 – Nej, mina föräldrar.

31



 – Föräldrar, du menar fostrare?

 – Nej, föräldrar, Sefer. Jag begär inte att du ska förstå. Det är inte meningen att du ska 

bekymra dig om sådant som var förr. Du ska titta på framtiden.

 – Ja, det är ju det jag menar, många gamla har dött. Vi får inte så många barn.

 – Nä, sa Fanny, det ser ut så. Och jag undrar, när jag dör ... Vet du Sefer, det är en sak jag 

har funderat på när det gäller de nya barnen, något du borde veta. Någon borde veta, förstår 

du, innan jag dör. Det är det jag menar. För det har inte alltid varit så här.

 – Hur då så här? frågade Sefer.

 – Att de skickar barnen. Jag vet att de inte berättar om detta i skolan. Men samhället har 

inte alltid sett ut så här.

 – Du menar att de har byggt ett nytt äldrehus?

 – Nej, jag menar allt. Allt här är, ja vad ska jag säga. Fanny reste sig upp och spanade ut 

genom det lilla fönstret. Hon drog för gardinen och gjorde likadant med fönstret på andra 

sidan. 

 Sefer drog efter andan. Han skulle visa Fanny, han skulle visa det han hittat i stugan i 

skogen. Han stack handen i väskan, tvekade en sekund och tog sedan upp fotot. Han höll fram 

det under Fannys ögon. Hon flämtade till. En tår syntes i hennes öga.

 – Var har du fått tag i det här?

 – Jag hittade ... det var ...

 – Har du varit utanför?! 

 Fannys höll handen framför munnen i förskräckelse och Sefer blundade. 

 – Ja, sa han.

 Fanny böjde sig fram mot honom och tog honom hårt i armen med sina beniga fingrar.

 – Utanför muren? viskade hon med samma tysta röst som Sefer just hade använt. Fanny 

såg sig om igen. Utanför, du menar utanför på riktigt?

 Sefer nickade.

 – Det var ett hål ... efter stormen ...

 Fanny såg på bilden, ett vitt landskap med tre personer iklädda mössor, tjocka jackor, 

solglasögon. Bredvid dem stod skidor uppställda. I bakgrunden syntes vita bergstoppar.

 – Det är så länge sedan, sa hon. Det var en helt annan tid. Vi brukade komma hit då, på 

vintrarna. Det var så snösäkert här. Vi åkte skidor och ...
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 Fanny blev tyst. Hon släppte ned fotografiet i knäet, tog koppen och satt länge stilla med 

händerna kupade om den varma muggen, som om hon behövde värma sig. Ögonen verkade 

fokusera på något osynligt på väggen framför henne.

 – Men vad är det?

 – Jag har lovat att inte berätta, sa hon.

 – Men varför då?

 Fanny suckade.

 – De styrande, vi alla, vi bestämde det efter Katastrofen. Vi bestämde att låta historien 

vara, att inte tala om den. Att låta den sjunka undan. Att glömma den. Att börja på nytt. 

Förstår du. Det var för samhället, för oss alla, för vår framtid.

 – Men det är klart att jag kan allt om Katastrofen, hur djuren smittade oss alla. Eller i alla 

fall nästan alla. Jag vet, det är ju därför flickorna åker till Storhem och undersökningen. Eller 

hur?

 – Det var vi, sa gamla Fanny tyst.

 – Vilka vi?

 Hon verkade inte lyssna längre.

 – Jag är inte rädd för att dö. Men jag är rädd för vad som ska hända här, sa Fanny och 

viftade med kortet hon hade i handen.

 Hon satte ned tekoppen på bordet. 

 – Vad är ...? 

 Fanny hyssjade honom.

 – Jag tyckte ...

 En knackning på dörren avbröt henne.

 – Inte ett ord, sa Fanny snabbt. Vi har talat om ... inte detta!

 Malkolm klev in genom dörren.

 – Du är här Sefer, konstaterade han, utan att ens hälsa på Fanny.

 – Åh, det är så bra när han kan hjälpa mig och hålla mig lite sällskap, sa Fanny och lät 

skröpligare än hon egentligen var.

 – Du borde bo i gammelgården, sa Malkolm.

 – Ja, ja, du säger det jämt. Men jag trivs ensam ... med lite sällskap då och då, tillade 

Fanny och blinkade mot Sefer.

 – Det är sent, du borde vara i ditt hus, sa Malkolm och vände sig mot Sefer.
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 – Jag skulle just gå, sa Sefer och reste sig.

 – Bra. Jag kan hjälpa Fanny, sa Malkolm och tog ett kliv till in i rummet.

 Sefer kom att tänka på fotot, som fortfarande låg i Fannys knä. Det var nog inte bra om 

Malkolm såg det. Han skulle bli väldigt misstänksam. Sefer backade ett par steg och undrade 

hur han skulle få tag på det utan att Malkolm såg det. Malkolm vände blicken från Sefer till 

Fanny. Sefer insåg att det var för sent. Han log fånigt samtidigt som han rättade till 

ryggsäcken. Fotot bevisade ingenting, tänkte han flyktigt och vände sig mot Fanny för att säga 

adjö. Han såg hennes lugna leende. Hon hade varit snabbtänkt. Hon hade redan smusslat in 

fotot under filten.

 – Du kommer väl i morgon? sa hon.

 Sefer nickade.

7

Lördagar var städdagar. Skola och arbete slutade klockan tolv. Efter lunchen städade alla i 

hela samhället. Det fanns noggranna regler för vilka som städade vad och hur det skulle göras. 

De äldsta eleverna städade skolan och sina sovsalar. Allt dammades och våttorkades. 

Tvättställ och toaletter desinficerades och handdukar och sängkläder byttes och togs till 

tvätten. Fabriksarbetarna städade sina avdelningar på fabriken, utomhus och de gemensamma 

matsalarna, lantarbetarna städade sina områden, föräldrarna städade i barnhuset, hos de gamla 

och i gemensamhetslokalerna och lärarna övervakade att allt blev gjort på rätt sätt.

 Klockan fyra var allt skinande rent. Sedan förberedde sig alla för Lördagskvällen. Då 

trängde nästan hela samhället (utom de små barnen och de äldsta av de gamla) ihop sig i stora 

matsalen och stora samlingsrummet intill. Middagen var alltid extra god, med många olika 

rätter. Det kunde vara bönsallader av olika slag, ugnsstekt potatis med timjan, gratänger med 

morötter, majrovor och tomat, kikärtsplättar, inlagda grönsaker och fermenterad vitkål, 

färskostar förstås, kryddade med vitlök, gräslök eller honung, och bröd av flera sorter. Ibland 
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hände det att man också serverade en köttsoppa och en gång om året, vid vårvintersolståndet, 

serverades helstekt lamm. Det var den festligaste högtiden. Då hade man genomlevt den 

mörka, stormiga årstiden när iskalla regnstormar ofta plågade samhället. Men varje lördag var 

det fest och förutom den goda maten, fanns plats för det lekar eller dans, sånguppträdanden, 

teater och frågesporter.

 – Vi kan göra lärarsketcherna, sa Tula. Det var så kul förra veckan.

 Susi nickade instämmande.

 – Jo, det gör vi! Du var så bra på att härma gråa Måååna, Beda, det bara måste vi göra 

igen!

 Gråa Måååna hette förstås egentligen bara Måna. Hon var lärare i samhällsspråk och hade 

alltid en grå klänning på sig. Hon hade grått hår och ett surt drag kring munnen. Att hon 

kallades för Måååna var för att de brukade retas med henne genom att viska på hennes 

lektioner. Hon var nämligen lite hörselskadad och om man mumlade, brukade hon irriterat 

ryta “ni ska lyyyssna på Måååna, eller så ska ni vara tyyysta”.

 – Om jag gör gråa Måååna, måste jag ha klänningen ju! Dags för byte då!

 Beda drog sin skjorta över huvudet, men fastnade i ett våldsamt fnitter.

 – Hjälp mig! fnittrade hon. Den har fastnat!

 Susi och Lena störtade fram och började att dra i skjortan. Den flög av så snabbt att alla 

tappade balansen och föll omkull.

 Tula applåderade.

 – Det här skulle bli ett supernummer!

 Då skrattade allihop.

 – Här är klänningen, sa Nanna tyst och höll fram en beige linneklänning.

 När Beda reste sig, såg Susi det lilla ärret strax ovanför troskanten. 

 Hon hade sett det förut, men inte tänkt på det.

 – Du har ärr där, sa hon och pekade. 

 Det lät dumt, tyckte hon.

 – Å, det var vid Undersökningen ... ja du vet. Ni fyra ska ju snart på samma. Beda nickade 

åt Susi, Lena, Maria och Nanna. 

 – Jag har ett likadant, sa Tula och drog upp sin skjorta. Det är så de kollar om man är 

Speciell. Ja, jag vet inte precis hur, men alla får ett sånt ärr. Och jag, ja, jag är en vanlig, 

misslyckad stackare. Inte ett dugg Speciell.
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 Hon suckade melodramatiskt.

 – Äh, gråt inte, sa Beda. Jag är också misslyckad. Det är ju nästan alla. Förresten är det 

kanske inte alls så kul att vara Speciell som folk tror.

 Det Beda sa var oerhört.

 Susi stirrade på ärren. Hon ville känna på dem, då skulle hon förstå, det var hon säker på. 

Men Beda släppte ned klänningen.

 – Du ljuger! sa Susi och spände ögonen i Beda. Att vara Barnafödare är det finaste man 

kan göra. Att få bidra till samhället på det viset. Utan Barnaföderskor hade du inte funnits, 

inte jag, inte någon av oss.

 – Ja, men ...

 – Då är ett par små ärr ingenting. Det är ju nödvändigt, att få veta. Och det måste vara 

roligt. Det måste vara det, annars skulle ...

 – Ingen har pratat med dem. Utom vi. Vi som gjort undersökningen. Och jag tyckte då inte 

att de verkade så himla vansinnigt lyckliga. 

 – Jag trodde inte att man träffade Barnaföderskorna. 

 – Nej, kanske inte de som är Barnaföderskor. Men de som varit, de som tar hand om oss i 

Storhem är Barnaföderskor som är färdiga. De är snälla, eller inte snälla, de är tysta och 

verkar ganska stränga, åtminstone om man råkar göra något fel. De ... de verkar inte ... Tula, 

hjälp mig, sa Beda.

 – Inte Speciella, fyllde Tula i.

 – Det är väl självklart, sa Susi. De har varit Speciella, de har varit Barnaföderskor. De har 

bidragit. Då blir de något mer, något vi inte förstår.

 – Jag menar inte att de inte är ... äh. Jag trodde bara att de skulle vara som någon sorts ... 

alltså helt annorlunda än fostrarna. Deras klänningar är underbara, med så mycket tyg i en 

enda klänning att det skulle räcka till oss allihop, men deras ansikten är ... sorgsna. Det var det 

jag ville säga. Sorgsna.

 Tula, som stått med blottad mage hela tiden, strök lite över ärren.

 – Det borde finnas något annat sätt att få reda på det, sa hon.
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Sefer skyndade ut från möteslokalen. Han förklarade för Malkolm att han var tvungen att gå 

till hälsohuset för att se om Ennis mådde bra och både Rofé och Malkolm nickade gillande. 

Sefer rodnade när han drog igen dörren. De litade på honom, det kände han. Han skulle se till 

Ennis, så han hade inte ljugit, inte precis i alla fall.

 Ennis låg fortfarande i återhämtningssalen, det var kanske inte nödvändigt, för benbrottet 

läkte som det skulle och han hade inte drabbats av någon infektion.

 – Klumpig var jag och du missar underhållningen, sa han ursäktande när Sefer kom in.

 – Tänk inte på det. Sefer lyssnade på hjärtat, la handen på Ennis panna och klämde lite på 

hans ben.

 – Du, det kommer att gå bra. Du kan säkert lämna hälsostugan i morgon.

 Sefer vände sig för att gå igen.

 – Jag önskar att jag kunnat göra mera nytta här, sa Ennis.

 – Ennis, jag önskar att jag kunde stanna. Men jag har lovat att hjälpa gamla Fanny, sa 

Sefer.

 Ennis drog på munnen.

 – Så får jag ligga och titta ut på mörkret själv ett tag till då.

 – Jag kommer i morgon. Tidigt, lovade Sefer.

 

Fanny satt på samma sätt med fötterna uppe på en pall. Hon rörde sig inte förrän Sefer la 

handen på hennes axel.

 – Nu är jag här, viskade han.

 – Åh, det är du, sa Fanny och la handen ovanpå hans hand. Sätt dig, jag känner på mig att 

vi inte har mycket tid. Och det är mycket att berätta. Lyssna noga på vad jag säger. Och om, 

eller när jag dör ...
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 – Du ska inte dö.

 – Var inte dum nu. Vad var det jag skulle berätta om, egentligen. Åh, om jag hade haft min 

dator.

 Sefer tittade på Fanny.

 – Din vaddå?

 – Dator. En slags minnesmaskin som man kunde ladda in allt man visse i. Hela världens 

kunskap. De försvann också då. Ingen ville ha dem sedan. Det sas att de skyndade på 

katastrofen, förstår du. 

 – Katastrofen. Det var ju djuren?

 – Ja, visserligen var det djuren. Men inte bara djuren. Inte bara.

 – Har det med sanningen att göra? frågade Sefer och rynkade ögonbrynen.

 – Sanningen?

 – Det var det du skulle tala om, sanningen, sa Sefer.

 – Ah, ja. Fast jag måste nog börja med historien. Jag vet inte hur långt tillbaka jag ska gå. 

Hundra år? Tusen år? Miljoner år? Miljarder år? Men jag kanske ska dra igenom lite ordentlig 

historia. Fast jag kan ju inte allt, tänk på det.

 Nästa halvtimme flimrade årtusenden förbi. Fanny berättade om jordens utveckling, om 

dinosaurier, om istider, om stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid. Hon berättade om 

industrialismens framväxt och om kolkraftverk, oljefyndigheter, resor ut i rymden, datorer, 

mobiltelefoner och medicinska upptäkter. 

 Sefer satt helt tyst. Allt han hörde var nytt för honom. Någonstans hade han anat att det 

funnits något. Nej, någonstans hade han vetat att det fanns något förflutet, något förr, inte bara 

Katastrofen och sedan framtid, men han hade inte kunnat föreställa sig det här. Att det var så 

stort. Att det funnits miljarder människor och att man kunnat åka hur som helst över hela 

jordklotet. Och det där om krig, han hade aldrig hört talas om rymdfärder, men krig verkade 

ännu mer otroligt. Att människor kunde slåss mot varandra, döda varandra, det lät som en 

saga. Och han förstod inte varför det skulle vara hemligt, varför ingen vågat tala om det.

 – När jag föddes var livet helt annorlunda, sa Fanny. Min mamma och pappa ...

 – Din mamma och pappa? Vilka var det?

 – … Åh, hur ska jag säga. Då, innan Katastrofen, hade alla barn sina egna föräldrar.

 – Sina egna?
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 – Ja, alltså en mamma som födde barnet och en pappa som var fadern, som avlade barnet. 

Det behövs en mamma och en pappa, hon- och hanceller som förenas, det vet du väl i alla 

fall?

 Det visste han, när det gällde djur i alla fall. När det gällde människor visste han inte så 

mycket. Det fanns de Speciella, och så kom barnen en gång om året. Så hade det ju alltid 

varit.

 – Det var inte alltid så, förklarade Fanny tålmodigt. De flesta hade sina biologiska 

föräldrar, alltså mamman som födde och så pappan. En del föräldrar bodde på skilda håll, och 

några hade en ny mamma eller pappa eller två mammor eller två pappor. Det låter kanske 

konstigt i dina öron. Men det var inte så konstigt, inte då. Alla kvinnor kunde få barn, 

åtminstone nästan alla.

 Så berättade Fanny om hur hon, hennes mamma, pappa och syster bott i huvudstaden, som 

på den tiden haft närmare två miljoner invånare.

 – Men sluta nu, två miljoner. I en enda stad? Det är ju omöjligt. Och, förresten, om du 

bodde där, varför är du här?

 – Å, Sefer, det är så mycket som du inte vet, som nästan ingen vet i dag. Men då fanns 

nästan miljarder på hela jorden. Många bodde i stora städer med flera miljoner invånare. Så 

kom katastrofen. Den svåra epidemin, ja det vet du ju. Det gick så fort, den stora döden flög 

över jorden lika snabbt som människorna som flög fram och tillbaka med sina flygplan. Och 

redan innan dess, många hade flytt från de länder som blivit förödda av värmen. Du förstår, 

vattnet steg och många länder dränktes. Andra blev till öknar. Det var människan som gjorde 

det, människan som orsakade värmen. Några påstod annat, förstås, men även de som var 

överens om att det var människan som var orsaken, även de fortsatte på samma sätt, att leva 

på samma sätt. Och så kom fågelsjukan då, ovanpå allt det andra. 

 Fanny pratade fort och tyst och Sefer hade svårt att hänga med. Han hade gått i skolan 

sedan han var fem år, han kunde läsa och skriva, han kunde räkna och han kunde göra 

ritningar och beräkningar av olika saker. Han kunde alla sagorna om dödens fåglar och farliga 

vilda djur och vikten av att arbeta för samhället och nu förstod han vad de egentligen betydde. 

Det gjorde honom nästan illamående.

 – Fast en del säger att det var forskarna, fnyste Fanny och trummade hårt med fingret på 

bordet för att pränta in det hon sa. En del säger, en del sa att det inte var fåglarna alls, utan 

forskarna som uppfann det, att det var för många människor, och nu ville de passa på att 
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utrota oönskade element. Men vare sig det var det ena eller det andra, om det var resandet 

med flyg eller fåglarna som flyttade mellan kontinenterna eller forskarna som spred det med 

flyg, det har ingen betydelse nu. Allt rasade ihop, allt. Överallt fanns bara död. Kan du förstå? 

Överallt död. Ingen hann begrava. De sa att de hade botemedel. Men de hade fel. Miljoner, 

miljarder dog. Man lämnade alla gamla samhällen. De var smittade. De var farliga. Och så 

kvinnorna, de få som överlevde. De blev sterila, nästan allihop. Bara några få som aldrig fick 

farsoten och ännu färre av dem som överlevde kunde föda barn sedan. 

 – Fast att det är hemligt ...

 – Men det är inte så konstigt. Man ville stryka ett streck över det som varit och starta en ny 

värld, utan att folk reste fram och tillbaka. Det är därför vi har våra små samhällen, för att det 

inte ska hända igen.

 Sefer nickade. 

 – Men ändå. Även om de inte berättat allt, verkar det inte vara någon farlig hemlighet. 

Många måste väl ändå veta. I alla fall de som är äldre. 

 – Rosh vet, förstås. Bychefen vet alltid, sa Fanny. Så blundade hon hårt, hennes händer for 

över pannan och tog ett djupt andetag. När hon talade var det i en hes, ansträngd viskning.

 – Det är en sak till som du borde veta ... om flickorna ... i böckerna står ...

 Längre hann hon inte innan ytterdörren for upp och Malkolm rusade in.

9

– Akut. Akut och brådskande, flämtade Malkolm.

 – En ny skada, sa Sefer och reste sig. Jag går genast till sjukstugan. Rofé behöver förstås 

hjälp.

 – Inte skada. Inte skada men ... det är oförståeligt. Ingen kan hitta henne. Hon är borta.

 – En person är borta, sa Sefer på det sätt som han förväntades svara.

 – Vi måste söka. Måste söka!
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 – Vem är borta? frågade Fanny med lugn röst.

 – En av de Speciella ...

 Malkolm slog handen för munnen.

 – Såå, sa Fanny.

 – Jag menar förstås en av flickorna som ska skickas iväg för undersökningen, rättade sig 

Malkolm.

 – Och vem är denna flicka? undrade Fanny.

 – Susi. Det är Susi. Efter underhållningen var hon borta. 

 – Har ni sökt på renlighusen? Hon kan ju ha haft sådana problem.

 – Självklart har vi sökt där. Självklart. Hon är inte där, inte i köket eller i matsalen, inte i 

barnhusen, inte i flickornas hus. Hon är inte. Ingen har sett henne sedan middagen i dag. Hon 

är inte. Hon ofinns. Det är en katastrof. Du måste hjälpa oss att söka, Sefer. Alla måste hjälpa 

till att söka. 

 – Alla måste hjälpa till? sa Fanny med höjda ögonbryn.

 – Bara fostrarna förstås. Du räknas till fostrarna i det här läget Sefer.

 Sefer stod som förstenad. Hans ljusa hy var blek, men örsnibbarna lyste röda.

 – Självklart, jag söker. Jag ...

 – Sefer ska bara hjälpa mig här en sekund, så kommer han sedan, sa Fanny och grep tag i 

Sefers arm.

 – Ja, jo. De andra, de som kan, är ute. Kanske kan hon vara på fälten. Vi börjar på fälten 

och i djurstallen. Jag förstår inte ... men hon har varit ... jag borde ha sagt till henne ...

 Malkolm vände sig om.

 – Du kommer så snart det bara går, sa han och var försvunnen.

 Fanny granskade Sefer. 

 – Jag vet att du vet var hon är.

 – Jag vet inget! Sefers röst gick upp i falsett.

 – Lugna dig. Jag säger inget. Jag förstår väl att du fattat tycke för Susi. Hon är en söt 

flicka.

 – Jag förstår inte vad du menar, sa han.

 – Du förstår visst. Jag är gammal, men inte dum, och det vet du, sa Fanny. Jag bara hoppas 

att du har dolt och att ingen har sett dig. Seså. Ge dig av nu.
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 Sefer skyndade ut. Det var bråttom. Kanske hade någon redan hittat hålet i Muren. Han 

hoppades att han hade fel. Han hade haft tur. Han hade själv sökt av den delen de två senaste 

gångerna när de som vanligt efter varje oväder skulle kontrollera att inget av Muren skadats. 

Han hade rapporterat Noll Fel så sent som för en knapp vecka sedan.

Susi andades häftigt och strök håret ur ögonen. Hon stödde sig med armen mot den grova 

träväggen. Hon hade gjort det. Nu var hon här. 

 Benen darrade. Hon log för sig själv. 

 – Hus, sa hon. Hus. Varför står du här ensamt? Varför är du inte i byn? Vem byggde dig 

här?

 Hon klappade väggen med handen, gick fram till det lilla vattendraget och kupade 

händerna. Den märkligt rena vattensmaken fyllde henne.

 Så gick hon tillbaka till huset, såg på den grova, låga dörren och tvekade för första gången 

sedan hon krupit genom muren.

 Tanken hade malt i henne sedan hon följt efter Sefer, men det hade inte funnits något bra 

tillfälle att prata med honom. Skolan, sysslorna, läsningen på barnhuset, alla ögon som alltid 

följde henne. De var fler nu, hade varit fler de senaste månaderna, sedan hon varit på sista 

hälsokontrollen. Det var som om alla tittade på henne. Hon var en Utvald, en Speciell, det var 

vad alla trodde. Men Susi var inte säker längre på att hon ville vara en av Barnaföderskorna. 

Hur skulle hon klara att vara ifrån alla i Samhället? Hur skulle hon klara att aldrig komma 

tillbaka. Och varför kom de aldrig tillbaka? Byrådet förklarade aldrig hur det kunde vara så. 

Visst tog de hand om flickorna som kom på den stora Undersökningen. Men resten av tiden, 

tog de bara hand om de nya barnaföderskorna? Varför kom de inte tillbaka?

  Susi mindes några ord hon hört av misstag för länge sedan. Det var en gång när hon var på 

sjukstugan för att hon skadat sig. Det var inte så farligt, hon hade fått ett skärsår i benet när 

hon skulle hjälpa till med skördearbetet. Det var inget stort sår, men hon hade skickats till 

Rofé. Han förband med groblad och hon fick ligga med benet högt ett par timmar.

 Det var då hon hade hört Rofé och Malkolm prata om problemet med de Speciella. Inte 

alla Speciella klarade sin uppgift, hade Rofé sagt och Malkolm svarade att det var extra 

viktigt att de gjort allt rätt vid hälsoundersökningen och uttagningen.

 Då hade Susi inte funderat närmare på vad det betydde. Men sedan hon såg Bedas sår hade 

Rofés ord dykt upp igen.
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 Bara för ett par veckor sedan hade Susi bara glatt sig åt att det var hennes tur att åka. När 

Rofé vid den årliga undersökningen vägt och mätt och klämt på henne överallt, kontrollerat 

synen och ryggen och musklerna och magen och nacken och halsen och öronen och ögonen 

och det gamla skärsåret som numera bara syntes som en liten vit skiftning på hennes vad, nu 

hade han nickat på ett annat sätt än han brukade när han gjorde noteringar i sin 

anteckningsbok.

 Hon hade aldrig funderat över hälsoundersökningarna förr. Och egentligen gjorde han 

inget annat än han brukade. Men den här gången hade hon känt sig konstig, som om hon 

borde skydda något av sig själv, och hon hade skyndat sig att dra på klänningen när han vände 

sig om.

 – Jag önskar att jag vore Speciell.

 Så hade hon sagt, och hon mindes hur ivrig hon var att få höra honom säga ”Ja, ja det tror 

jag verkligen”. Men han hade inte svarat, bara tittat på henne med ögon som nästan såg 

sorgsna ut.

 Då hade hon tolkat de sorgsna ögonen som att hon nog inte kunde räkna med att vara en 

barnaföderska. Nu tänkte hon att Rofés ögon kanske betydde att hon var det, och att hon 

aldrig skulle få komma tillbaka.

 Hon andades in och vred på dörrhandtaget. Det rörde sig lätt och gångjärnen gnisslade inte 

alls när dörren gled upp. Hon hukade sig och tittade in i stugan. Där fanns vid första anblick 

just ingenting. De breda golvplankorna löpte från vägg till vägg. Hon stod försiktigt på dem, 

som om de skulle ge vika. Men de låg stadigt när hon smög sig inåt stugan. Rakt fram fanns 

ett litet fönster, men det var täckt av fönsterluckor och hon fick stå en stund för att vänja sig 

vid dunklet och det sena kvällsljuset från dörren som nödtorftigt gav ljus till rummet. Till 

höger fanns en öppning i väggen. Hon gick ett par steg och kikade in. Där inne fanns ett ännu 

mindre fönster, även det täckt med luckor och en väggfast säng på varje sida om 

dörröppningen. I sängarna fanns inga madrasser, kuddar eller bolster, men det var tydligt att 

de var sängar. De liknade sängen i Gamla Fannys lilla stuga. 

 Hon backade tillbaka in i storstugan och vände sig om. Nu såg hon en bänk utmed den ena 

väggen. Till vänster var en dörr. Där inne fanns nästan inget ljus alls, men Susi kunde urskilja 

en vedspis och ett par väggfasta skåp. Susi öppnade dem. De dolde tomma hyllor. En lår stod i 

ena hörnet. Hon lyfte försiktigt locket och flämtade till. I låren fanns glasburkar hon kände väl 
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igen. Där fanns också några tygpåsar. Hon släppte ned locket. Varför hade Sefer tagit hit mat? 

För det måste vara Sefer. Väl?

 Det knakade till utanför huset. Susi stelnade i rörelsen. Det fanns ingenstans utom mörkret 

att gömma sig i. Hon kröp ihop bakom spisen. 

 Hon kände ur hjärtat dunkade hårt innanför klänningen. Hennes ögon var vana vid mörkret 

nu, men hon vågade inte kika fram bakom spisen.

 Susi väntade en lång stund. Inget hände. Hon reste sig, var tvungen att hålla handen på 

spisen för att hitta vägen. Hon insåg plötsligt att det var sent, väldigt sent. Hon hade varit här 

för länge. Hon skulle inte ha gått hit över huvud taget. Vad tänkte hon på egentligen när hon 

smet igenom muren i stället för att gå till Barnahuset? 

 Tystnaden i stugan ekade i hennes öron. Hon puffade upp ytterdörren, som glidit igen. En 

svag vindpust mötte hennes ansikte. Skogen runtomkring var mörk. Lövträdens prasslande lät 

onaturligt högt. Hon klev försiktigt utanför tröskeln, strök med ena handen över munnen och 

blinkade upp mot himlen. Månen hade dragit sig tillbaka, den syntes knappt som en tunn 

skärva. Stjärnorna lyste ned i hennes ögon.

 Hon stod så en lång stund, med ansiktet vänt mot stjärnorna. Att de var så många! Hon 

hade aldrig sett dem på det här sättet förut. I Samhället var alla inomhus när det var mörkt, 

inomhus eller på väg till eller från något av husen, på de trygga vägarna, under näten som 

ständigt var uppspända till skydd mot solen, men framför allt för att fåglar inte skulle ta sig in 

av misstag.

 Det snurrade i Susis huvud. Vad var stjärnor för något egentligen. Hon undrade vad de 

egentligen bestod av, vad som gjorde att de lyste, varför de var så många och varför de lyste 

så svagt. Nattens ljus var månen. Stjärnorna hade de aldrig pratat om i skolan, hon hade aldrig 

haft tid att fundera över dem förut. Nu bligade de ned på henne, undrande, avvaktande. 

Trädens silhuetter avtecknade sig svart mot det svarta. Skogen stod för tätt. De små ljusen 

kunde inte lysa upp stigen.

 Hur skulle hon hitta tillbaka till Samhället nu? Susi gick tvekande ett par steg. Så stannade 

hon. Skulle hon vänta tills det ljusnade? Eller skulle hon stanna. Kanske skulle hon gå in i 

stugan och stanna. Ingen visste att hon var här. Hon kunde stanna och. Och sedan?

 En hand grep tag i hennes arm.

 Susi skrek till.
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Susi snubblade i mörkret. Grenar vispade henne i ansiktet och famlade efter hennes kläder. 

Handen som höll i hennes arm hade ett så stadigt tag att hon inte hade en chans att komma 

undan. Foten stötte emot en sten och hon tappade nästan balansen.

 Till sist stannade Sefer. Han vände sig mot henne.

 – Vad tänkte du på?

 Susi torkade en tår ur ögat.

 – Fattar du inte vad du har gjort? Vilken sekund som helst upptäcker de hålet. Fattar du inte 

det?

 Det kom fortfarande inget svar från Susi, inget annat än små snyftningar.

 En svart skepnad svepte förbi nära deras huvuden och ett gällt skrik i natten fick Susi att 

skrika till också.

 – Lugna dig. Det är bara en nattfågel, en uv eller uggla.

 – De är farliga, snyftade Susi och tänkte på berättelsen som hon läst så många gånger. Vi 

kommer att dö ...

 – Fåna dig inte. Vi dör inte av att en uggla flyger förbi. Däremot om de ... om Rosh eller 

Malkolm eller någon i byrådet förstår vad du har gjort, vad vi har gjort. Då är det slut med 

oss. Med oss båda, förtydligade Sefer.

 Susi trängde tillbaka gråten. Hon såg på Sefer som stod där så lugn trots att han var så arg 

och trots att han jagat efter henne och trots att de var i knipa. Hon borde ha insett att de skulle 

börja söka efter henne. Det var alltid så noga att se till att alla var på rätt plats vid rätt tillfälle. 

De som utsetts till räknare missade aldrig ett tillfälle. Det var svårt att få en stund för sig själv. 

Sådana stunder fanns inte. Och så kom de till renlighuset eller till sovhusen eller puffade på 

en i matsalen när tiden hade lidit.
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 – Förlåt, viskade Susi och torkade bort lite vått i ögonvrån.

 – Kom, vi måste skynda oss. Och sluta gråta. Och var tyst.

 – Snart kommer barnen, sa Susi dämpat.

 – Ja, sa Sefer.

 – Det är årets högtidsdag, sa Susi.

 – Ja.

 – Sedan måste jag åka. 

 – Ja.

 – Det var därför, mumlade Susi.

 Sefer tog henne i handen. Så släppte han och nickade. 

 De skyndade vidare genom skogen. Det var så långt. Susi hade inte tänkt på det när hon 

smög efter Sefer första gången, eller när hon sökte sig genom skogen för några timmar sedan. 

Det var så långt att hennes ben blev trötta och fötterna knappt ville flytta sig. Det var så långt 

ingen skulle hitta Stugan, även om någon skulle hamna utanför Muren. Hennes fötter värkte 

som brännsåret hon haft på handen när de kom fram till Muren. Himlen hade redan börjat 

rodna. Sefer stannade henne med handflatan och ett finger framför munnen. Båda stod stilla 

och lyssnade. Röster hördes precis från andra sidan. Någon ropade hennes namn. Och så 

röster som samtalade igen. Sefer markerade att hon skulle backa.

 – Det är något här, sa en röst. Den lät närmare nu.

 – Hämta Malkolm och Rosh, sa en annan röst.

 Ett rop till efter Susi. Sefer var glad att hon hade vett att inte svara. Annars var det 

självklart att svara om någon ropade. Det hände så sällan. Men ett rop betydde svar, det visste 

alla.

 De hörde steg just intill. Ett rop och stegen försvann igen.

 – Skynda! sa rösten. 

 Sefer Sefer kände igen rösten. Det var Björn. Då var nog den han pratade med Arn. 

 Sefer smög fram mot hålet. Han lyssnade intensivt, kröp på knäna den sista biten. Han 

funderade på hur han skulle förklara att han tagit sig igenom muren utan att säga något till de 

andra i sökpatrullen. Susi kunde han rädda nu, bara hon höll sig utom synhåll ifall de hittade 

hålet. Hon skulle hitta tillbaka till stugan. Han kunde säga att han sökt och inte funnit. Att hon 

måste vara där inne. Att han hittade hålet av en tillfällighet. Det hade inte stormat på flera 

veckor. Hur skulle han förklara? Något djur ... ja, något djur hade gjort hålet. Och han hade 
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inte hunnit med att meddela. Han hade bara tänkt på att hitta Susi. Att gå ut var förbjudet. Han 

var tvungen att hitta henne och det fort. Men inget resultat.

 Sådana tankar flög igenom Sefer. Han höll andan.

 Så kände han Susis andedräkt precis intill. 

 Han kröp snabbt igenom, redo att stå i vägen så att de inte skulle få syn på henne.

 Men ingen fanns där.

 Han ställde sig upp och spanade. Inga ljus, inga lyktor. Ljud av steg som skyndsamt 

avlägsnade sig.

 – Fort, igenom, manade han Susi.

 Hon ålade längs marken i den lilla sänkan under den trasiga palissaden, kom upp på knä 

och borstade av sig.

 – Skynda dig till sjukstugan, väste han. Det är öppet. Ennis är där, men det är okej. lägg dig 

på en brits där, under ett täcke.

 – Ett hål, ropade Sefer sedan högt och sprang i motsatt riktning. Ett hål i muren!

11

Solen sken och värmen steg. Det skulle bli den hetaste dagen hittills. Skolan hade lov. Hela 

Samhället var ändå på fötter. Frukosten var avklarad. Havregrynsgröt med äppelmos och 

gårdagens bröd, nyponte med honung. Det var bråttom att stöka undan i köken. Barnhuset 

sopades och skurades på nytt, trots att man gjort det kvällen innan. Alla beordrades att sätta på 

sig rena kläder. Det var egentligen en överflödig påminnelse. Barnadagen var årets viktigaste 

dag. Det var den dagen då Samhället fick årets nya barn. 

 Det var viktigt att Samhället var stabilt, att det inte blev för många invånare, och samtidigt 

att invånarantalet inte sjönk. Stabiliteten var huvudsaken. Ett stabilt samhälle hade störst 
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möjligheter att ge sina invånare det de behövde. Det visste alla. Ett stabilt samhälle levde alla 

för varandra, för att hjälpa varandra och för att arbeta för samhällets bästa. 

 Det brukade komma mellan åtta och tolv barn. Någon gång hade de fått fler nya barn. Men 

det var ovanligt och skedde bara om det av någon anledning avlidit ovanligt många ett par år 

tidigare. 

 Susi tänkte att det var som om de höll räkningen. Fast så tänkte hon att det inte var så 

konstigt. Det var så det fungerade. 

 När samhällstransporten kom fram till Stora Porten, fanns alla som kunde stå på benen på 

torget. 

 Sefer skulle få hjälpa till i år. Han skulle ta emot barnen vid porten och lämna över dem till 

fostrarna.

 Han hörde hur det kom en Rakevet. Den körde inte in i samhället. Samhällstransporten 

gick utanför och när den stannade var det bara genom Stora Porten som man kunde komma åt 

det som fanns i varje Rakevetvagn. Det var också så man lastade och packade en Rakevet som 

skulle sändas till Storhem eller någon av de andra samhällena.

 Stora Porten var egentligen inte särskilt stor eller bred. Det var först en dubbelport i 

Muren, ungefär en och en halv meter bred och drygt två meter hög. När den öppnats var det 

en ungefär tio meter lång och drygt två meter hög träklädd tunnel fram till andra porten, den 

kunde bara öppnas då en Rakevet stod i position.

 Det knakade lite i konstruktionen. Porten klickade till när den öppnades utifrån. En lång, 

blond man klev igenom porten och knackade lite på tunnelns väggar. Det var Sergeanten, den 

huvudansvarige för barnleveranserna. Han såg bistert på Sefer.

 – Bychefen är här, sa Sergeanten.

 – Javisst, sa Sefer och backade undan.

 – Bra. 

 Bychefen klev med tunga steg upp för den korta trappan upp till tunneln.

 De bägge skakade hand. Sefer slogs av hur lika de var. Sergeanten var lite yngre, inte lika 

kraftig och aningen längre, men de hade samma långa, smala ansikte, samma hårfärg, 

likadana ljust blå ögon och samma bistra drag över mun och haka.

 De pratade tyst med varandra och sedan gick Sergeanten tillbaka genom tunneln och in i 

transporten.

 – Fostrarna är på plats, sa Bychefen och den yttre porten öppnades igen.
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 Sergeanten bar ett litet barn i en korg. Han lämnade över korgen till Sefer. Han tittade ned 

på barnet som stirrade på honom med stora blå ögon och fäktade lite med armarna. Barnet var 

klätt en ljus linneklädnad och låg under en tunn filt. Sefer kunde inte avgöra om det var en 

flicka eller pojke. Han log försiktigt och fick ett litet leende tillbaka. En harkling fick honom 

att komma ihåg vad han förväntades göra, och han gick de tre stegen till den förste av 

fostrarna. Hon lyfte upp det lilla barnet. Korgen lämnades tillbaka till Sergeanten och efter 

någon halv minut kom han ut med ett nytt barn.

 Det här året var det sju små barn som lämnades över av Sergeanten som hela tiden såg lika 

stel och allvarlig ut. Alla barnen var likadant klädda och såg likadana ut, vare sig de var 

pojkar eller flickor. Sedan, när Sergeanten försvunnit in i transporten igen, portarna stängts 

och Bychefen höll högtidstalet fick Sefer och alla andra veta att det var tre flickor och fyra 

pojkar. De var alla mellan en och tre månader, precis som alla nya barn var när de anlände till 

Trygghem.

 Barnen fördes i procession genom samhället. De var alla tysta när de visades upp ett i taget 

för den jublande hopen innan de bars in i Barnahuset för att matas och få nya blöjor. Susi stod, 

precis som de andra flickorna som skulle iväg till undersökningen, i första ledet. När hon såg 

barnen försvann all den osäkerhet hon känt de senaste dagarna.

 Resan till Storhem skulle ske om fyra dagar. Hon hoppades och önskade att hon verkligen 

skulle vara en Speciell, en Utvald. Om hon var det, skulle hon bidra till att Samhället fortsatte 

att leva. Om hon var det, skulle barn komma ur hennes kropp. Om hon var det skulle kanske 

något av barnen komma till Trygghem. 

 Under kvällens fest dansade hela byn långdans sedan de ätit och druckit tills magarna stod 

i fyra hörn och var nära att spricka. Till festdagen hade flera får slaktats. Det var ovanligt med 

kött och de helgrillade djuren spred en märklig doft i samhället. De avnjöts tillsammans med 

färsk potatis, späda lökar, nyskördad sparris och ljuvligt goda morötter. Susi kände sig både 

varm och glad när hon sjöng Barnens sång och Samhällets lovsång.

Susi hade inte mått så bra på länge. Det obehagliga förhöret då hon varit försvunnen hade hon 

nästan glömt. Sefer hade till sist ”hittat” henne i det inre sjukrummet. När Rofé undersökt 

henne och Malkolm kom för att ställa alla sina frågor, hade hon lyckats bra med att se svag 

och febrig ut. Alla hans frågor gjorde henne verkligen svag och darrande på rösten. Men 

hennes tusen ursäkter att hon gått hit för att hon mått dåligt, utan att rapportera vare sig till 
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Rofé, Evy eller Sefer, hade till sist fått Malkolm att lugna sig. Sedan dess hade hon inte sett 

till honom.

 Därför blev hon desto mer förvånad när Malkolm kom fram till henne och sa till henne att 

följa med.

Malkolms ögon fick Susi att sänka blicken mot golvet. Hon såg på sina fötter. Hon vickade 

med tårna, såg hur en liten flaga på stortåns nagelband stack upp. Hon ville böja sig ned och 

riva bort den. Hon ville springa iväg långt bort, bort längs Muren, bort till hålet och utanför, 

så långt hon kunde, förbi huset på Sätern, till den högsta bergstoppen. Ännu längre bort.

 Hon stod stilla med armarna hängande längs sidorna. Han med armarna korslagda över 

bröstet, i fostrarnas rum, och iakttog Susi. Susi förstod att hon skulle få någon sorts 

tillrättavisning. 

 Hon hade följt efter honom utan ett ord, utan att fråga varför. Hon hade ingen rätt att fråga 

varför. Tillrättavisningar var inte ovanligt. Det krävdes. Självklart skulle fostrarna ge 

tillrättavisningar när någon gjort fel. Han visste förmodligen, han kände till att hon varit 

Utanför! Det måste vara det. Sefer måste ha sagt något. Eller försagt sig. Eller så visste han 

ändå. Någon spanare kunde ha sett. 

 Susi försökte andas så tyst som möjligt.

 – Susi, Susi, Susi.

 Rösten var len som sirap.

 En hand på hennes bara arm.

 Susi rös igen. Hon hoppades att det inte syntes att alla hårstrån under hennes hårtofs i 

nacken ställde sig på ända.

 – Susi. Jag vet inte hur det kommer sig att du varit så frånvarande. Jag kan förstå att du 

funderar över Undersökningen. Det gör alla. Det är viktigt att vi hittar föderskor, förstår du 

Susi. Vi behöver de Speciella som kan föra vårt släkte vidare. Vi måste alla arbeta för 

Samhällets bästa. Och när det betyder att man är en Barnaföderska, så är det det främsta man 

kan göra. Jag vet att du är en Speciell. Det är bara två dagar nu, Susi. Två  dagar kvar tills ni 

ska ge er iväg.

 Golvets plankor verkade komma emot henne. Susi koncentrerade sig på en knagg, sökte en 

till, en till. Hennes hjärna ställde in sig. En knagg är en gren. Granar har många knaggar. 
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Grankåda kan användas till fernissa, lim och salva. Kåda brinner bra, även efter skyfall. Det 

var ovanligt många skyfall den gångna mörkertiden. Till kådsalvan behöver man olja och 

bivax. Bina är nödvändiga för pollineringen. De ger oss honung. Honung är bra vid sjukdom, 

den kan också strykas direkt på såren. Honungsdryck ska inte vara för varm … Susis hjärna 

bläddrade snabbt. Hur kunde han veta att hon var Speciell? Ingen visste. Inte innan 

Undersökningen. Ingen kunde veta vem katastrofen hade skonat. Det var ju så det var.

 – Du undrar hur jag vet.

 Han kom närmare. Hon kände värmen från hans kropp intill sig.

 – Jag kan inte berätta hur. Jag bara vet detta. Och du ska vara stolt. 

 Han tog henne under hakan och lyfte den. Han log. Så kysste han henne.

 Susi blev så överrumplad att hon inte mindes hur man rör sig.

 Han omfamnade henne, lyfte hennes tunika.

 Han doftade tallbarrstvål och något mer, något mörkare som blandade sig med tvåldoften.

 Susi tänkte på stugan i skogen. Hon tänkte på skogens doft. Den var annorlunda än 

Samhällets.

 – Det här har inte hänt. Sa Malkolm och rätade till sin skjorta. 

 – Seså. Du ska vara i köket vid den här tiden. Men jag har förklarat att du inte kommer, att 

du behöver förbereda resan. 

 Han smekte henne över håret. Hans mun i hennes öra, vid hennes nacke. Han lät handen 

glida in under tunikan igen.

 – Du är så ung, min flicka. Så ung.

Inget hade hänt. Inget hade hänt. Inget hade hänt.

Susi drog täcket över huvudet. Hon kände med händerna över sin kropp. När blev den sådan 

här? Hon mindes inte, hade aldrig tänkt på det egentligen. Det var inget att tänka på. Det var 

naturens gång, och hade man tur blev man en Barnaföderska.
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 I tvagningsrummet hade ingen sagt något. Alla duschade på kvällen. Det var inget konstigt. 

Ungdomshuset hade fyra duschar på flickornas avdelning. Varje åldersgrupp duschade för sig. 

Det var fler trettonåringar och fjortonåringar än femton- och sextonåringar. De var alltid färre. 

Självklart var det så. Förra året hade Hanna och Anni inte kommit tillbaka. Det hade visat sig 

att de var Speciella. Året innan var det Helena, Mira och Magda. Susi kunde inte låta bli att 

undra om de … om Malkolm hade vetat att de också varit Speciella. 

 De duschade under tystnad. Skötte sin Hygien. Hon sneglade på de andra, undrade om de 

visste, om någon av dem varit med om samma sak som hon.

 Hon visste vad det var. Hon hade sett korna och fåren betäckas. Hon hade bara inte tänkt 

sig att människor gjorde likadant. Inte likadant. Han hade inte gjort likadant. Hon var 

förvånad över hur kroppen reagerade.

 Hon tog emot vattnet i handen, lät det sila igenom fingrarna, skölja över ansiktet, över 

brösten och ryggen. Hon tog tvagningstvålen och gnodde in sig metodiskt, precis som hon lärt  

sig. Uppifrån och ned. Håret först och så bakom öronen, i nacken. Han höll henne i nacken. 

Under hakan. Hans hand fanns fortfarande kvar. Hon gnuggade munnen, fortsatte nedåt, under 

armarna, naveln. Hans doft stack henne i näsborrarna. Hon gnuggade och gnuggade.

 Vattnet från munstycket var iskallt. Hennes del av varmvattnet var för länge sedan slut.

 – Susi.

 – Susi, jag tror det är min tur.

12

– Du är arg.

 – Jag är inte arg, sa Sefer och tittade på Susi. 

 Hon hade rädsla i sitt ansikte. En hårtest hängde ned över kinden. Hon strök otåligt bort 

den och följde sin hand med ögonen, som om något hade fastnat där.
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 Han tänkte att hon egentligen hade rätt. Han hade varit arg. Då, när hon riskerat allt genom 

att ge sig iväg sådär. Då tyckte han att hon var den mest idiotiska människan i hela Samhället, 

ett barn utan förmåga att tänka, utan alla egenskaper som krävdes för att kunna bygga 

Samhällets framtid. Han hade faktiskt retat sig på henne ända sedan hon följt efter honom. 

Hur kunde hon vara så tanklös? Han hade velat ha sitt gömställe för sig själv. Så hade hon 

kommit där och förstört allt och sedan dessutom gett sig iväg själv, utan att säga till honom. 

Vad hade hon egentligen tänkt med det? När han sökte henne var han säker på att han aldrig 

skulle prata med henne igen.

 Men redan innan de kommit innanför samhällets Mur igen hade ilskan försvunnit. Det var 

när han höll hennes arm, ilsket och hårt först. Något gick rakt igenom hans hand, rakt in i 

honom. 

 Han funderade över det sedan. Kanske var det hennes samlade sätt, att hon förstod att vara 

tyst. Att hon inte blev rädd när älgen brakade förbi dem, eller i alla fall inte lät det synas. Ett 

tag hade han till och med funderat på att de inte skulle återvända. Men han förstod att de var 

tvungna. Alltför många faror fanns utanför Muren. Det var inte bara de dödliga fåglarna. Där 

fanns också varg, björn, järv och vildsvin. Han visste inte mycket om de djuren, utom att de åt 

människor. Det visste han genom alla de sagor han hört i barnahuset när han var liten.

 Och vildsvinen var värre än alla de andra djuren utanför. En gång hade en galt brutit sig 

igenom Muren. Den for runt i åkrarna som åskan for över himlen under regntiden. Alla vuxna 

hade deltagit i jakten. Det var två år sedan nu. Han var inte tillräckligt gammal då för att vara 

med i huvudjakten där de sprang med påkar och kvastar för att jaga in galten i en 

återvändsgränd. Men han hade deltagit i de bakre leden och väntade med näten och han 

mindes fortfarande hur den kört sina betar rakt in i magen på en lantarbetare innan de 

lyckades oskadliggöra den.

 Sefer kände något långt inne i magen. Det var inte hunger.

 – Vill du gå dit igen?

 Hon stirrade på honom.

 – Jag menar det. Jag kan säga att du måste ligga här för observation över natten. Att du 

verkar ha fått någon sorts infektion jag är osäker på. Något sådant.

 – Jag …

 – Jag vill gärna att du följer med. Jag tänkte att du vill se stugan igen, för sista gången. Om 

du inte kommer tillbaka menar jag.
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 Han hade svårt att förklara vad han menade. Han visste inte riktigt själv, bara att han inte 

ville att Susi skulle försvinna från Samhället utan att han fick vara med henne en stund. 

 – Alla är trötta efter festen igår. Det blir en tidig kväll. Vi ger oss av i mörkningen när alla 

är inne och är tillbaka innan uppstigning. Ingen behöver veta.

 Han drog handen genom håret, gnuggade sig på näsan med handloven, strök händerna på 

låren, tittade på henne, tittade på sina naglar. Han visste inte hur han skulle bete sig. Om hon 

sa nej. Att hon inte ville. 

 – Men hålet … är ju lagat.

 Sefer log.

 – Jag fick uppdraget. Jag lagade det, men inte helt. Jag gjorde en lucka. Det syns inte alls 

längre. 

De gick bakom varandra. Sefer först, Susi efter. Midsommarsolståndet var bara en knapp 

månad bort. Dagens hetta hade försvunnit, och kvällen var ljum. Det behövdes ingen måne för 

att ta sig fram. Susi vände blicken från sefers rygg upp runt mot skogen. Natten var så ljus att 

färgen på löven fortfarande lyste grön. De flesta träden hade skiftat löv. Ett antal fällde sina 

blad under mörkertiden, men en del träd nöjde sig med att se hängiga ut, trots all väta. När 

ljuset återkom, gjorde de sig helt enkelt av med de gamla bladen och nya spirade på en gång. 

Susi tyckte om den självlysande färgen på trädens nylöv i samhället. Men de varade bara 

någon vecka. Nu var trädens blad redan stora och mörka, fyllda med vätska och redo för 

värmetidens hetta. Träden i samhället var noga utplacerade, så att de tillsammans med nätet 

skulle skugga sovhusen och svalka de öppna platserna och hindra solskenet från att ta sig ned 

till marken under de heta dagtimmarna.

 Skogens träd trängdes och buffade som om de själva bestämde var de skulle växa och vilka 

som skulle få komma upp till solljuset på dagarna och där bokarna tagit sig plats och trängt 

bort björkar, ekar, asp och hassel, var marken bar och lätt att ta sig fram på. Men trots att 

bokarna valt att stå glest, fanns ställen där andra lövträd var vanligare. Gran och tall trängdes 

också här och de blev tvungna att böja undan grenar som ville vispa dem i ansiktet och haka 

fast i deras klädesplagg. På vissa ställen var det nästan omöjligt att ta sig fram eftersom 

björnbärssnår och slånbärsbuskar täckte marken.
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 Susi la märke till att de tog en annan väg än den hon letat sig fram längs förut. Sefer sa att 

det var säkrast. Han hade fyra olika vägar, minst.

 De vandrade under tystnad. Sefer stannade ibland för att lyssna innan han nickade och 

vinkade att de skulle ta sig vidare. Ju längre bort från Trygghem de kom, desto snabbare tog 

de sig fram. En rävhona fräste, ylade till och och ilade förbi precis framför Sefers fötter. Han 

skuttade till, mindes det Moré sagt om den dödliga dvärgbandmasken, skabb och rävars 

opålitlighet, men fortsatte sedan framåt.

 – Ungar, utbrast Susi.

 – Va? Sefer stannade.

 – Titta, den har ungar.

 Tre par mörka ögon tittade fram ur snåren. 

 Ännu en räv skällde till med sitt märkliga ylande. En rödaktig skugga i snåren och 

ungarnas ögon försvann.

 – Var det hanen? sa Susi.

 – Förmodligen.

 – Visst är det konstigt, viskade Susi.

 – Vad då?

 – Att det finns så mycket här utanför. Som vi inte har hos oss.

 – Men det är ju självklart, sa Sefer.

 – Hur då?

 – Vi har bara sådant som är Säkert.

 – Det förstås.

 Rävungarna var borta. De fortsatte framåt.

 – Vet du att det finns föräldrar? sa Sefer och vände sig om.

 – Föräldrar?

 – Alltså nån slags fostrare. Fast med egna ungar. De kallas mammor och pappor. Alltså, jag 

menar som rävarna med ungarna. 

 – Hur då?

 – Det fanns förut. Innan Katastrofen. Fanny hade en egen mamma och en egen pappa. 

 – Äh … Hur vet du det? 

 – Hon sa det. 
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 Susi stannade och tittade upp i himlen. Sefers ord lät så märkliga. Men hon visste att det 

var sant. 

 – Barnaföderskorna, sa Susi.

 – Ja?

 – De föder barn ju.

 – Ja.

 – Undrar … Susi drog hastigt efter andan, skyndade förbi Sefer. Han fick inte se hennes 

ögon nu.

 

Gläntan öppnade sig framför dem. Stugan låg som en mörk skugga i nattljuset. Sefer försvann 

in i stugan med knytet han hade med sig. Susi tog skopan som hängde på en av björkarnas 

grenar, gick fram till bäcken och stannade. Vattnet skuttade runt stenarna och ljudet fick 

hennes andning att lugna sig. De hade skyndat på stegen och vägen uppför berget var brantare 

än hon mindes. Hon doppade handen i bäckens vatten och svalkade sin nacke och sin strupe, 

så skopade hon upp i ämbaret och bar in det.

 Sefer öppnade det lilla byltet och la ned två burkar i träkistan. Han fingrade på locken, 

räknade staplarnas höjd. Han visste inte riktigt vad han skulle ha dem till, men det kändes bra 

att det fanns något där. 

 När han först kommit på idén att ta med sig förnödenheter var det mest för att det blivit lite 

mat över på sjukstugan, en av de gamla som hade legat några dagar hade inte aptit för mer än 

lite soppa. Enligt reglerna skulle all mat som inte förtärdes direkt tillbaka till skafferierna. 

Men ingen visste att de syrade grönsakerna inte ens öppnats och att knäckebrödet inte hade 

hamnat i den gamles mage, tänkte Sefer. När kökspatrullen frågade efter de tomma burkarna, 

hade han bara sagt att de redan var återlämnade. 

 Susi kom in med en frisk nattlig vindpust genom dörren. Ljuset i talglampan fladdrade lite 

och fick hennes ansikte att glöda. Hon gick långsamt och balanserade ämbaret framför sig. 

Hon höll fram det och Sefer drack lite. Några droppar föll ned på golvet. Susi fnittrade.

 – Som att mata småbarnen. 

 – Jag kan faktiskt hålla själv, snäste Sefer och ryckte åt sig skopan. Vattnet flög och både 

han och Susi stod för en kort sekund i en kall dusch.

 – Klant! 
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 – Du ville ju hålla själv.

 – Jamen …

 – Det är bara vatten.

 – Ja, sa Sefer lite lugnare. Det är bara vatten. 

 De stod tysta en stund, tittade på varandra genom mörkret. Det ryckte i Susis mungipor. 

Hon skakade lite vatten från tunikan. 

 En vattendroppe glittrade i Sefers ögonfrans. Hon sträckte sig försiktigt fram och strök bort 

den med ett finger, så som hon strök tårar ur småbarnens ögon när hon skulle trösta dem efter 

att de ramlat eller gråtit av en av berättelserna om den vilda, farliga världen utanför den 

trygga Muren. Han blundade. 

 Hon lät handflatan beröra hans våta kind. Innanför tunikan stod hjärtat stilla, luften i 

lungorna rörde sig inte.

 – Det är annorlunda att andas här, sa hon när tiden åter gick som vanligt och det gamla 

använda syret i lungorna byttes ut.

 – Det är skogen. Eller natten. Eller kanske bara att vi är utanför, sa Sefer.

 – Jag vet inte varför jag känner mig så lätt här. Som om inget betydde något. Som om 

Trygghem inte fanns. 

 – Jag har bröd och färskost, sa Sefer. 

 Han öppnade en tygduk och lyfte bort trälocket från en liten ask. Den runda doften av bröd 

blandade sig med gräslökens ljusare och skarpare doft. Sefer bröt en bit och gav till Susi. Hon 

doppade den i asken och tuggade långsamt. 

 – Det är gott, sa Susi.

 – Det är din ost, sa Sefer.

 Jag vet.

 – Sefer …

 – Mm …

 – Du vet Malkolm …

 – Ja, vad är det med honom? Har han varit jobbig? 

 Susi drog efter andan. Visste Sefer vad som hade hänt?

 – Alltså, han … han kallade mig till fostrarnas rum.
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 – Han kan vara lite sur. Men han menar väl. Han är alltid lite extra jobbig just innan den 

stora resan. Det är inte så konstigt. Vi vill ju ha Barnaföderskor. Men samtidigt är det jobbigt 

när de lämnar oss. Eller hur?

 Susi var tyst.

 En fågel utanför skrek och varnade. Ljud av kvistar som bröts. Sefer blåste ut ljuset. De 

kröp ihop, gömde sig i alkoven och lyssnade. Sefer koncentrerade sig på ljuden utanför. Det 

knakade igen, lite närmre. Sedan dröjde det länge innan något nytt ljud trängde in genom 

väggarnas stockar.

 En varg ylade.

 De satt stilla och inget annat än deras egna andetag hördes i natten. 

 När de åter röde sig kunde de tydligt urskilja varandras ansikten. Utanför började fåglar 

kvittra. Drillar och visslingar som svarades av andra drillar och melodislingor, lockande läten.

 – Det ljusnar snart, sa Sefer. Fåglarna berättar om det. Ibland tänker jag att de berättar om 

ställen de varit på.

 – De är väl alltid i skogen, sa Susi.

 – Jag har märkt att de sjunger mer när mörkertiden är slut och regnen är över. Då sjunger 

de, som för att välkomna ljuset. Men man hör dem bäst just i ljusningen. Då färdas deras sång 

över Muren. Om man är vaken då, hör man dem. Det händer att jag ligger vaken bara för att 

få lyssna på dem. Och sången slutar när mörkertiden kommer tillbaka. De har vingar Susi. De 

kan ta sig vart de vill. De har ingen Mur.

 – Det är så svårt Sefer. Jag vill vara här utanför. Men den är vårt skydd, muren alltså. Och 

då undrar jag vad vi gör här. Vi har all trygghet, vi har Samhället och vi har Framtiden.

 – Du låter som Moré och Malkolm.

 – Som Malkolm? Jag vill inte … Sefer, jag tycker så mycket om allting hos oss, eller 

nästan allting i alla fall. Jag är så rädd att jag inte får komma tillbaka. Hit. Hit ut till stugan. 

Och vara med dig. Det är så konstigt. Jag vill vara Speciell och jag vill inte.

 – Vad var det förresten du skulle säga om Malkolm?

 – Äh, det var inget … särskilt.

 Sefer sträckte fram sin hand mot Susi.

 – Du är Speciell. Även om du inte är Barnaföderska.

 – Jag tycker om fågelsång, sa Susi. Förr var jag rädd när fåglarna hördes. Men nu tycker 

jag om den.
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 Hennes hand var sval. Hans var varm.

 

13

Gamla Fanny drog i Sefers ärm. Han tog stetoskopet från örat och skakade lite på huvudet.

 – Ditt hjärta slår som det ska, sa Sefer.

 – Det vet jag väl.

 – Jag kan inte hitta något fel, Fanny. Jag förstår inte riktigt vad det kan vara.

 – Jag är gammal, det är det hela. Jag vill att du följer mig hem.

 – Jag har mycket att göra i dag. Många undersökningar.

 Hon drog i hans ärm igen, fick honom att böja sig ned och sätta örat intill hennes mun.

 – Det här kan inte vänta. Jag har något jag måste berätta. Innan … innan de åker. Det är om 

de Speciella, om Susi. 

 – Vad är det med henne?

 – Sefer, jag kan inte berätta här. Kom med mig. Stöd mig nu, min vän.

 Hon kämpade för att ta sig upp från britsen.

 – Ligg ned här en stund, sa Sefer och nickade.

 Han reste sig från sin obekväma ställning, och gick bort till dörren. Rofé satt vid sitt 

skrivbord och antecknade i en bok. Han lyfte blicken och granskade Sefer med sina ljusa 

ögon.

 – Nå?

 Sefer förklarade för läkaren att han var tvungen att följa Fanny hem. Förklaringen hjälpte 

inte, inte ens när Fanny insisterade. De skickade i stället efter Elna och Sefer blev tvungen att 

lämna Fanny.

 – Mitt hjärta slår inte länge till, gällde Fanny när Elna kom.
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 – Det gör det visst. Ta det lugnt nu så ska vi se till att du kommer hem och i säng, sa Elna 

och tog henne om skuldrorna med sin kraftiga arm. 

 Gamla Fannys ben verkade inte vilja bära henne. Hennes lilla krumma kropp var ovillig.

 – Ni ser hur det är, sa hon.

 – Ja, det är inte lätt med gamla ben. Men lita på mig. Jag är stark, sa Elna.

 – Jag skickar Sefer att se till dig senare, sa Rofé från sitt skrivbord.

 – Ja, ja. Om jag lever då, darrade Fanny.

 Så försvann de ut genom dörren.

Sefer klippte upp gipset kring Ennis ben. Han strök en salva gjord av tistelolja, bivax och 

arnica lätt längs vaden.

 – Det här hjälper till med läkningen, men det ser bra ut. Du kan prova att stödja på benet, 

sa Sefer.

 Ennis ställde sig upp och gick ett par steg i rummet. Han gjorde ett litet hopp och ett till.

 – Ta det lugnt nu, sa Sefer. Vi vill inte förstöra allt från början.

 – Men det känns helt okej. Du kan dina grejer. Och jag har förresten provgått lite.

 – Men …

 – Jamen jag kunde väl inte bara ligga hela tiden. Jag testade för några dagar sedan, att gå 

med gipset på. Det gick … faktiskt bra. Och … han sänkte rösten till en viskning och tog tag i 

Sefers axel. 

 – Det är en sak jag måste få visa dig. Något helt otroligt.

 Han tystnade tvärt när Rofé dök upp.

 – Så, Ennis ska lämna oss i dag. Det var ju skönt. De har saknat dig på fälten, sa Rofé.

 Ennis haltade till och satte sig tungt. Han gned sig längs benet som om det smärtade.

 – Han kan stanna en natt till. För säkerhets skull, sa Sefer.

 – Så blir det inte. Ennis är färdig här, sa Rofé och tittade noggrant i sina anteckningar. 

Läkningen har gått fint. Inga komplikationer. Våra rutiner är perfekta. Tvagningen har 

fungerat. Ja, mer tid behövs inte. I morgon går samhällstransporten med flickorna. Då får vi 

varor också. Och vi ska leverera porslin och lyktor. Ennis behövs för att hjälpa till att packa 

och upp.
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 – Och nu kommer du med mig Sefer. Barnen är här, som du vet. Vi måste gå igenom dem 

ordentligt. Ge dem fiskolja, kontrollera lemmar och hörsel, ögon, reflexer.

 Rofé smällde igen boken.

 – Måste ta hand om journalerna, muttrade han. 

 

Sefer trampade otåligt i golvet där han stod framför ett litet liv som han nu skulle syna. Luften 

i rummet var svår att andas. Den brände i lungorna och verkade ändå inte vilja ge ifrån sig 

något syre. Utandningen var lika varm som inandningen. Sefer torkade sig i pannan med en 

trasa som han sedan stoppade i en ficka på sin tunika. Solen hade gassat otåligt och 

obarmhärtigt sedan den klev över Muren vid fyratiden på morgonen. Värmen steg oupphörligt 

och det hjälpte inte att man hade öppnat ett fönster och satt in myggnätet. Luften stod ändå 

stilla, hängde i taket, tryckte mot väggarna, tryckte mot Sefers huvud och bröst.

 Det var en viktig uppgift han hade framför sig. Det var han medveten om. Han borde vara 

lugn och glad. Att syna barnen var en hedersuppgift.

 Men han var inte lugn. Han kände sig inte glad. Det satt något i halsen som gjorde det ännu 

svårare att andas. Han var tvungen att tänka på varje andetag. Annars skulle han falla omkull. 

 Egentligen hade han inte tid med det här. Snart skulle Susi åka. Ennis hade något han ville 

berätta. Gamla Sara ville berätta något. Och här stod han, Sefer, och skulle kontrollera att 

barnen var som de skulle. Det gick inte att skynda sig. Allt skulle ske metodiskt, allt skulle 

antecknas ordentligt.

 – Barn nummer fyra.

 Manda nickade mot honom och skyndade sedan iväg på nytt.

 Sefer tog måttbandet, höll det runt barnets huvud över pannan och mot bakhuvudet, där 

huvudskålen var som bredast. Han gjorde så som han blivit anvisad, satte pekfingret där 

siffrorna mötte början av bandet och synade det. Jodå, huvudmåttet var normalt, lika normalt 

som på de tidigare barnen han undersökt. Han hade inte väntat sig något annat. Sefer visste 

alla barn som kom var friska. 

 Ljust blågrå ögon tittade mot honom. Ur den lilla munnen kom gnyende ljud som blev till 

ett gurglande när läpparna fick smak på fiskoljedropparna. Han strök babyn över huvudet och 

den tystnade, som förvånad över den ovana hanteringen. Små händer viftade i luften och ben 

sparkade. Sefer antecknade i boken: längd, vikt, huvudmått, fontanell som den skulle, ben 
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som kunde böjas ut och in utan att babyn verkade märka vad han gjorde. Han vände på barnet 

och kände över ryggraden. Rak. Så låg babyn på rygg igen. Sefer tittade i boken. Barn 

nummer fyra. Stine hette hon tydligen. Ett litet namn, som en stig i skogen, som en liten sten 

eller ett frö[ ett ord på s?] i ett av de mogna veteaxen. Han undrade vem som valt namnet. 

Han undrade över sitt eget namn. Hade någon valt det åt honom med mening, eller hade det 

bara blivit som det blev? Hur fick de här barnen namn? Var det Barnaföderskorna som valde 

namnet? Hade han själv fått samma behandling när han levererades till byn? Mått och vikt. 

Tre dagars karantän i sjukstugans barnarum. Så var det alltid. Man visste ju inte. Trots att 

sjukdomar inte fanns, kunde något ha hänt under transporten. Det hände också en gång att ett 

barn dog, dagen efter att det kommit. Ingen förstod varför, hälsokontrollen hade varit perfekt, 

ingen feber, inga utslag, inget som tydde på att något var fel. Ändå dog barnet på natten. 

 – Stine, viskade Sefer, Stine du lilla liv. 

 Så tänkte han på Susi. Skulle han stå här och ta hand om ett barn som hon fött nästa år? 

Sefer blundade och svalde.

 Barnen måste ha någon far, tänkte han. Det måste finnas en hane. Barnaföderskorna är de 

Utvalda, samhällets räddning, allas vår framtid. Men det måste finnas en hane. En mamma 

och en pappa. En hane och en hona.

 Manda var framme vid honom, föste honom åt sidan och tog barnet som hette Stine. Snart 

låg ett annat knyte på bänken. Samma sak igen. Det här barnet var inte nöjt. Det skrek och 

vred sig som en mask hela tiden. Det hjälpte inte att stryka med handen över huvudet eller att 

säga ett mjukt ”tyst, shh, såå, såå”. Barnet bara skrek högre och högre. Det var omöjligt att 

sträcka ut lemmarna så att man kunde läsa av på mätstickan. Ansiktet blev allt rödare, sedan 

närmast lila. Sefer såg sig om. Manda stirrade på honom med rynkad panna från bänken där 

hon satte blöjtyg på barnet hon just hämtat. Rofé satt med huvudet böjt över en bok. Han 

verkade inte märka någonting.

 Sefer tog upp barnet, höll det mot sitt bröst. Så ynkligt det var. Och så ilsket. Tänk om det 

vred sig hur hans armar? Sefer höll hårdare. Babyns skrik studsade mellan väggarna och 

borrade sig in i Sefers hjärna. Han ville inte bli buren, ville inte ligga ned.

 – Så, flytta på dig nu.

 Manda tog barnet med bryska händer. Barnet gav upp ett illskri.
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 – Såja lille vän. Du ska inte skrika. Hon la det med magen över sin vänstra underarm, 

vaggade det lite fram och tillbaka, klappade på den rosa stjärten med högerhanden i en 

buffande rörelse. Barnet hulkade lite. Så tystnade det.

 – Se där. Gör nu ditt, sa hon.

 Sefer nickade. Han gjorde om samma procedur som med det förra barnet. Nu var den här 

pojken tyst. Mark hette pojken, såg han. Mark som var tre månader och tre dagar. Samma 

ljusa hårfjun på hjässan, samma rosavita skinn. Samma mått på huvudet, men … ja faktiskt, 

ett hekto tyngre, trots att han var tre dagar yngre. Den enda påtagliga skillnaden mot flickan 

var ögonen. De var lite mörkare blå. Babyn slukade girigt fiskdropparna. Sedan såg Sefer det 

märkliga. På lårets insida, just uppe vid ljumsken fanns en mörkare fläck, stor som babyns 

handflata.

  – Märkligt, sa han.

 Nu tittade Rofé upp.

 – Det här barnet. Det har en brun fläck här.

 – Omöjligt, sa Rofé.

 – Titta själv.

 Sefer lyfte upp den lille och bar honom fram till Rofés skrivbord. Han höll barnet framför 

Rofé, för att läkaren skulle kunna ta det. Men läkaren gjorde ingen ansats att vilja hålla i 

knytet.

 Babyn hade börjat gråta igen. Det knep ihop ögonen och samma skärande skrik som förut 

ljöd i rummet.

 – Få tyst på det, sa Rofé.

 Sefer la barnet över vänsterarmen som han sett Manda göra. Pojken tystnade igen.

 – Mark heter han, sa Sefer.

 – Inget barn har en brun fläck på det viset, sa Rofé bestämt.  Sefer visste att han hade rätt.

 – Vad gör vi? sa Sefer.

 Rofé tittade i anteckningsboken. Han suckade djupt.

 – Det är Mark, sa han.

 – Ja, det står i boken. Jag sa ju det.

 Sefer bet sig i tungan. Att påpeka något sådant hade kunnat resultera i att han inte fick vara 

kvar. Men Rofé verkade inte höra vad Sefer just sagt. – De borde inte ha levererat honom.

 – Varför inte?
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 – Det är Mark. Mark. Vi får för få barn. Inte tillräckligt de senaste tre åren. 

 – Ni pratar och ni pratar. Ge mig barnet. Han är väl färdigundersökt. Ska ha en blöja. Vi 

har fler barn att ta hand om.

 Manda tog barnet igen.

 – Det är märket, sa Sefer. Vid ljumsken.

 Manda synade knytet hon hade i famnen och drog efter andan. Så la hon honom hastigt i 

en av babybäddarna och backade tre steg.

 – Han ska skickas tillbaka. Han borde ut i skogen, sa hon. Genast! Hur kunde det bli så 

här? Detta är otur. Det är skada. Det är sjukdom. Han kommer att smitta hela samhället. Vi 

kan inte ha honom kvar.

 Rofé nickade. Han snörpte med munnen, satte händerna för ögonen som om han försökte 

minnas något. Så skakade han på huvudet.

 – De har levererat honom. De skulle aldrig ha levererat honom om det inte var ett friskt 

barn. Han stannar.

 – Men sjukdomen kan ha kommit under resan, protesterade Manda. 

 – I princip omöjligt. Detta måste ha funnits vid födseln, sa Rofé med en röst som inte tålde 

motsägelser.

 – Minns barnet som dog på natten. Det var levererat och friskt.

 – Det var många år sedan. Det enda vi kan göra är att vi påpekar saken när resan sker. Men 

ni vet hur det är. Färre barn, vi har fått färre barn vissa år. Vi behöver alla vi får. För 

Samhällets Framtid. För Utvecklingen.

 – Det finns vissa saker …

 – Jag och Rosh ska åka med i år, avbröt Rofé. Ni får ha gossen under övervakning. Isolera 

två veckor, det är allt. Men det är Mark. Han stannar.

Ennis grimaserade. Han drog med handen längs ärret över vaden, vickade på tårna och lyfte 

lite på benet. Rofé gjorde en gest med handen mot golvet och nickade uppmanande. Ennis 

satte försiktigt ned fötterna på det polerade stengolvet. Det var svalt under hans fotsulor. Han 

hävde sig upp med hjälp av armarna och stödde sig på britsen och det friska benet. 

 Rofé höjde på ögonbrynen och nickade bistert.
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 – Seså. Båda benen. Du måste använda båda benen. Och släpp britsen. Lita på dina ben. 

Du är stark. Du kan det här.

 Ennis drog efter andan, knep ihop munnen och gjorde som läkaren sa.

 – Sedär ja. Det går ju riktigt bra. Gå nu bort till väggen och vänd.

 Ennis gick långsamt bort till väggen, haltade, stönade.

 – Det onda går över tills i morgon. Du tar med dig lite salva och stryker på morgon och 

kväll i en vecka. Du ska inte jobba på fälten första två dagarna. Öva att gå och öva upp 

musklerna. Och självklart klarar du att packa en Rakevet. Nej. Nu lämnar jag dig. Manda tar 

över.

 Rofés kropp vände men hans ögon var fortfarande fästa vid Ennis, som om han misstänkte 

att Ennis skulle försvinna om han inte tittade på honom. Så följde huvudet efter kroppen.

 – Visst, mumlade Ennis när han blivit ensam.

 Han slog med ena handen i britsen och tittade ned på sina bara ben.

 – Jaha ja.

 Manda, den gamla sköterskan, stod framför honom med hans rentvättade byxor och 

sarong.

 – Dags att klä på sig, sa hon.

 Orden spottade hon fram som om hon gav en order, men uttrycket mildrades i nästa stund 

av ett leende som fick hennes ögon att nästan försvinna bakom tjocka äppelkinder medan 

mungiporna drogs nedåt. Manda var nog den enda kvinnan i hela Trygghem som hade armar 

lika kraftiga som en mans. Händerna såg ovanligt små ut där de otåligt viftade framför Ennis 

huvud.

 – Jaja, stötte hon fram. Du behöver inte söla. Vi har ingen tid att förlora.

 Hon ryckte lite i Ennis sjukskjorta och den gled av honom. 

 – Fram med fötterna, sa hon och hukade sin runda kropp så att hennes tunika spände runt 

rumpan. 

 Ennis stoppade lydigt i en fot i varje byxben. Manda reste sig förvånansvärt snabbt och 

knöt en rask rosett på livsnöret runt hans bleka mage. 

 – Och skjortan. 

 Hon sträckte sig för att få den över Ennis huvud. Han hukade sig lite, och sedan lite till, 

men hon fick ändå inte halskragens öppning över hans öron.

 – Varför har någon knäppt till här? sa hon och ryckte av Ennis skjortan igen.
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 En klocka pinglade från rummet intill. Manda blinkade hårt och gick mot dörröppningen – 

skjortan i hennes svängande högerhand for runt och upp och ned som om den levde ett eget 

liv.

 – Lugna dig. Jag kommer! hojtade hon.

 – Jag klarar mig nog, sa Ennis när Manda skyndat tillbaka och stod framför honom med 

skjortan uppsträckt i båda händerna.

 Han fick skjortan i knäet, knäppte upp de tre hornknapparna vid kragen och drog 

linneklädnaden över huvudet, gled ned från britsen och gick fram till stolen där Manda lagt 

hans vistelseskjorta. Han tog fram sina sandaler och stoppade i fötterna. Så tog han av dem 

igen, såg sig om och smög mot bortre änden av rummet. Så vände han om, smög tillbaka och 

plockade fram en liten nyckel som låg gömd under hans vistelsebrits. Låset gav med sig och 

han öppnade försiktigt dörren till rummet intill. Det var litet och trångt, inte mer än ett förråd. 

Ett antal hyllor täckte nästan hela ena väggen. Läkarens arkiv. Här stod allt om alla i 

Samhället. 

 Ennis hade upptäckt det när han tröttnat på att halvligga på britsen dag efter dag, känna hur 

det kliade i benet och inte hade annat att göra än att titta ut genom det lilla fönstret och läsa i 

den gamla boken Agrikulturens Framsteg och Fördelar som Björn kommit med en av de 

första dagarna efter olyckan. Han hade varit helt ensam i sjukstugan. Den kvinna som legat 

isolerad för svullnader i halskörtlarna hade frisknat till och återvänt till sin arbetsgrupp 

samma dag. 

 Det var kanske den stängda dörren som lockade. Första gången hade han blivit lite 

besviken över alla pärmar som vände ryggen åt honom därinne. Han hade hoppats på att 

rummet innehöll allehanda mediciner. Det var något som intresserade honom mer än 

fältarbete. Under upplärningen då han varit ett par veckor i medicinhuset, hade han snabbt lärt 

sig att tillverka enkla salvor. Att hitta de rätta kombinationerna av extrakt och avkok var något  

han hade velat jobba med. Han hade sagt det också till Malkolm. Men det var två år sedan och 

det senaste året hade han bara varit på fälten.

 Han hade bläddrat lite i flera av häftena, när han hittade boken med den svarta pärmen. Två 

bokstäver stod på ryggen: ”x” och ”y”. Nu fingrade han längs raden, tog ut boken och stack 

den innanför linningen på de hårt knutna byxorna. Han lyssnade vid dörren innan han smög ut  

igen. Ljud hördes från undersökningsrummet, men hans vistelserum verkade vara tomt. Ennis 
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satt på stolen och snörde på sig sandalerna för andra gången när Manda stack in huvudet i 

rummet igen.

 – Du är kvar, konstaterade hon. Allt ska man behöva göra.

 Hon klev in i rummet med sina hjälpande händer i högsta hugg.

 – Jag är klar, sa Ennis och reste sig snabbt. Jag klarar mig bra. 

 Och han haltade ut genom dörren med Mandas blickar i ryggen.

Den gräddvita klänningen kändes ovan på Susis kropp. Den smet om kring midjan och spände 

över brösten. Susi drog lite i den i ett försök att få den att sitta lite bekvämare. 

 – Stå still, jag måste knäppa knapparna här i ryggen, sa Tula. Lyft håret är du snäll.

 Susi skruvade på sig men gjorde som hon blev tillsagd. Ett rött band knöts runt hennes 

midja och fick henne att dra efter andan.

 – Sådär. Nu ska vi fixa håret. Du blir jättefin.

 Susi försökte sitta stilla. Hon sneglade på Maria och Lena. De såg inte alls ut att vantrivas i 

sina nya klänningar. Men deras verkade inte heller sitta åt på samma vis. Nanna satt stilla med 

blomsterkransen kring sitt nyflätade hår. Susi tyckte att hon såg ut som en älva. Hon var alltid 

lika blek i skinnet och såg alltid lika frånvarande ut, och hennes röda hår var som från en 

annan värld.

 – Är ni inte rädda? frågade hon och vände sig stelt mot de tre flickorna.

 – Du ställer en konstig fråga, sa Maria.

 – Men att inte komma tillbaka. Det är något jag har tänkt på i alla fall. Om man inte 

kommer tillbaka.

 – Men i så fall är man ju Speciell! sa Lena.

 – Ja, just det. Då är man en Barnaföderska, sa Maria. Tänk er att vara det.

 Hennes ögon lyste.

 Susi ville berätta för dem, om stugan om skogen om rävungen. Om hanar och honor. Att 

det finns något som heter föräldrar. Hon ville berätta om Malkolm. Nej, inte om Malkolm. 

Hon ville berätta om Sefer, om att hon inte ville lämna Sefer. Hon ville att de skulle lyssna 

och förstå. Att de skulle dela hennes erfarenhet, hennes känsla, hennes rädsla, hennes 

förhoppning.

 – Jag tycker ändå att det borde finnas ett annat sätt, sa Susi. 
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 – Jag förstår inte vad du menar, sa Lena.

 – Äh, jag vet inte. Men att det borde finnas ett annat sätt än att vi, alla vi, Susi nickade åt 

Beda och Tula, att alla vi flickor alltid måste åka iväg och bli undersökta när vi blir 14. På 

något vis.

 – Jag tycker att det ska bli spännande, sa Lena. Fantastiskt, eller hur? Tula och Beda, visst 

var det spännande att komma till Storhem?

 Tula nickade. Beda sa ingenting.

 Det slet och drog i Susis hårbotten. Hon grimaserade. Flätor hade hon aldrig tyckt om. 

 – Jag är håröm, gnällde hon.

 – Men du har vackrast hår av alla. Sedär. På med kransen nu.

 Beda höll fram en krans med prästkragar, tusenskönor, blåklockor, björklöv, blåklint och 

små rosor.

 – Aj!

 – Vad är det nu för gnäll här? Ställ upp nu flickor så får jag se på er.

 Elna stod i dörröppningen. Susi ställde sig bredvid Nanna, Maria och Lena. Det gjorde ont 

i hårbotten. Kransen tyngde och skavde. Susi förde försiktigt upp ena handen mot pannan där 

det gjorde mest ont.

 – Stilla! 

 Susi tittade på sin finger. Det var rött av blod.

 – Det är en tagg i min krans, sa hon.

 – Det tror jag inte, sa Elna.

 – Det blöder, envisades Susi.

 Elna skyndade fram. Hon la en lugnande hand på Susis bara arm och nickade åt henne.

 – Seså. Nu ska du inte vara rädd. Allt kommer att gå bra ska du se. Kom nu med, det är 

dags för avskedsceremonin.

 Susi kisade i solskenet. Hon och de andra flickorna stod och väntade på att Elna och Tula 

skulle bli klara där inne. Det hördes upprörda röster inifrån huset. Maria och Lena fnittrade 

lite, drog i sina klänningar och såg förväntansfullt mot stora scenen där folk redan började 

samlas. Nanna såg liten ut i sin klänning. Men hon var vansinnigt söt, tyckte Susi. Hon fick 

lust att säga något till henne, men hon visste inte vad. 

 Elna drog igen dörren efter sig. Hon muttrade.
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 – Ni stannar här ett par minuter. Jag ska bara hämta era handblommorna. De blev visst 

kvar i ateljén, sa hon och stirrade med mörka ögon på Tula. Du stannar här, sa hon och en 

salivdroppe dök upp i hennes mungipa.

 Tula nickade.

 Ennis kom haltande. Elna såg misslynt på honom.

 – Hade du inte varit sån du är, hade jag skickat dig … Flickorna ska snart iväg. De kan inte 

bli störda nu.

 – Jag har packat Rakevet, sa han förklarande till Elna. Ska bara tvätta mig.

 Elna skyndade iväg. Småstenar sprätte om hennes sandaler och armarna viftade som brutna 

fågelvingar.

 – Jag har något att berätta om Malkolm, sa Ennis. Något som jag tror … är viktigt.

 Susi blinkade till.

 – Jag tror jag vet, sa hon och rös till.

 Ennis nickade.

 – Jag måste berätta för Sefer.

 – Han är nog kvar i hälsohuset.

 – Du ser ut som en älva, sa Ennis till Nanna.

 Hon rodnade.

 – Ni är vackra flickor, sa Ennis med högre röst. Jag hoppas och hoppas inte att ni är våra 

Speciella Barnaföderskor!

 – Vi hoppas, sa Maria och Lena allvarligt.

 

 

 

14

– Du måste följa med mig.

 Ennis röst var enträgen. 
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 Sefer torkade sig i pannan med en tygtrasa. Han hade just städat i mottagningssalen och 

skulle till tvagningsrummet innan avskedsceremonien. Alla andra var säkert redan där.

 – Vi hinner inte. Förresten skulle du inte vara här. Du ska packa Rakevet. Det sa Rofé och 

Malkolm.

 – Men jag har packat. Den är klar. Och det här är viktigt, Sefer. Alltså, jag vet inte vad det 

är egentligen. Men det är något med Malkolm. Och Rofé.

 Sefer himlade med ögonen. Ennis kunde vara så envis. Kanske var det därför han gillade 

honom. Han misstänkte att Ennis visste att han hade gömt Susi i ett av mottagningsrummen, 

men han visste också att Ennis inte skulle rapportera. Det var något med honom som ingav 

förtroende. De båda hade delat rum sedan de kom till Trygghem. I barnahuset hade förstås 

alla delat rum med varandra, och att de sedan delade rum med de andra jämnåriga pojkarna 

var inget märkvärdigt. Så var det ju. Men de hade inte bara delat rum, utan även små 

hemligheter. Som när Ennis tog vetekorn från förrådet när han var lagerarbetare och de båda 

matade en fågel som de hade hittat intill Muren i södra delen av samhället. Den hade 

rostfärgade stjärtfjädrar, gråbrun fjädrar och lite mörkare grått huvud. Fågelns vinge var 

skadad och egentligen skulle de ha tillkallat en av sanitärerna för att den skulle fångas in och 

brännas. Den satt och tittade på dem med huvudet på sned och tittade på dem. Utan att ens 

diskutera det kom beslutet att de skulle rädda fågeln. Efter någon vecka såg de hur den flög 

över muren igen. Eller när de för ett par år sedan såg Malkolm och Elna i tvagningsrummet. 

Det var sent en kväll i mörkerperioden och både Sefer och Ennis hade haft kökstjänst. Det 

hade blivit sent, för de var inte så raska som Elna hade velat när de diskade soppytorna. Till 

sist hade hon lämnat dem med en sträng förmaning om att släcka belysningen efter sig när de 

var klara. Och inte glömma att torka besticken. Kanske hade de inte behövt gå till 

tvagningsrummet efteråt. Men Sefer hade fått lite soppa i håret. Och lite på skjortan också. 

Hur det hade gått till visste vara han och Ennis och de skrattade åt sitt tilltag när de gick till 

tvagningshuset. Där var det förstås mörkt, sånär som på den svaga nattbelysningen vid 

ytterdörren. Det var en blåsig kväll och löven trädens grenar slets av en vind som fick flera 

löv och småkvistar att lösgöra sig och kasta sig mot marken. Det var skönt att komma in 

genom dörren och båda skyndade att dra av sig. Men så hörde hörde svaga ljud inifrån, som 

när någon hade ont, eller om det var ett djur. De  smög sig försiktigt längre in, beredda att 

larma vakttjänsten om det var något farligt. Två ljusa skepnader syntes i bortre rummet, 

gungande mot varandra i en rytmisk dans som ackompanjerades av de stönande och hissande 
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ljuden. I flera sekunder hade de stått som förstenade innan de skyndade att göra sig osynliga 

och försvinna ut. De pratade aldrig om det sedan, Sefer och Ennis. På natten kom ju 

Storstormen och sedan hade varenda människa i hela Trygghem haft fullt upp med 

reparationer i flera veckor. Kanske hade de till och med glömt bort det. Men Sefer förstod att 

Ennis mindes. Och nu såg han för sin inre blick Malkolms bleka ryggtavla, hans bara bakdel, 

hur den rörde sig mot en kvinnas kropp.

 Därför drog sig Sefer för att säga det han sedan sa.

 – Så viktigt kan det inte vara. Var glad i stället att du blev helad i benet. Att du kan gå och 

allt. 

 Sefer var redan på väg ut genom dörren. Han visste att ceremonien var lång. Och tråkig. 

Utom möjligen sångerna, men han hade inte lust att sjunga nu. Han ville ändå inte missa 

alltihop. Han visste också att det skulle märkas att han inte var där. Läkarens assistent måste 

finnas på plats. Det var inte bara det att han skulle bli förhörd om han inte kom. Han visste att 

det var sista chansen att träffa Susi. Någonstans förstod han att hon inte skulle komma tillbaka 

igen. 

 – Men Sefer. Titta på mig. Jag är kanske lite klumpig, men jag är inte dum. Jag skulle inte 

ha smitit från packningen om det inte hade varit för att jag var tvungen. Men jag tror – jag vet 

– att det är viktigt. Det handlar om barnen. Och om … barnen alltså. Barnaföderskorna. 

 Sefer nickade. Han torkade händerna på byxorna.

 – Vart ska vi gå? Frågade han.

 Ennis pekade mot redskapsboden för lantarbetarna. Sefer suckade, spanade runt och 

konstaterade att ingen människa fanns i närheten. De skyndade på stegen, småsprang i gruset. 

Ennis började halta lite och Sefer vände sig om.

 – Bakom boden. Under de två stenarna, flämtade Ennis. Kolla där. En paraffinerad tygpåse. 

Jag väntar här.

 – Gå till Gamla Fanny, jag kommer dit strax, sa Sefer.

 Sefer slank in bakom boden, lyfte på stenarna och såg ingenting. Så tog han en spade som 

stod intill väggen och skrapade han lite i jorden med bladet. Han stack spaden i jorden. Den 

var tillplattad på ytan, men ändå lucker. Han grävde ett par tag till lite till. Där stack en flik av 

det stela gråvita tyget fram. Han la sig på knä och skyfflade undan mer jord med handen och 

slet i påsens hörn. Den flög upp ur sitt gömställe när den lossnade från den sten som tyngt ned 

den och påsen var nära att slå honom rakt över näsan. Sefer borstade lite jord från sitt svettiga 
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ansikte och skakade påsen som var påfallande lätt. Han stack ned handen och lyfte upp häftet. 

Han la det försiktigt på en av stenarna han just vältrat undan och försökte torka sia jordiga 

händer rena på några löv på lönnen som växte intill boden. Så tog han upp boken igen.

 Bokstäverna på utsidan sa honom inget. X och Y, det var bokstäver de använde när de 

skulle räkna ut okända faktorer för hur mycket trä man behövde vid tillverkning av bord, eller 

något annat i produktionen.

 Han slog upp den på måfå. Varje sida var uppdelad i fyra kolumner. En sifferkombination, 

ett namn, ett x eller y, [ Sofia Hedman, 2013-12-28 19:07

i fyra kolumner. En sifferkombination, ett namn, ett x eller y, och ett namn till i kolumnen 

längst till höger. Sida upp och sida ned samma sak.

[ Sofia Hedman, 2013-12-28 19:07]]och ett namn till i kolumnen längst till höger. Sida upp 

och sida ned samma sak.

 Han hann inte med att läsa här och nu. Någon som skulle till ceremonien kanske skulle 

dyka upp. Han stoppade ned boken i påsen igen, öste tillbaka lite av jorden och la stenarna på 

plats igen. Så skyndade han mot Fannys hus.

 

Ennis öppnade den tunga trädörren på glänt. Han tittade åt höger och vänster. Småbarnen var 

på väg från barnahuset mot ceremoniplatsen intill Stora Porten. Pia och Mary anförde dem. 

Barnen gick helt tysta, uppfyllda av det ärefyllda som de visste att det var att få vara med om 

den stora avskedsfesten. De travade tre och tre i prydliga rader på armslängds avstånd från 

varandra. De äldsta först och de yngre efter. Deras ljust gula klädnader lyste ikapp med solen. 

Det var svårt att se skillnad på vilka som var pojkar och vilka som var flickor. Alla hade 

samma sorts koltar på sig och alla hade likadana ljusgrå kortbyxor. Frisyrerna var också 

likartade, rakt avklippta i öronlängd och med luggar som slutade strax ovanför ögonbrynen. 

Fem vagnar med plats för två spädbarn i varje kördes av de trettonåriga flickorna som nu 

skulle skolas in som hjälpare i barnahuset. Längst bak gick Freja och Vanja och höll ihop den 

lilla barnaskaran. De hade blickarna riktade mot Porten och såg inte skuggan som skyndade 

från buske till buske. Ennis vinkade otåligt med handen, gjorde ett stopptecken och vinkade 

igen.

 Sefer var framme vid stugan. Ennis vinkade in honom och Sefer böjde på huvudet för att 

inte slå  huvudet i dörrposten. Ennis sneglade runt innan han drog igen dörren. Sefer blinkade 
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ett par gånger för att vänja ögonen efter det skarpa ljuset utomhus. Hur mycket tid hade de? 

Fem minuter, tio? Ceremonien skulle starta vilken minut som helst.

 De gick de få stegen in mot stugans inre rum. Just när de skulle kliva över tröskeln 

stannade båda samtidigt i dörröppningen, med ens tvekade de. Sefer drog efter andan stack in 

handen innanför skjortan och drog fram den grå tygpåsen. Han såg på Ennis.

 – Du har tittat i boken, konstaterade Ennis med låg röst.

 Sefer nickade.

 – Vi vet inte vad Fanny vet, sa Sefer lika tyst.

 – Hon … jag tror inte att … kanske var det ändå fel att komma.

 – Pojkar. Stå inte där och vela. Kom in här till mig. 

 Utan att tänka vidare gjorde de som hon sa, men Sefer stoppade påsen innanför skjortan 

först. Här inne var det varmt, och luften var kvav och instängd. Det doftade mustigt av 

gammal människa och lite av någon krydda, kanske var det lavendel.

 Fanny strök med sina beniga händer över fåtöljens armstöd. Hon blinkade några gånger 

och tittade på dem som om hon såg dem för första gången. Så hummade hon lite för sig själv.

 – Vad gör ni när, pojkar?

 – Vi ska nog gå. Avskedsceremonien startar snart, sa Sefer och vände sig mot dörren. – 

Inte ska ni gå. Var inte dumma nu. Småbarnen gick just förbi. Det dröjer än.

 Hon pekade att de skulle sätta sig ned. Så strök hon med händerna över armstödet igen, 

lyfte på tyglappen som skyddade mot slitage och drog fram en bleknad bild av tre personer; 

en man, en kvinna och ett barn, en flicka i sjuårsåldern. Mannen och kvinnan stod mycket 

nära varandra, flickan var framför dem. Kvinnan hade en hand på flickans axel, som om hon 

skyddade henne. Flickan hade händerna i sidan och såg självsäker ut. Alla tittade rakt in i 

kameran och log. Mannen gjorde ett V-tecken med sin fria hand. I bakgrunden syntes höga 

hus. De liknade inte husen i Trygghem. Här var husen i en eller två våningar, alla byggda av 

trä. Husen på bilden var grå och höga, minst fyra-fem våningar. En del var ännu högre. Fanny 

synade fotografiet med kisande ögon och såg upp på Sefer och Ennis. Nu lyste hennes ögon 

och hon log lite.

 – Ni är här pojkar för att ni har något viktigt som ni vill att jag ska ta del av. Men ni vet 

inte om ni vågar visa mig. Ni vill inte att jag ser och ni vill inte att jag hör. Jag kan inte hjälpa 

att jag både ser och hör. Men jag talar inte. Ni behöver inte vara rädda. Jag sitter här hela 

73



dagarna och jag har mycket tid att tänka. Att tänka på det som var förr och att tänka på det 

som sedan kom.

 – På mammor och pappor, sa Sefer.

 – Ja, till exempel, sa Fanny. Jag har sett mycket och hört mycket i min dag. Och jag har 

lovat att jag inte ska tala. Jag lovade det för många år sedan. Men de jag gav mitt löfte till är 

sedan många år döda. Det är inte samma nu som förr. Det har jag förstått. Den tid då kvinnor 

blev mödrar och män blev fäder och det fanns familjer av alla de slag gick förlorad i den stora 

katastrofen. Den tid då man trodde på framtiden och utvecklingen drunknade i allt det hemska 

som skedde. Då, när de styrande, när människorna, ja alla vuxna skulle jag säga, alla vuxna 

som kunde tänka lät katastrofen hända och jorden höll på att gå under. Ja, ja. Det var kanske 

inte allas fel. Det fanns ju forskare och politiker. Ja, ni vet väl inte vad det är, men det var så 

annorlunda då. Då, när vi var tvungna att överge städerna. Då, när vi trodde att mänskligheten 

skulle dö ut. Då trodde vi att vi gjorde det enda rätta. Och kanske var det så. Kanske var det 

det enda rätta att isolera oss från den farliga omvärlden. Kanske var det enda rätta att stänga 

naturen ute. Kanske var det det enda sättet att få farsoten att ge vika, att vi skyddade oss från 

alla dessa djur som spred den farliga sjukan och alla människor som for kors och tvärs över 

hela jordklotet. Ja, ni vet kanske inte hur det ser ut, jordklotet, men i alla fall beslutade att 

man skulle sluta resa. Ni förstår pojkar. Det fanns inget annat att göra om vi skulle leva 

vidare. Så få kvinnor som kunde föda barn. Och jag var inte en av dem. Jag var fjorton då, när 

det hände. Jag hade en kille. Ja, en käraste. Nej, ni vet inte vad jag menar. Men det fanns 

pojke jag tyckte om. Teddy hette han. Han gick en klass över mig, vi bodde grannar, nästan, 

på samma gata. Vi hade alltid sällskap till skolan. Hans bruna hår och mörka ögon och hans 

skratt … Han, precis som nästan alla andra, insjuknade. Det var en vårdag, jag minns det för 

det var just den dagen när björkarna började få sina löv efter vintern. Han darrade när vi 

cyklade hem från skolan, föll av cykeln. Jag tog honom under armen och försökte få hem 

honom. Vi stapplade fram längs vägen. Ingen ville hjälpa oss. Och så fick han de förfärliga 

utslagen, jag såg de blålila blommorna som slog ut i ansiktet och på halsen. Vi blev tvungna 

att stanna när han började hosta och inte kunde andas. Teddy dog i mina armar. Även jag blev 

sjuk, förstås. Men jag fick aldrig den slemmiga hostan. Jag var en av få som klarade mig, men 

jag kunde aldrig få barn sedan. Det var viktigt att hitta dem som var fertila. Det kan man ju 

förstå.

 En signal från trumpetarna kallade eftersläntarna till ceremonien och Fanny tystnade.
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 – Ja, vad gör ni här pojkar? sa hon och verkade förvånad över att se Sefer och Ennis 

framför sig.

 Sefer drog fram byltet. Han plockade försiktigt upp boken och visade den för Fanny.

 – Ennis har hittat den här, sa han och räckte över den.

 – Jag vet inte riktigt vad det betyder, sa Ennis.

 Fanny slog upp boken. Hon bläddrade lite i den och nickade.

 – Ja, det var det jag visste. Det var det jag anade hela tiden. Det är ju helt fantastiskt. 

 – Hur menar du? undrade Sefer. 

 – Jag menar kanske inte fantastiskt. Det är så de har ordnat det. Det är ju egentligen 

självklart. Jag borde ha vetat detta för länge länge sedan.

 – Visst handlar det om barnen, sa Ennis.

 – Ja, visst gör det det. Alltså, att Moré, Malkolm Rosh och Rofé turas om. Att göra barn 

med flickorna. Ni förstår. Det måste ju finnas en far, eller hur?

 Sefer svalde.

 Fanny tog tag i Ennis. Han hjälpte henne att resa sig upp. Hennes krumma rygg knakade, 

knäna knakade. Hon stönade lite, men rätade sedan på sig.

 – Kom med. Det finns något annat. Jag har en hemlig bok. Jag kan inte berätta. Ni måste se 

den. Innan det är för sent.

 Hon förde honom till köket och pekade mot golvet.

 – Där, under mattan, under golvplankan.

 Ennis sjönk ned på knä och vek undan mattan. Han tog upp en kniv ur en inneficka och 

drog den ur slidan.

 – Ibland är det bra att vara lantarbetare och packare, sa han.

 Han bände lite och efter en stund kunde han lirka upp plankan. Där under plockade han 

upp en påse i ett material han inte kände igen. Tunna flagor lossnade och han fick upp 

innehållet, två böcker, den ena stor som ett spadblad, med grå pärmar, den andra lite mindre, 

med brungrön pärm. Han lyfte upp dem till Fanny, men hon viftade undan dem, ville som om 

hon inte ville röra vid dem. Sefer som stått i köksdörren och sett på sträckte fram handen.

 På den brungröna pärmen stod titeln med versaler: OM TIDEN FÖRE KATASTROFEN 

och med små bokstäver: viktiga följder. Sefer bläddrade lite i den. Han såg att där stod om det  

som Fanny berättat för honom för bara ett par veckor sedan.  

– Hör här, sa Sefer och började läsa:
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 ”Vi står inför en nödvändig återgång till ett hållbart samhälle … basal teknik får användas, 

såsom elektricitet (ej kärnkraftframställd, självklart) ång- och förbränningsmotorer, normal 

medicinsk behandling … ock inte datorer etc, avancerad medicin … forskning skall inte ske 

inom något område, det är som vi nu alla vet inte utvecklande för Samhället utan enbart 

förstörande … inga vapen av något slag … fred i dess rätta bemärkelse … utvinning av nya 

resurser förbjuds … endast återvinning av säkra material för framställan av Nödvändiga 

produkter … endast oumbärliga resor får ske … förarlösa transporter förordas om möjligt … 

kontakt mellan samhällen ska för allas bästa minimeras … undervisning endast ske inom för 

Samhället Nödvändiga områden …”

 Sefer slog ihop den brungröna och tittade den grå boken. Titeln var även här tryckt med 

stora bokstäver: VÅRT NYA SAMHÄLLE.  Sefer slog upp boken. De gulnade sidorna hade 

fuktmärken i kanterna och de var delvis hopklistrade. Ennis sträckte fram kniven och Sefer 

särade försiktigt på bladen. 

 Den var indelad i flera kapitel. Samhällets storlek, Samhällets organisation, Nödvändiga 

uppgifter, Renlighet och hälsa, Samhällstransporter, Förnödenheter …

 – Kapitlet om fortplantning, sa Fanny med sprucken röst. Där står det.

 Sefer bläddrade, vek upp boken och läste högt:

 ”I fråga om Samhällets Framtid är Fortplantning något av det viktigaste. När vi nu kunnat 

konstatera att infertiliteten bland kvinnor bara var tillfällig, finns all anledning att fundera 

över hur vi ska förhålla oss till detta. Det är inte rådligt att tillåta fri fortplantning. Vi behöver 

starka individer i vårt framtida Samhälle. Individer som kan föra vårt arv vidare och ta oss in i 

Framtiden. Dessa individer skall självklart vara av den bästa sorten. Samtidigt måste vi se till 

att samhällets storlek inte äventyras.”

 – Ja, ja, sa Fanny och vaggade huvudet i händerna, just det. Fortsätt, fortsätt. Det kommer 

sedan. 

 Han hoppade ett stycke framåt.

 ”Därför skall varje år utses de flickor i mogen ålder som kan användas till Barnaföderskor. 

Det har framkommit att 14-åringarna är mest lämpade för detta. Då har deras karaktärer, och 

mentala förmågor kunnat fastslås. ...
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 Flickorna från våra samarbetande samhällen ska därför till Storhem, där man gör en 

”fertilitetsundersökning”. För alla eventualiteter ska självklart de flickor som inte utses såsom 

Speciella, genomgå ett smärre ingrepp (sterilisering). På detta vis blir det aldrig några 

oönskade problem då Bychefen, Fostrarnas Chef, Huvudläraren och Läkaren använder sina 

förmågor. Övriga män i samhället skall inte uppmuntras att se på kvinnor på detta vis …

 …Genom att flytta barnafödandet utanför Samhället minskas risken för problem med 

parförhållanden. Dessa ska med alla medel undvikas …”

Det bultade på dörren.

 Allihop ryckte till och tittade på varandra.

 – Jag har fönstren stängda. Ingen kan ha hört något, viskade Fanny.

 Det knackade på dörren igen. Den öppnades.

 – Fanny. De saknar dig på stora platsen. Jag kan hjälpa dig. Ceremonien startar nu.

 Mandas runda huvud syntes i dörröppningen.

 – Jag har hjälp, tack. Och förresten stannar jag här. Mina ben orkar inte stå och gå på det 

viset mer, sa Fanny.

 Manda klev in. Hon skakade på huvudet.

 – De sa till mig att hämta dig. Du har alltid varit med Fanny. 

 – Jag blir.

 – I så fall blir du i gammelhuset, slog Manda fast.

 Fanny suckade.

 – Men inte i dag. Seså pojkar. Hjälp mig upp nu.

 Manda stod en stund och tittade på dem. Så tycktes hon nöjd med vad hon såg och gick sin 

väg.

 – De väntar inte länge nu. Men jag säger att ni är på väg, sa hon i dörröppningen.
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15

De fyra flickorna gick i sitt korta led bakom Elna. Hon anförde dem i sin mossgröna klänning 

som hon alltid hade på sig. Men i dag hade hon ett vitt band runt midjan. Susi tyckte att det 

fick henne att se yngre ut.

 Dagen var hetare än gårdagen, men en svag vind svalkade lite och fick trädens löv att 

rassla. Susi hörde trumpeten som signalerade att de snart skulle stå uppe på podiet. Hon hörde 

musiken från Stora Torget. Flöjtar som visslade, trummor som angav takten, stråkinstrument 

som ljöd i samma tonart som trädens löv. Och kören som sjöng:  ”Ni unga, vår framtid. 

Ni flickor, vårt liv. Vi vet och vi vill. Ni vet och vi vill. Ni unga, vår framtid, Ni flickor, vårt liv. 

Er resa, vår framtid. Vi önskar och vill. Samhället tackar och samhället ger. Samhället tackar 

för barnen ni ger. Ni unga …”

 Malkolm och Moré hade klätt om i nytvättade ljusa skjortor och ljusa linnebyxor. De stod 

uppe på podiet och tittade på flickorna när de gick fram i procession genom folkmassan. Susi 

gick sist, bakom Nanna. De nickade till höger och vänster medan folket kastade små blommor 

över deras väg. Susis blick sökte efter Sefer. Tänk om han stått där uppe på scenen. Hennes 

blick naglades fast av Malkolms. Han log uppmuntrande och Susi vågade inte titta bort igen. 

Det var bara några få steg kvar. Körens sång togs upp av hela församlingen. De sjöng högre 

och högre, lyfte fram sina unga flickor, sin framtid. När Susi sist av alla klev upp för den 

korta trappan föste Malkolm henne mjukt i rätt position med handen på hennes ryggslut.

 De stod där framme på den upphöjda träscenen, på samma plats där spädbarnen togs emot 

bara för några dagar sedan. Susi var röd om kinderna. Hon kände hur svetten gjorde fläckar på 

hennes klänning. Hon stod med armarna tätt mot kroppen och försökte se ut som hon skulle: 

glad och förväntansfull. Nästan tusen huvuden fanns framför henne, någon meter ned. Hon 

kände igen dem allihop. Det var människor hon mött hela sitt liv. Där stod fostrarna, 

lantarbetarna, verkstadsarbetarna, lärarna, ungdomarna och småbarnen. Hennes småbarn, dem 

som hon suttit och berättat så mycket för. Dessa unga som kom från Storhem, som fötts av 

Barnaföderskor som tidigare lämnat Trygghem. Några av dem hade hon känt extra väl, som 

Minna och Hanna. Minna hade varit sagoberättare när Susi var liten. Susi tänkte på hennes 

mjuka röst, hennes ansikte som ofta gjorde miner som alla barnen skrattade till och hennes 

händer som i stora gester kunde bli allt från små stenar till träd och fåglar när de gestaltade 
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berättelserna. Det var tio år sedan hon åkte med samhällstransporten. Susi undrade om någon 

av de barn hon läst för hade fötts av Minna. Säkert var det så, ibland trodde hon att hon såg 

minnas mun, hennes ögon eller hennes gester hos någon av de yngre barnen. Men hon var 

aldrig riktigt säker. Hanna hade också varit sagoberättare. Hon åkte förra året. Susi hade haft 

sängen bredvid hennes i flera år. Hon var Speciell, det hade alla trott redan innan 

Undersökningen, och de hade haft rätt. Det var då som Susi fått uppdraget att mer regelbundet 

läsa för barnen. Kanske hade hon gjort det för sista gången. Hon drog efter andan och kände 

hur det svartnade för ögonen.

 Hon kände en hand som tog tag i hennes arm och klämde till lite.

 – Det känns nervöst, mumlade Nanna. Alla tittar på oss. Det känns väldigt konstigt.

 – Mm, sa Susi och tog tacksamt Nannas hand.

 Framför dem stod alla armarna i luften som sjöng och och sjöng. Samhällets lovsång för 

fruktsamhet och samhällets förhoppning om framtid.

 Susi kunde sångerna utantill. Det var svårt att inte sjunga med. Men hon skulle inte sjunga 

i dag. Hon skulle bli besjungen. För snart, snart skulle hon åka. Snart, om bara en liten stund 

skulle det här inte finnas mer. Snart var det dags.

 Var fanns Sefer bland alla de här? Susi sneglade åt höger och vänster. Hon såg inte hans 

ljusa hårburr. Någonstans måste han vara. Alla var ju här. Ingenstans fanns han. Susi skulle ha 

hittat honom bland tio tusen, bland hundra tusen. Om det fanns så många människor. Han var 

inte här. Vad hade hänt honom? – Vi hoppas verkligen att ni är Utvalda allihop. Vi hoppas 

förstås också att ni kommer tillbaka. Visst är det svårt mina flickor, visst är det svårt. Men vi 

ska inte oroa oss. Samhället kommer att tacka er för det ni gör. Samhället tackar i dag. Ni är 

vårt Samhälles Framtid. Ni är de som kan bära våra barn och utan barn finns ingen framtid. Ni 

har själva varit barn, burna av Barnaföderskor, uppfostrade av Samhället. Vi har alla varit 

barn, burna av Barnaföderskor. Dessa välsignade som sparats av Katastrofen. 

 Rosh höll samma tal som han höll varje år. Susi kunde det utantill. Hon lyssnade inte. Hon 

hörde inget. 

 Där, där stod han. Där stod Sefer, långt bort, intill Fanny och Ennis. Susi ville kliva ned 

från podiet, gå fram till honom och hålla i honom hårt. Hon stod alldeles stilla. Om bara en 

liten stund skulle de utbringa ett fyrfaldigt leve. Om bara en liten stund skulle de in i 

transporten. Den hade kommit på morgonen, den var packad nu med allt som Trygghem 
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skulle skicka till Storhem. Det var bara de fyra som fattades: Susi, Maria, Lena och Nanna. 

Sedan skulle de åka. 

 Så såg hon hur Sefer höjde sin hand. Det såg ut som om han skulle dra handen genom 

håret. Det gjorde han också. Men Susi såg att han tittade på henne. Hon såg att gesten inte 

bara var till för att stryka hårburret ur ansiktet. Hon släppte Nannas hand, såg rakt på Sefer 

och förde handen upp mot kransen hon hade på huvudet. Hon nöp av en av blommorna och 

släppte ned den vid sina fötter. Den vita blomman hade röda strimmor på ett av kronbladen.

 – Det är vad som är kvar av mig. Det är till dig Sefer, viskade hon.

 Och Susi visste att hon aldrig skulle se Trygghem mer.

Det var dags att ta farväl. Sefer och Ennis såg hur folkmassan formerade sig inför 

processionen där alla barn, ungdomar och vuxna skulle säga sitt personliga farväl.

 Först förde man fram de nyfödda. De fyra flickorna höll handen ovanför var och en och sa 

”all välgång i er framtid”. De lite större barnen följde. De nickade och sa ”för vår framtid”, 

som de lärt sig, och flickorna svarade ”för er framtid”. 

 Susi greps av en plötslig lust att krama barnen, hålla dem hårt intill sig och säga ”jag 

kommer tillbaka, var inte rädda, jag ska berätta för er varje kväll, jag ska inte försvinna i vårt 

samhälle ska jag alltid finnas hos er, sitta med er.” Hon sa inget, utan bara log och sa de rätta 

orden. Men en av de treåriga flickorna, lilla Klara, kunde inte hålla sig. Hon kastade sig om 

Susis knän och höll hårt.

 – Åk inte, snälla Susi. Jag vill att du ska vara min fostrare!

 Susi la handen på hennes ljusa huvud.

 – Det ordnar sig Klara. Jag kommer tillbaka.

 Det hördes ett sus bland de större barnen. Mary störtade fram och bände genast bort den 

lilla.

 – Så säger man inte, bannade hon och höll den lilla flickan hårt i armen när hon släpade 

bort henne. Aldrig får man säga på det viset. Det handlar om vår framtid. Allas vår framtid. 

Du kan inte göra så med vår framtid. Du måste förstå! Och klänga sig fast på det sättet. Man 

klänger inte på andra människor. Speciellt inte på flickorna som ska till Undersökningen. 

Ikväll blir det ingen sagoläsning för någon av er. Det här är inte rätt sätt. Absolut inte rätt. Och 

vad är detta för skrik. Nu är du genast tyst. Genast!
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 Susi såg efter Klara. Hon var tyst nu, gick med huvudet nedböjt mot barnahuset. Samtidigt 

sa Susis mun de inövade orden till de andra barnen, till ungdomarna, till de vuxna. Hon 

sneglade på de andra flickorna. Maria och Lena sa sina farvälord högt och tydligt.

Nanna sneglade tillbaka. Hon viskade fram sina ord, som om hon var rädd för att de andra 

skulle höra. Susi såg att Nanna också hade svettfläckar under armarna. Hon hade knäppt 

händerna och  stod stilla som en staty, nästan lika blek som Susi kände sig. Hennes mun rörde 

sig automatiskt. Hon var inte längre där. Hon var utanför Muren, i timmerstugan, just intill 

Sefer. De höll varandras händer och han kysste henne. Susi blev röd om kinderna. Värmen 

vällde upp i henne, inte en svettdrivande, tryckande värme, utan en glädjefull, upprymd värme 

som kändes ända ut i fingerspetsarna.

 Fanny kom långsamt kom fram mot Susi, käppen i ena handen och den andra om Ennis 

stöttande arm. Hon lämnade över käppen till Ennis och grep tag i Susis händer med oväntad 

kraft.

 – Lilla flicka, sa hon. För vår framtid, la hon till sedan.

 – Framtid … mumlade Susi.

 Fanny tryckte hennes händer igen och nickade.

 – Det kommer att ordna sig, sa hon. 

 Manda kom och tog Fannys arm, ledde henne ned från podiet. Susi såg efter den gamla 

kvinnan. Vad skulle ordna sig, undrade hon. Och hur?

  Det var Ennis tur. Susi blev tvungen att böja på nacken för att se honom i ansiktet. Hans 

blick var på en gång allvarlig och munter.

 – Vi överger inte vår framtid, sa han.

 – För er framtid, svarade Susi och sneglade på Malkolm. Han verkade inte ha märkt något.

 – Just det, log Ennis och skyndade vidare.

 Så stod Sefer framhör henne. Susis ansikte blev plötsligt extra varmt.

 – För vår framtid, sa han med bestämd men tyst röst och spände ögonen i henne.

 Susi drog efter andan. 

 – För … vår framtid, viskade hon.

 En fjäril fladdrade förbi och Susi kände för en sekund varm hud mot sin bara arm. När hon 

tittade upp igen var Sefer på väg efter Ennis bort mot skrotlagret.
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Del 2

16

Vagnen skakar och kränger. Det dunkar när hjulen går över rälsens skarvar. Två ljusinsläpp 

nära taket ger aningen ljus. De har rest länge och eftermiddagen har övergått i kväll. Susi och 

Nanna sitter på en lång brits. Maria och Lena som suttit mitt emot dem har fällt ned 

överbritsen som Moré visade och ligger under var sin tunn filt. De sover. Ett litet bord delar 

av mellan britsarna. Där ligger de fyra blomsterkransarna vars blad börjat sloka. I övrigt finns 

inte mycket i flickornas del av vagnen. De har inga tillhörigheter med sig. Det behöver man 

inte i Storhem. Där finns allt de behöver, det har Elna sagt.

 Den första timmen pratade Maria och Lena oavbrutet om det som skulle komma. Om 

resan, den fantastiska samhällstransporten, om transportförarna som aldrig får komma direkt 
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in i någon av samhällena. På grund av smittorisken. Ibland måste de stanna och gå ur för att 

lyfta något från spåret. De bor i en särskild transportby just vid Storhems utkant, meddelade 

Maria med allvetande röst, det visste hon för hon hade hört Malkolm prata om när de packade 

skjortor till förra samhällstransporten. Om Undersökningen, om Storhem, om de Speciella. 

Sedan kom Moré och berättade att resan skulle ta hela natten och föreslog att de skulle lägga 

sig en stund innan det blev middagsdags.

 Det suger i Susis mage. Hon vet inte riktigt vad det beror på. Hon är nästan lite illamående 

och hon funderar på om hon ska lägga sig ned. Susi längtar kanske efter middagen. Eller efter 

att få sova. Eller efter att transporten ska röra sig snabbare så att de kommer fram så att 

vagnen slutar kränga. Men vagnen rör sig i maklig takt, det märks på skuggorna från 

ljusinsläppet som gör små flammiga mönster på ena väggen när de passerar genom 

ljusinsläppet. Susi tänker på trädens löv som ger skuggorna liv, träden vars grenar ibland 

verkar vilja ta sig in i vagnen. De skrapar och klöser utanför, som om de var irriterade över att 

tvingas vika sig och ge plats. Där under träden finns rävarna i skogen, rävfamiljer med små 

ungar, rådjur och harar, att de sitter och tittar på transporten och undrar varför den ska störa 

dem. Kanske är det bra för djuren att de bor där, innanför Muren, att samhällstransporten bara 

åker förbi var femte dag. Djuren gör sina egna stigar, man kan följa dem och hitta ett hus, ett 

hus som stått i över hundra år, kanske två hundra år. Kanske mer. Susi känner på sin arm, där 

Sefers hand nuddade för bara ett par timmar sedan. Hon håller högerhanden på, som för att 

hålla kvar något av känslan. Undrar om Sefer är utanför. Undrar om han hoppas att jag 

kommer tillbaka. Undrar om han är i stugan. Nu när Moré och Malkolm är borta i flera 

veckor, kanske blir det lättare för Sefer då. Att hitta tid att gå ut. Eller kommer han att få 

mycket att göra på hälsohuset. Med de nya barnen. Fast de är ju friska. Men de ska förstås 

kontrolleras varannan dag. Hon lyfter armen och sniffar lite. Det luktar varmt, lite solsken, 

kanske lite lite Sefer.

 Vagnen kränger och Susis axel nuddar Nannas. Hon och Susi har inte sagt mycket till 

varandra. Nanna är tystlåten, nästan alltid tystlåten. De är lika gamla, kom till Trygghem 

samtidigt, har hört samma berättelser, sovit i samma sovsal, ätit vid samma bord, varit i 

samma skola. Susi ler ursäktande. Hon känner inte Nanna. Hon känner alla i Trygghem, vet 

vad alla heter, vad det gör, vilka de är. Men hon känner dem inte ändå. Vet inte vad de tänker, 

vad de tycker om, är inte vän med någon, egentligen. Utom Sefer. Och förut kanske Hanna. 
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 Malkolm öppnar skjutdörren. Hans breda gestalt fyller dörröppningen. En skjortknapp är 

öppen och hans muskulösa bröst syns. Han har vikt upp ärmarna på skjortan. Nu stryker han 

håret ur ansiktet och ler.

 – Ni har det bra, ser jag, säger han med låg röst.

 – Det är snart dags att äta. Kan du komma med mig för att hämta maten? säger Malkolm 

vänd mot Susi.

 Hon nickar och reser sig. Håller sig för säkerhets skull fast i sätets ryggstöd. Nanna reser 

sig också.

 – Nej, säger Malkolm. Väck dem inte. Det är inte dags riktigt än. Du kan ju lägga dig ned 

också, Nanna. Gör det. Vila lite, du ser blek ut.

 Malkolm skjuter upp dörren igen. Susi kommer ut i den smala mörka korridoren. Han 

skjuter upp en annan dörr och föser försiktigt in Susi. Hon trevar sig fram, men ögonen vänjer 

sig snabbt vid det svaga ljuset. Det står kartonger och lådor staplade längs väggarna. Stora 

remmar håller fast dem så att de inte ska falla omkull. Det finns bara ett litet ljusinsläpp uppe 

vid taket. Hela rummet luktar det kikärts- och linssoppa. Vagnen kränger till och Susi tappar 

balansen. Hon känner hur Malkolms händer stöttar henne. Susi ser grytan längst in där den 

står nedsänkt i en hållare som sitter fast i väggen. 

 – Jag hoppas jag kan balansera soppan, säger hon.

 – Vänta säger Malkolm. Det är inte så bråttom. Flickorna sover ju. Jag bär grytan sedan 

Susi. Du tar brödet. Oj, nu är vi i en kurva. Jag håller i dig.

 Han ställer sig mycket nära.

 – Min vackra flicka, säger han till Susis hår. Känn vad du gör med mig. Du underbara, du 

unga, du ljushyade, du släta. Din doft fyller mig, känn hur du fyller mig.

 Han trycker sig närmre och drar upp hennes klänning, särar på hennes ben med ena handen 

och klämmer om hennes bröst med den andra. Han stryker intensivt över hennes underbyxor, 

får ned dem och för in handen mellan hennes ben. Susi darrar till.

 – Ja, ge dig hän, flämtar han. Om du ger dig hän blir barnen vackrare och intelligentare. De 

blir starkare och klokare. 

 Susi stelnar. Tallbarrsdoften är intensiv. Vagnen kränger och rycker. Illamåendet tilltar.

 – Nej, säger hon. Varför gör du så här?
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 – Du ska inte ställa frågor, min flicka. Det är jag som ska se till att du kommer att föda 

barn, min söta. Vi ska göra det här igen och igen. Och du kommer att vänta på att jag kommer 

nästa år och nästa år och nästa …

 En tanke flyger genom Susis huvud. Är det så här det går till? Är det verkligen så? Med 

alla barnaföderskorna? För varje barn? Hon hade aldrig funderat på det. Kanske hade hon 

tänkt att Barnaföderskorna bara föder. Av sig själva, för att de är just Barnaföderskor. Hon 

inser att tanken som hon aldrig tänkt är helt felaktig.

 – Snälla, släpp mg.

 Hon försöker vrida sig loss, men armarna är låsta av Malkolms högra arm och lådorna 

bakom. 

 – Lugna dig. De andra kan höra, stönar han och försöker lyfta upp hennes ben.

 Något skaver på hennes rygg, gräver sig in just under skulderbladen. Susi koncentrerar sig 

på smärtan. Vänder blicken mot ljusinsläppet. Där, där utanför finns det som de inte får se. 

Det som är för farligt. Det som dödar. Det är därför en Rakevet inte har fönster. För att de inte 

ska behöva se det farliga, för att inget farligt ska kunna ta sig in. Så har de sagt, Malkolm och 

Moré. Och Susi börjar fnittra.

 – Du underbara, säger Malkolm. Här, torka dig lite.

 Han ger henne en tyglapp. 

 Susi är tyst, försöker torka bort kladdet. Till sist kan hon inte hejda sin tanke från att 

komma ut.

 – Hur vet du?

 – Inga frågor, säger Malkolm och låter rösten vara lite sträng.

 – Att jag är Speciell. Barnaföderska.

 Malkolm är tyst. Han harklar sig. Knyter bältet bättre.

 – Åh… jag vet inte förstås. Men jag anar och tror. Jag känner det på mig, förstår du. 

 – Och Maria och Lena. Och Nanna?

 – Ja, vad vet man. Det är ju undersökning snart. Då får vi veta säkert, eller hur? Seså. Det 

finns ingen anledning att fundera över detta. Det visar sig. Förresten, det är dags att hämta 

maten. De andra är säkert hungriga nu.

 Hon ryser när hans hand rättar till hennes klänning.
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Susi bär brödkorgen och färskosten nära intill sig. Hon drar in dess doft, men det doftar inte 

som det brukar. Doften blandar sig med något annat, något tungt, syrligt och kvävande. Hon 

går in efter Malkolm. Han ställer ned soppgrytan och skålarna, stryker Susi under hakan och 

lämnar vagnen.

 Nanna är borta. Kanske är hon på toaletten, tänker Susi. Skjutdörren öppnas igen. Susi 

håller sig i bordet, hoppas att hon inte ska kräkas. Hur ska hon kunna äta? Tänk om hon hade 

kräkts rätt på Malkolm. Hon borde ha gjort det, tänker hon. Nästa gång, om han kommer nu 

igen, då ska hon inte hålla tillbaka.

 Men det är inte Malkolm som kommer. Det är Nanna. Hon är blek i ansiktet. Kinderna är 

täckta av tårar, ögonen rödkantade.

 – Du är ledsen, viskar Susi när Nanna sjunker ned bredvid henne. 

 Nanna bara hulkar. Susi blir rädd. Hon har aldrig sett Nanna gråta. Hon har inte sett någon 

gråta förutom barnen när de slagit sig eller när hon berättat någon av de sorgligaste 

barnberättelserna.

 – Du kan berätta för mig, säger Susi.

 – Nej, säger Nanna och torkar ögonen.

 – Nej, jag förstår, säger Susi när hon ser hur Nanna drar i klänningen.

 – Ingen förstår, säger Nanna.

 – Jo, jag, säger Susi.

 Nanna lyfter huvudet och ser på henne. Hon blinkar och ser förvånad ut. Sedan sträcker 

hon ut armarna och håller om Susi. Susi rycker till innan hon slappnar av och låter sina armar 

hålla om Nanna. Susi har aldrig hållit om någon av de andra flickorna. Det är varmt och 

mjukt. Inte obehagligt alls. Susi stryker över Nannas gyllene hår, viskar till henne att allt ska 

bli bra, trots att hon inte själv vet hur. Men hon viskar till Nanna och hon övertygar samtidigt 

sig själv. Allt ska bli bra. Det kommer att ordna sig. Allt ska bli bra. Nannas andning är 

oregelbunden, men blir lugnare efter en stund.
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17

Det är skumt i lagerhuset. Sefer sitter på en plåttunna och gnider händerna än mot byxbenen, 

än mot varandra. Han hoppar ned på de grova träplankorna och plockar upp en järnstör, 

svingar den lite.

 – Akta så du inte slår emot något. Det kan höras, säger Ennis.

 Sefer ställer sig med järnspettet i högerhanden, vänsterhanden i sidan.

 – Jag vill slå på något, säger han sammanbitet.

 – Det hjälper inte. Inte om de kommer och hittar oss.

 – Du tror inte att någon såg? säger Sefer och tittar mot porten.

 – Alla var på väg åt alla håll. Ingen såg, jag lovar, säger Ennis. Och när Fanny tappade 

käppen … det var smart gjort av henne, eller hur?

 De har varit i lagerhuset länge. Hur länge vet de inte. De har diskuterat fram och tillbaka. 

De har bestämt att de ska ge sig av när det mörknar, men innan dess vågar de inte ge sig ut. Så 

här års mörknar det inte förrän det nästan är midnatt. På stora platsen städas det fortfarande 

undan efter avskedsceremonien. Alla utom de minsta åt sin kvällsvard där ute i kväll, kikärts- 

och linssoppa med det speciella brödet format som ymnighetshorn, en hyllning till 

fruktsamheten. 

 – Medan vi väntar, säger Ennis med dämpad röst, borde vi inte samla ihop några saker som 

vi kan behöva?

 – Jo, säger Sefer. Men det får inte vara för tungt. Det är långt att gå.

 De lyfter försiktigt på sakerna. Järnspettet är längre än han själv och väger för mycket, 

Sefer söker runt och hittar till sist ett par kortare järnrör. 

 – Vi tar var sitt, säger han. Det får räcka. Vi kommer att behöva andra saker också.

 – Jag har kniven, säger Ennis. Och jag vet var det finns en till.

 Sefer nickar. En kniv kan säkert behövas.

 – Vi borde vara fler, säger Ennis. Om vi ska klara det här behövs någon som vet hur det ser 

ut i Storhem.

 Sefer funderar en stund.

 – Du har rätt. Men de enda som vet är Rofé och Rosh, och dem kan vi knappast fråga.

 – Och flickorna.
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 De ser på varandra. Finns någon som skulle klara detta, som skulle vilja hjälpa, som är 

beredd att riskera allt?

 – Beda? 

 Ennis skakar på huvudet.

 – Tula. Jo henne skulle man kunna … Men hur får vi kontakt med henne. Hon är väl inne i 

flickornas nu.

 Sefer suckar. Så lyser han upp.

 – Hon har ju kökstjänst. Jag är säker på att de satt henne på att skura grytor. Det är värt ett 

försök i alla fall. Jag kan ju vara på väg till hälsohuset, eller hur. Och ha vägarna förbi. Vi 

behöver faktiskt inte vänta. Eller hur? Du först?

 Ennis tar järnrören, gläntar på dörren och ger sig ut i den svalnande kvällningen. Sefer 

väntar ett par minuter. Sedan glider han också ut genom dörren och går med lugna steg mot 

matsalen i de mörkaste delarna under de storvuxna trädens skydd där gräset dämpar ljudet av 

hans steg. Han jämkar på böckerna som ligger i påsen han knutit fast runt magen. De skaver 

lite mot ljumsken, men det är inte hans stora bekymmer nu. Där framme ser han Rofé. 

Självklart är han ute och spanar efter mig, tänker Sefer. Självklart väntar han sig att jag ska 

vara där och hjälpa till. Men varför tar han inte hjälp av Sten, han är ändå försteassistent. Han 

skyndar in i renlighuset, passar på att lätta blåsan, ställer sig och tvagar händerna ända upp till 

armbågarna medan han i ögonvrån ser hur byggnaden töms på folk. Nej, Rofé kan inte ha sett 

honom. Annars skulle han ha kommit hit. Sefer känner pulsen i tinningarna. Det är sent nu. 

Allt för sent. Tula är säkert redan borta.

 Han skyndar den korta biten till matsalens baksida där köksavdelningen är. Det lyser 

fortfarande där inne. Sefer gläntar på dörren.

 Två personer är där inne. Tula och  Elna. Han ser hur Elna viftar ovanför Tulas huvud där 

hon står böjd över en gryta. Han hör hennes uppmanande ”raska på nu flicka lilla” och ”nu 

måste jag verkligen iväg”. Det dröjer en stund. Det skramlar där inne. Sedan ser Sefer hur 

Elna knyter av sig förklädet. Han puffar igen dörren, skyndar runt hörnet och försöker smälta 

in med väggen medan han hör hur dörren öppnas och stängs. Är det Tula eller Elna? Sefer 

håller andan och kikar hastigt fram bakom knuten. Elna sträcker på sina kraftiga armar, ser sig 

om och Sefer är säker på att hon sett honom. 

 Han blundar och hoppas. Först hörs ingenting. Så dyker Rofé upp från ingenstans. Sefer 

blundar. 
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 – Det är sent, säger Rofé.

 – Absolut, säger Sefer och försöker se ut som om han hade problem med sandalens 

remmar.

 – På väg någonstans? säger Rofé, som verkar vara på ovanligt bra humör.

 – Inte alls, säger Sefer.

 – Soppan var verkligen ovanligt bra i dag, säger Rofé.

 – Inte dålig alls, bekräftar Sefer.

 – Glöm inte att vi har vägning och mätning i morgon, säger Rofé. Han står och väger, som 

om han otåligt väntar på att Sefer ska ge sig iväg.

 – Det är inristat, säger Sefer och ler. Kanske ska jag kontrollera extra på stationen. För 

säkerhets skull. Att allt är i ordning.

 – Gör det, säger Rofé och rösten ljusnar.

 Sefer går några steg mot hälsohuset. Så hör han steg försvinna bort över grusgången. Han 

vänder sig om och ser Rofé och Elna gå tillsammans mot tvagningshuset.

 Sefer stannar medan ljudet av stegen försvinner. Sedan smyger han sig tillbaka över gräset.

Tula rycker till. Och stirrar på Sefer.

 – Jag är snart klar, säger hon, som om Sefer var en inspektör. Eller en informatör.

 Sefer tvekar en sekund. Är det här verkligen rätt? Om Tula säger nej, om hon skvallrar. Om 

hon informerar Rosh. Om …

 Så tänker han att det måste gå. De klarar sig inte utan Tula.

 – Jag har en fråga, säger han.

 – Åh, säger Tula. Vet du, jag älskar frågor. Jag måste alltid hejda mig så att jag inte ställer 

frågor. De blir så arga. Ja, du vet. Men det är så mycket man inte vet. Om allt möjligt. Om 

man bara var riktigt vuxen, lärare eller fostrare. Men jag blir väl aldrig det. De vill ha mig i 

köket. Grytputsare, sopprörare, golvskurare. Det är vad jag passar bäst som, verkar det som. 

Men jag skulle hellre vilja … 

 – Det är en sak, en viktig sak, om flickorna och Storhem, säger Sefer.

 – Just det. Storhem. Jag skulle hellre … inte vara där, inte vara Barnaföderska. Men liksom 

hitta något nytt om du förstår. Något som … inte är som vanligt.
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 Sefer går fram till Tula, tar skurborsten och soppgrytan ifrån henne, rycker åt sig en 

handduk och torkar hennes händer.

 – Vad gör du? säger hon lite förnärmat.

 – Det är bråttom. Vi måste rädda dem.

 – Vilka?

 – Susi … och de andra.

 Tula ser undrande på Sefer.

 – Det är … jag hinner inte förklara. Vågar du, vill du komma med oss. Till Storhem

 Tula skrattar.

 – Du är tokig!

 – Kanske. Vill du?

 Tula nickar. Hennes smala ansikte lyser upp. Ögonen glittrar och hennes breda tandrad 

blottas när hon ler. En skrattgrop blir synlig på högra kinden och gör söt på ett sätt som Sefer 

aldrig sett i skolan eller i matsalen. Hon knyter upp rosetten på ryggen, kränger förklädet över 

huvudet och kastar ifrån sig det på golvet. Så böjer hon på sina långa men och plockar upp det 

igen, skyndar iväg till skafferiet och fyller det med med bröd och ost.

 – Det är långt till Storhem, säger hon.

18

Susi har somnat. Hon drömmer om regn och vattenfall. Hon drömmer om små barn som 

strömmar ur hennes kropp som en flod. Malkolm står vid hennes särade ben och tar emot 

barnen. Han sliter ut dem ur hennes kropp en efter en. De svämmar över hans armar, kravlar 

genast iväg rakt ut i luften, som om de kunde flyga. De försöker komma över Muren. Men de 

upptäcker att de inte har vingar och kraschar mot Muren innan de landar ovanpå varandra i en 

hög. Det gör ont i kroppen. Hon vill säga åt Malkolm att sluta slita barn ur hennes mage. Men 
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hennes röst hörs inte. Den drunknar i ett åskmuller, en storm som kommer och skakar om 

henne. Stormen hjälper henne, den sveper bort Malkolm. Han flyger som de nyfödda och 

landar ovanpå dem.

 Efter stormen blir allt tyst. Stillheten sveper in Susi i ett svalt lakan. 

 Hon vaknar av att hon gråter.

Ennis står i lantarbetarnas förråd och stoppar ned saker som kanske kan vara bra att ha. 

Hamprep, träkåsor, en liten hacka, en lägel som kan fyllas med vatten. Inte för mycket. Inte 

för tungt. Han har en enkel bärsäck av den sorten som de brukar använda när de skördar 

gurkor och tomater. Han plockar åt sig en bärsäck till. Om en liten stund ska de mötas på östra 

gången, längst bort bakom största eken. Hjärtat slår hårt i bröstet. Ennis har längtat efter detta 

länge. Han vet att Sefer varit utanför. Han vet att det finns ett hål i muren någonstans. Det är 

mycket man ser och hör som man aldrig pratar om. Och om man ligger på tillfriskningen ett 

par veckor och har fönstret öppet, kan man höra en hel del. Eller hitta en bok som vänder upp 

och ned på allt.

 Tula säger till Sefer att hon måste gå till flickornas hus först. Annars skulle alla börja 

undra, hon vet hur det är. Minns när Susi var försvunnen. Det blev ju ett väldigt pådrag. 

Sedan, säger hon, sedan måste hon gå till avträdet, det ska hon säga. Hon kan ju ha ont i 

magen. Eller hur? Sefer nickar och de skiljs åt.

 Sefer skyndar med förklädet som är fyllt med bröd till läkarstationen. Vad ska han 

kontrollera? Ingenting. Han tar en burk med antiseptisk salva. Han tar en skalpell, en nål, lite 

kattgutt, lite blodstillare, ett par kompresser. Man vet inte vad man behöver. Han har ju varit 

ute många gånger. Men aldrig så här. Det här är något annat. Kanske kommer de att anfallas 

av något djur. Kanske kommer de att angripas av någon sjukdom. Man vet inte. Det kanske 

ligger något i alla berättelser. Det var ju miljoner, miljarder som dog ändå. Då när Katastrofen 

kom. Säger Fanny. Nu, nu måste de klara sig. Utanför. Själva. Länge.
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Nymånen kastar ett svagt sken över Trygghem där Tula och Ennis står vid eken. Det är 

stjärnklart men tillräckligt mörkt för nymånens lilla skära lyckas inte tränga ned med sitt ljus 

genom samhällets skyddsnät. 

 – Var är Sefer? undrar Ennis.

 – Han kommer. Hoppas jag.

 De väntar en stund till. Någonstans hörs steg. Det är inte Sefer. De kryper ihop på huk 

bakom eken och hoppas att de ser ut som stenar. Eller buskar. Eller att den som är ute inte 

tittar åt deras håll. Man vet ju aldrig.

 – Hittade du något? frågar Ennis tyst.

 – Nål, tråd. Inget särskilt, egentligen. Men ett eldstål tog jag med mig från köket. Det 

kanske är bra att ha?

 Ennis nickar.

 En hand på axeln.

 – Här sitter ni och hukar.

 Ennis hoppar till och är nära att skrika högt innan han inser att det är Sefer.

 – Vi får vänja oss vid ovanliga saker, säger Sefer.

 Ennis och Tula nickar.

 – Följ mig, viskar Sefer och alla tre smyger längs muren mot den hemliga utgången.

 De kommer överens om att ta sig till Sefers stuga först. För att se över sina saker, för att 

fylla de två läglarna med vatten. För att diskutera vad de ska göra härnäst. Sefer leder vägen. 

Han har förklarat att det är en omväg, men de är ändå överens. De kunde inte fylla på vatten 

inne i samhället. Det hade varit för farligt. Och de behöver göra en ordentlig plan.

 De går under tystnad, småspringer så snabbt som är möjligt i den kuperade terrängen. 

Stenar och grenar finns i deras väg.

 Tula drar efter andan när skogen öppnar sig för det lilla säterhuset. Längst bort betar ett par 

får. De skuttar snabbt in i skogsbrynet när de upptäcker de tre människorna.

 Sefer tänder ett talgljus och de sitter på kistan invid den ena väggen.

 – Frågan är hur vi ska ta oss snabbast fram, säger Sefer. Frågan är hur långt det egentligen 

är till Storhem.

 – Vi reste efter avskedsceremonin och kom fram mitt i natten, förklarar Tula och visar med 

händerna hur de sedan blev förda direkt genom transportens dörr in i Storhem.
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 – Problemet är att vi inte vet hur snabbt transporten rör sig. Det kan ta en vecka att gå, 

kanske mer, säger Ennis efter att ha funderat en stund.

 – Det kan inte hjälpas, säger Sefer. Vi måste iväg. Nu. Och skynda så långt vi kan innan 

alla vaknar och upptäcker att vi är borta. De har inga transporter, det kommer inte någon ny 

på sex eller sju dagar. Förhoppningsvis märker de inte på en gång att vi gett oss av ut. Vi kan 

ju vara på renlighuset eller på våra sysslor. I bästa fall upptäcker de inte att vi fattas förrän på 

eftermiddagen. Men förr eller senare inser de att vi är borta. Och förr eller senare hittar de 

hålet. Då förstår de.

 De andra nickar.

 De dricker lite från bäcken och så ger de sig ned för sluttningen igen, med bördorna på 

ryggen. Månen har vandrat över halva himlen nu, den börjar närma sig sydväst. De har 

bråttom.

19

– Flickor, vakna. Det är dags nu. Vi är framme.

 Transporten rycker till och står sedan stilla. Susi sätter sig upp. Hon har inte vågat sova 

mer. Hon är trött, så trött att hon inte vet om hon klarar att stå upp om hon försöker. Nanna 

klättrar ned från den övre britsen. Hon ser lika blek ut som Susi känner sig. Maria och Lena 

fixar sina klänningar och sitt hår, går in en och en på den lilla toaletten i vagnens ände. De 

fnittrar nervöst när de frågar om de ska ha kransarna på huvudet.

 – Inte nödvändigt, säger Moré som står och tittar på dem. Viktigt nu är att ni verkligen gör 

ert bästa här i Storhem. Det är mycket som väntar, mycket som är annorlunda här. Men se inte 

så förskräckta ut! Det här är vad vi alla sett fram emot, eller hur?
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 De ställer upp sig i sitt korta led och går mellan Malkolm och Moré till transportens dörr. 

Utanför hör de dämpat hur trumpeter blåser en fanfar. Dörren glider upp. En kort tunnel, inte 

olik den hemma i Trygghem, ligger framför dem. Den stora skillnaden är att denna tunnel är 

upplyst av en mängd elektriska lampor. I tunnelns bortre ände finns ännu en port. Den är 

stängd. De kliver ur transporten och står ett ögonblick i tunneln innan den inre porten öppnas.

 Mer ljus, vitt ljus på vitt golv och vitklädda kvinnor står i en halvcirkel med leenden på 

läpparna och blommor i händerna. Bredvid dem står två kvinnor med var sin trumpet. De 

blåser ännu en fanfar.

 – Flickor, vårt hopp! ropar allihop i kör och gör välkomnande gester så att blommornas 

kronblad flyger i luften.

 De går de få stegen in i det vita ljuset. Susi kisar. Så fantastiskt det verkar! Det är som en 

dröm, en sådan dröm hon hade för inte så länge sedan.

 De vitklädda kvinnorna hälsar vördnadsfullt på Moré och Malkolm. Niger och ler.

 – Ni är lika viktiga, säger de och förhör sig om flickornas namn.

 Nanna den gyllene, Susi den skygga, Maria den vackra och Lena den leende. Det är så de 

kallar dem. 

 – Jag är Mary, och det här är Vinny, Irina och Irma säger en lång blond kvinna. Vi kommer 

att ta hand om er när ni är här, ledsaga er och hjälpa er. Ni är den sista gruppen som kommit, 

så nu är alla här. I morgon blir det stor välkomstfest. Men det är i morgon. Jag vet, det börjar 

redan ljusna och er resa har varit lång. Ni är trötta. Att sova på en Rakevet är inte det lättaste.

 Hon skrattar till och de andra kvinnorna stämmer in i skrattet. 

 – Vi har sovit … säger Maria

 – En Rakevet är en Rakevet, avbryter Moré.

 – Lite skönhetssömn är alltid skönt, ler Mary.

 De följer kvinnorna ned för en kort trappa. En stor gårdsplan breder ut sig framför dem. En 

bit till vänster finns några små grå stugor. Det är Rakevetförarnas hus. Susi ser konturerna av 

träd och buskar, kanske planteringar. De går förbi stora rhododendronbuskage som blommar i 

bjärt lila. En bred gång i mitten, upplyst av facklor, mindre gångar vid sidan av och välansade 

gräsmattor emellan. Längre bort ligger några mindre byggnader. Det är hantverkslokalerna, 

förklarar Mary, där de tillverkar porslin och tyger, bortom ett högt plank skymtar större 

byggnader, tillverkningslokalerna, får de veta, för de större produkterna. De viker av från den 

breda gångstigen och mot höger. De ser en lång låg vitmålad byggnad. Den har bara ett fåtal 
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fönster som vetter mot den stora öppna ytan. Längst bort breder huset ut sig. Samlingslokalen 

och stora festsalen, säger Irina.

 Moré och Malkolm fortsätter längre bort, till männens hus. De fyra flickorna visas in 

genom en bred dörr. 

 De kommer till en lång korridor. Den är upplyst av små lyktor längs väggarna. Med jämna 

mellanrum står väldiga gröna växter i stora krukor. Här och var står små smala bord längs 

väggarna. På dem står mindre krukor med blommande växter. Susi tittar lika förvånat på dem 

som de andra flickorna. I Trygghem hade man självklart inga växter inomhus. Men ingen av 

dem säger något. Här är det tydligen precis som det ska vara.

 – Växter är lugnande och uppbyggliga. Vi blir glada av dem och de hjälper oss vi de tider 

vi inte kan vistas utomhus, säger Mary som om hon hört flickornas tankar.

 De passerar flera dörrar. Vid den femte sträcker Mary fram handen och öppnar. 

 – Här är plats för två. Maria och Lena? Irina och Irma följer med er in och visar allt.

 De går en bit till och vid nästa dörr visar hon in Susi och Nanna.

 – Vinny hjälper er. Jag måste följa herrarna, säger hon och ler.

Rummet är stort, lika stort som det rum där sex flickor sover hemma i Trygghem. Men här 

finns bara två sängar. Det finns också ett litet bord med två stolar och två fåtöljer. Vid ena 

väggen står ett skåp. Vinny öppnar det och visar. Här finns nattdräkter, underkläder och 

dagklänningar, rockar för de tillfällen när de ska till undersökningarna. Hon drar ut en låda 

och visar borstar och hårspännen. I en annan finns garner och tyger. De kan både brodera och 

sticka. Alla flickor uppmuntras att handarbeta. Det är rogivande och trivsamt. Ett bra sätt att 

umgås. 

 Susi vet allt detta. I Trygghem har hon lärt sig allt det här, precis som Nanna och alla andra 

flickor. De har handarbetat sedan de varit i barnhuset.

 Vinny är stor och tung under den vita klänningen. Hon vaggar fram när hon går. Hennes 

ljusa hår är flätat i en lång fläta på ryggen. Kinderna är runda och rosiga, munnen är 

rödmålad. Över bysten hänger en lång silverkedja. En baby i glänsande silver dinglar över 

hennes mage. Under dubbelhakan syns rynkor på halsen. Händerna är tjocka och svullna. Hon 

öppnar en dörr i bortre änden av rummet. Här är deras renligrum. Susi och Nanna tittar in. De 

tror knappt sina ögon. Väggarna är klädda med blankt kakel som lyser och reflekterar det 
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elektriska ljuset och här finns en lika blank toalett med välpolerad träsits och ett handfat med 

blanka kranar. Bredvid hänger vita handdukar broderade med blå och rosa blommor i 

nederkanten. Innanför ännu en dörr finns en dusch. Två tjocka vita handdukar hänger på en 

ställning.

 – Jag kommer och väcker er och hjälper er med morgontoaletten. Sedan håller vi 

välkomstfest i stora matsalen.

 – En dusch! säger Nanna med längtan i rösten.

 Vinnys ansikte har hittills inte avslöjat något. Nu spricker det upp i ett leende som gör att 

man kan ana hur söt hon en gång varit.

 – Duscha på ni. Det finns varmt vatten dygnet om. Och undrar ni något eller behöver 

något, tryck på knappen här. Jag kommer så snart jag bara kan. Jag vill verkligen att ni ska 

trivas, säger hon och det låter som om hon verkligen menar det.

 

Nanna rör vid Susis axel.

 – Får jag sova hos dig?

 Hennes röst är tyst, nästan ohörbar.

 Susi nickar. Hon makar sig bakåt, och Nanna lägger sig framför. Susi drar den tunna filten 

över dem båda.

 De ligger nära varandra. Nanna är först iskall. Susi lägger armen över hennes axel. Det är 

alldeles tyst i rummet. Susi hör Nannas hjärta och känner hennes kropp andas och bli 

varmare. Efter en stund somnar båda flickorna.

 

20

De står på spåret. Utanför Porten. Månen är på väg ned, men solen har ännu inte visat sig 

ovanför trädtopparna. Härifrån syns i det bleka morgonljuset hur Muren sträcker sig runt 
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Trygghem. Den är grå och hög och överlupen med lavar och mossor. De har bestämt sig för 

att följa spåret. Här är det enklast att gå. Det viktigaste är att de försvinner ur sikte från Muren 

och Trygghem så snabbt som möjligt.

 Över det grova gruset ligger tjocka stockar med jämna mellanrum. Över dem sträcker sig 

spåret. Vem som byggt järnvägen har de ingen aning om. Kanske har det funnits här alltid, 

alltså innan Katastrofen. Kanske har någon byggt det innan de byggde Murarna runt sina 

samhällen. Det växer inte mycket längs den upphöjda järnvägsbanken. Bara enstaka 

maskrosor. Tula böjer sig då och då ned och plockar ett spätt maskrosblad här, ett där. 

 Ennis hejdar henne.

 – De går inte att äta, säger han.

 – Hemma äter vi maskrossoppa och avkok ju.

 – Men banken är besprutad med växtgift. Jag vet, för jag har själv lastat på en Rakevet 

flera dunkar med sånt. Vi får dem i transporterna från Storhem, men jag tror att det är 

Lugnhem som tillverkar det. De sätter dunken i änden på vagnen, och sprider det medan 

transporten kör. Det är väldigt effektivt.

 Tula släpper genast bladen på marken.

 De rör sig snabbt framåt. Ennis haltar lite, men han säger att det inte är något problem. Han 

har ordnat en lång stav som han stödjer sig på och liksom skuttar fram. Det går snabbt och de 

bestämmer att alla ska ha var sin stav. 

 Ibland måste de stanna. Stenarna från banken söker sig ideligen in i deras sandaler. Men 

det går inte att ta sig fram utan skodon, stenarna är för vassa. När de ändå pillar grus ur 

skorna, passar de på att dricka. Så fortsätter de igen, meter för meter medan solen stiger allt 

högre på den molnfria himlen.

 Sefer svettas. Han är trött, fötterna gör ont. Sandalernas remmar skaver över allt. Det är 

mörkt, lite måne och små stjärnor lyser vägen för dem. Men snart ljusnar det. De måste iväg, 

långt bort innan ljuset kommer.

 Han vill inte säga till de andra att stanna, inte för hans skull. Det är han som har dragit med 

dem ut här. Han kan inte ge upp redan. Till sist är det Tula som hejdar dem.

 – Jag tycker att vi ska stanna en stund. Äta lite bröd. Ennis behöver vila sitt ben. Jo, det 

behöver du, Ennis, säger hon när Ennis plågat skakar på huvudet. Vi är inte till någon nytta 

om vi kommer fram helt utmattade, uttorkade och med fötter och ben vi inte kan stå på. 
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 – Du har rätt, flämtar Ennis. Jag vet hur det är att bli överhettad. Man märker inget först. 

Man jobbar så hårt. Det har hänt mer än en gång på fälten, för många av oss. Man blir helt 

snurrig, kräks. 

 –  Okej. säger Sefer. Vi går in i skuggan. 

 De klättrar ned för den meterhöga järnvägsbanken och går ett tiotal meter in i bland träden. 

Här är det märkbart svalare, mörkret är mörkare. Marken är mjuk. När de sätter sig ser Tula 

alla de blåsvarta bären. Överallt finns de idet mjuka riset som sträcker sig in i skogen så långt 

ögat kan nå.

 – Är de säkra tror ni? säger hon.

 – Det är klart, säger Ennis. 

 – Det är väl inte klart. Inne i Trygghem är det ju inte samma sak. Där växer blåbären i våra 

odlingar. Vi har kontroll, eller hur Ennis?

 – Visserligen … men jag tror inte, mag menar varför skulle dessa vara giftiga? De ser 

likadana ut. 

 Han repar av några bär och stoppar dem i munnen. Och ler. 

 – Smaka! De är godare, sötare, syrligare, bättre. Fantastiskt. Smaka!

 En lång stund sitter de på huk och stoppar i sig blåbären. Sedan sätter de sig, tittar på sina 

blå fingrar, skrattar åt varandras blålila munnar och tungor, åt bärens söta smak, tröttheten, 

naturen och alla träd, himlen, friheten. Tula tar fram ett bröd ur sin bärsäck. Hon bryter det 

och delar ut, tillsammans med tillsammans med gräslökskryddad färskost.

 – Den måste vi nog äta idag, säger Tula. Den håller sig inte i den här värmen.

 De tuggar långsamt, nästan andäktigt medan Sefer pekar på några mörka silhuetter mot 

himlen. Fåglar. Det är fåglar som sitter högt uppe i ett träd. De andra nickar. De har inte ork 

att vara rädda för fåglarna. Det är ingen idé att vara rädd. Det hjälper inte. Fåglarna är där 

ändå, låter sig inte skrämmas när Ennis lite håglöst viftar med handen och säger ”schas”. 

Ibland ger någon av fåglarna ett tvillrande ifrån sig. Men mest sitter de tysta i natten. De 

häller vatten i sina träkåsor och dricker. Den första lägeln är slut, de måste vara lite 

sparsamma. Det är inte säkert att de kommer att hitta ett vattendrag på länge.

 Ennis sträcker ut sig i blåbärsriset, lägger händerna bakom huvudet och blundar.

 – Det här är det bästa jag varit med om, säger han efter en stund.

 Han får inget svar. Han öppnar ögonen, kisar upp i himlen innan han vrider huvudet åt 

höger och vänster. 

98



 Både Sefer och Tula har somnat.

21

Ett problem har uppstått. Flickorna måste efter frukosten vistas utomhus hela förmiddagen. 

Susi tycker inte att det är något problem. Bättre vara utomhus än inomhus. Matsalen är stor, 

rummet är fint, korridorerna ljusa. Men Susi föredrar luften utomhus. Det är något med luften 

där inne. Den luktar tomt och ödsligt. Det är något med ljudet också. Alla försöker vara så 

tysta. 

 De får inte reda på vad problemet är. Det kallas inte problem heller, bara en omdirigering. 

Så de är utomhus, sitter på små bänkar på den öppna ytan eller går runt som vilsna får som 

söker efter gräs någonstans där gräs inte brukar växa.

 En bit bort hörs riktiga får bräka. Susi reser sig och går mot ljudet. Får är dumma, ibland 

försöker de äta upp ens dräkt om man kommer för nära. Baggarna har tendens att stångas. 

Men deras mjuka päls är skön att borra in händerna i. Ett par månader var Susi fårskötare. Det 

är två år sedan nu. Hon minns de små lammen. De som kunde buffa på hennes ben med hårda 

varma pannor samtidigt som de mäade och tydligt visade att de ville att hon skulle bära dem. 

Det gjorde hon förstås inte. Man bar inte ett lamm. De skulle lära sig att stå på egna ben, följa 

honorna, hitta sin egen mat. De som inte lyckades med det, lämnades åt sitt öde. Det var enda 

sättet att få en stark fårstam. Det visste hon. Ändå gjorde det märkligt ont inuti henne när ett 

av lammen hittades på marken, liggande, flämtande. En tacka nosade på det, buffade på det. 

Men gick därifrån. Det var det rätta, att gå därifrån. Det förklarade Malkolm och Errki.

 Fåren bräker. Susi öppnar en grind, går igenom. Hon ser dem nu. De kommer skuttande 

från en träddunge. Det är en hjord på kanske 60 stycken, plus nästan lika många lamm i olika 

storlekar. Två människor går bland dem. Den ena är kort och bred, när han försöker hinna 
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med fåren rör han sig med en märklig rullande gång, som om han vaggade. Håret är glest på 

huvudet. Men han ser inte gammal ut i ansiktet. Ögonen är sneda. De lyser upp när han får 

syn på Susi.

 – Höh! ropar han och stöter till sin kamrat.

 Den andre är lite längre, i alla fall om han bara sträckte på sig. Men han går böjd, som om 

han hade en ryggsäck under tröjan. Huvudet är riktat mot marken, som om han sökte något 

han hade tappat. Han stödjer sig på en käpp och tittar upp. Susi backar ett par steg. Han ser så 

märklig ut. En näsa dominerar ansiktet, hakan syns nästan inte. Öronen under solhatten är 

stora och står rakt ut.

 De puffar på varandra och utstöter sina ”höh”. Sedan upptäcker de att fåren är på väg mot 

Susi och kommer efter. Hon ser dem på nära håll och vet inte vad hon ska säga, hur hon ska 

göra. Hon ler försiktigt och de tar på hennes klänning med sina tjocka klumpiga fingrar och 

hon klappar ett får och då nickar de ivrigt. 

 Längre bort ser hon en rad med åtta-tio gestalter. De leds av en kvinna i vadlång beige 

klänning. Hon går med bestämda steg mot en av de grå byggnaderna. Längst bak går också en 

kvinna i beige klänning. Hon manar på dem 

 – Framåt, framåt, seså, nu är det dags att arbeta.

 Gestalterna i mitten har alla grå byxor och grå skjortor, precis som fårskötarna. Om det inte 

var för kläderna och de små grå hattarna, skulle de vara en brokig skara. De verkar inte kunna 

gå riktigt rakt, de mumlar och en av dem viftar ständigt ut med ena armen. En annan går och 

nickar hela tiden, nickar och nickar.

 Susi står förstummad och tittar på dessa annorlunda varelser. Är det verkligen människor?

 Någon rycker henne i ärmen. Hon hoppar till.

 – Iväg med er, säger Vinny och gör en avvärjande rörelse mot de två fårskötarna.

 De lommar iväg, puffar fåren framför sig med sina stavar. Nästan som kvinnan med de 

andra därborta, tänker Susi.

 – Inte här. Inte din plats fröken nyfiken. Du är skygga Susi. Du hör inte hemma här borta. 

Det är verkligen inte meningen. Jag undrar varför vi inte stängde grinden. Den ska vara 

stängd.

 Det är Vinny.

 – Säg inte att du varit här. Inte till någon. Kom, skynda dig nu, innan de får syn på dig. Det 

är skada.
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 – De ser märkliga ut, säger Susi.

 – Ja ja. Det är våra arbetare. De som … de som inte levereras till Trygghem och de andra 

samhällena tar vi hand om och de blir våra arbetare. Men det har jag inte sagt något om. Du 

förstår väl detta. Jag kan inte berätta om det. Mary får absolut inte veta att du varit här. Det 

vore stor skada. För mig. Jag skulle se till att ni … ja det inser du, säger hon igen och skyndar 

på Susis steg.

 

22

Skogens ljud väcker dem. Fåglarnas sång hörs som ett porlande vattenvall, omväxlande och 

virvlande. Sefer är missnöjd. De har sovit för länge. Nu måste de vidare. Sefer borstar av sig 

mossa och små blåbärslöv. Hans skjorta och byxor har små lila blåbärsfläckar på ryggsidan. 

Det har Tulas korta tunika och Ennis skjorta också. Det kliar på armarna. Någon sorts bett, 

konstaterar han. Myggor förmodligen. De har sådana i Trygghem också, men inte så många. 

De ser till att det inte finns någonstans för dem att kläckas. Och alla dörrar och fönster har 

myggtyg.

 Matväskan är rödsvart av något som kryllar och myllrar.

 – Myror, ropar Sefer.

 De finns överallt, på brödet, i färskosten, på honungsburken. Sefer kastar säcken ifrån sig, 

stampar i marken. Han har myror överallt också, känns det som.

 Ennis tar upp den, skakar och borstar. Tula hjälper honom att skava av myror. Till sist 

hjälper Sefer till också. Skogsmyrorna klänger sig fast, griper tag i deras skinn, biter och 

sprutar in sin ettersaft. Det svider och gör Sefer ännu mer irriterad.

 – Man skulle ha haft en eld, säger han. Eld att röka ut dem med. Eller i alla fall koka te.

 – Säkrast att låta bli, säger Ennis och pillar bort några myror till från en brödbit.

 – Jag vet, säger Sefer. Jag vet väl det.
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 Han är fortfarande irriterad. Han borde ha förstått. Han borde inte bara ha somnat. De 

borde ha letat upp något säkert ställe. Undangömt. Inte så här fritt, så nära rälsen. Tänk om 

några från Trygghem var efter dem. De skulle kunna vara ute och leta efter dem nu.

 De äter en bit bröd, några blåbär till, dricker lite. De plockar hastigt ihop sina bördor och 

klättrar tillbaka upp på vallen.

23

Arton flickor från fyra olika samhällen står uppradade i en lång kö utanför en blåmålad dörr. 

De står där som en smal rännil i det stora rum där de just ätit frukost och haft välkomstfest. 

Den inledande tystnaden, då de fick möta flickorna från de andra samhällena byttes snabbt 

mot ett ivrigt pratande om den egna byn, om förhoppningarna, om förväntningarna, de sköna 

sängarna, de vackra toaletterna, den goda frukosten. Då var salen den fylld med äldre kvinnor 

som hovrade i sina vida vita klänningar runt de unga som fladdrande duvor, snabba att gripa 

in och lägga diskussionerna tillrätta, erbjuda en kaka till eller ett honungskex eller någon 

annan godsak, sådant som flickorna sällan smakat förut. 

 Nu har de mogna kvinnorna, de som gjort sin plikt och bidragit till samhällets framtid, de 

som visat sig vara de fertila och som haft den privilegierade positionen att bara behöva ägna 

sig åt att föda barn, dragit sig tillbaka till sina egna kammare, eller de egna samvarorummen, 

där de kan fortsätta att dricka honungsdryck, äta den märkliga, fantastiska chokladen, måla, 

virka, sticka eller bara ligga och ta det lugnt och bli omhändertagna av de ännu barnafödande 

något yngre kvinnorna.

 Bara ledsagarna är kvar. De står två och två, på var sin sida om de blomstrande unga 

flickorna som snart ska in på sin första undersökning.

 Flickorna har sina vita rockar på sig. Alla är tysta, osäkra på vad som ska hända. 
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 Susi står i mitten. Nanna står framför henne bakom en flicka som Susi fått veta heter 

Gunnela och kommer från Säkerhem. Gunnela är lite kortare än Susi, har ljusbrunt hår i tofs, 

och brungröna ögon. Hon presenterade sig förut själv med bred glad mun och skyndade runt 

för att hälsa på alla med ett ständigt ”tjosan flickor”. Nu trampar hon ideligen från ena foten 

till den andra, andas ljudligt genom näsan och spanar fram över Susis axel, än över den högra 

än den vänstra. Susi blir nervös av den ständiga rörelsen just bakom hennes rygg. Hon vill 

säga till Gunnela att lugna ned sig, att stå still. Hon tittar på ledsagarna, men varken Mary, 

Vinny, Irina eller Irma verkar lägga märke till vad Gunnela gör. Eller så bryr de sig inte om 

det. De står bara och ler och ler och Vinny ser ut som om hon egentligen vill sätta sig ner.

 Till sist vänder sig Susi om. Hon säger inget, men ger Gunnela en frågande min. Gunnela 

blinkar och rodnar. Sedan står hon stilla en lång stund.

 Egentligen skulle Susi vilja göra som Gunnela. Eller kanske springa sin väg. Men det går 

inte, det inser hon.

 De flickor som gått in kommer inte ut igen. Kön blir kortare. Nanna vänder på huvudet och 

tittar frågande på Susi när det är hennes tur. Susi nickar. Vad ska hon göra? Det finns inget 

annat än att gå in och underkasta sig det som ska hända.

24

Hela förmiddagen har de tagit sig framåt. Envetet lunkande, nästan utan att prata med 

varandra. De har ett mål, de måste kämpa på. Det finns ingen återvändo, även om de skulle 

vilja backa bandet. Ingen vill, Sefer är säker på det. Och det var bra att ta med Tula trots allt. 

Hon är segare än han trott. Hennes huvud vickar lite åt sidan när hon går, ena armen slänger 

lite utåt. Hon tycks inte vara medveten om det. Hon tittar ofta uppåt, andas ett extra andetag, 
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ler och kastar bak sin långa fläta. Hon spana ofta in mot skogen, pekar på något djur, en 

ovanlig formation. Hennes ögon registrerar allt.

 Solen har nått sin högsta höjd. Det syns ett par moln längst bort mot väster, men inga som 

ger skugga. De försöker gå i kanten av vallen, så att de får lite skugga från träden som växer 

så nära inpå. Varje gång de kommer in i ett skuggigt parti känns det lättare att andas. Det inte 

lika fort nu. Ennis linkar betänkligt, märker Sefer. Men han säger envist att det inte gör ont, 

att benet bara inte hänger med exakt som det brukar, att musklerna är lite försvagade. Ennis 

hänger tyngre och tyngre på sin stav. Han ber att få låna Sefers också. Sefer lämnar över den 

och de fortsätter en stund till. 

 Ett stickspår kommer från vänster. De stannar och tittar bortåt spåret. Det leder förstås till 

något av de andra samhällena. Spåret ser exakt likadant ut som det som de går på, och så långt 

de kan se går spåret genom samma typ av skog. Långt där borta viker det av åt öster. Sefer 

undrar hur långt det är. Till det samhället som de aldrig varit i. Han undrar också hur långt det 

är kvar. Ingen vet precis. Det enda de kan göra är att fortsätta.

25

Susi visas in genom dörren. Fyra kvinnor ler mot henne. De har alla håret uppsatt i knut, vita 

rockar som räcker till vaderna med ärmar som slutar strax nedanför armbågarna. De har alla 

rödmålade läppar och blåmålade ögonlock. Två av dem nickar och tittar sedan genast ned i en 

pärm fylld med papper. Den tredje vinkar fram Susi och säger till henne att ta av sig den vita 

rocken. Susi gör som hon blir tillsagd. Hon står med rocken i handen och vet inte var hon ska 

lägga den. En av de fyra sträcker fram handen.

 – Lilla vän, jag tar den. Ta nu av underbyxorna också.

 Susi kliver ur dem. Sedan står hon stilla. Fyra par ögon lyfts och skärskådar henne från alla 

håll. Susi har aldrig känt sig så här naken. Inte ens när hon senast blev undersökt av Rofé. 
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 – Jaha, här har vi alltså … Susi, Susi den blyga. Från Trygghem. Ja då sätter vi igång.

 De tittar i hennes hals, och hennes ögon, mäter huvudomfång och längd, midja, rumpa, 

bröst. De klämmer på hennes mage och på brösten. Hon ska läsa bokstäver på en tavla, med 

ena ögat och det andra. Hon ombeds svara på frågor om vad hon gjort i Trygghem, vad hon 

tyckte om skolan, när hon lärde sig läsa, hur många gånger hon haft blödningar. Jaså, två 

gånger bara. Ja, alldeles naturligt, du sköter dig bra det här är inga problem ser du, det är bara 

sådant vi behöver. Hon ska klättra upp på en ställning, balansera på en smal balk och hoppa 

ned jämfota och en gång till sedär vad fint hon rör sig och upp med armarna de klämmer i 

armhålorna, sätter sig på huk och tittar på hennes stjärt. Ja, upp i ställningen här, ligg på rygg 

vännen och benen lägger du upp här. De spänner fast hennes ben. Jaja det är ingen fara här 

ska vi bara ta och känna lite. En hand förs in och något instrument och vänder och bänder.

 Susi drar efter andan och stelnar.

 – Jaha, säger den äldsta och tittar på henne från sin position vid hennes ben. Det här ser bra 

ut så här långt. Ja, se inte så förskräckt ut, vännen. Det här är helt normalt. Helt normalt. Vi 

har gott hopp om att du ska vara en Speciell. Det återstår förstås en del undersökningar, tester 

och prov. Men, det ser väldigt bra ut. 

 – Visst är det underbart, säger hon med det gråa håret och lossar på spännena.

 – Steg ett klart, säger en av de två som suttit och antecknat.

 

De ligger utmattade en bit från spåret. De orkar inte mer, speciellt inte Ennis. Inte Sefer heller 

för en delen. Han hostar lite och torkar slem från mungipan. Tula ser ganska oberörd ut.

 – Ska jag göra en eld, så vi kan koka lite te? Vi kan göra blåbärste, säger hon. Jag plockade 

lite blåbärsblad på förra stället. Eller sälgte, det lindrar, säger hon, nickar och vänder sig mot 

Ennis.

 Ennis skakar på huvudet.

 – Vi vet inte var vi är, hur långt det är till närmsta samhälle. Om någon ser röken från elden 

… det är inte värt risken. Och, jag har den här.

 Han tar fram salixsalvan ur tygväskan och stryker över vaden. 

 Tula tittar på. Sedan gräver hon i sin säck och sträcker fram bröd. De äter. Under tystnad.

 Tula går iväg en bit. Hon står ensam i skogen och lyssnar. Det hörs små ljud överallt. Ljud 

som hon aldrig lagt märke till i Trygghem. Löv som prasslar, fåglar som sjunger, grenar som 

105



knakar. Hon ser en ekorre skutta upp i ett träd. Där borta rör sig något stort. Hon är nära att 

ropa. Men står i stället blick stilla. Ett stort djur med väldiga horn på huvudet blänger på 

henne. Sedan går det långsamt åt andra hållet. 

  – En älg, viskar hon och hennes ansikte lyser av iver och förvåning. 

 Det är ett djur hon bara sett på bild, en teckning som Moré visade. Ett djur som han sa var 

utdött. Borta i katastrofen. Men det stod där, livs levande.

 Tula sätter sig ned bakom några buskar. Hur hamnade hon egentligen här? Hon vet bara att 

Sefer och Ennis vill att hon ska hjälpa dem att rädda de andra flickorna. Men från vad? Den 

enda anledningen att hon följde med var att hon så länge längtat efter att komma utanför 

Muren. Nu är hon här. Utanför. Och hon tycker att det är skönt. Hon vill aldrig gå tillbaka till 

Trygghem.

När hon kommer tillbaka sitter Sefer och Ennis tätt ihop. De talar lågmält varandra och hon 

undrar. Men hon säger ingenting. De tystnar när hon kommer nära. 

 – Det är nog bäst att sova, tror jag, säger Tula. Vi har inga filtar. Men jag tog med ett par 

linnedukar. De kanske fungerar.

  – Bra tänkt, säger Sefer. Bra tänkt.

 De lägger sig ned, placerar bärsäckarna som huvudkudde och drar de små tygstyckena över 

sig.

 Det är tyst en stund. Sedan sätter sig Sefer upp. Ennis också. Och de frågar Tula, öser 

frågor över henne om vad hon tror om avståndet och vad hon tror om hur man ska komma in. 

Hur man ska undgå upptäckt. Hur de ska få ut flickorna. Om hur det ser ut där i Storhem och 

vad som händer där. Tula försöker svara. Hon såg ju aldrig så mycket. Det är fint i Storhem. 

Sängarna är helt annorlunda. Mjuka och nästan obekvämt sköna. Toaletterna, de finns en till 

varje rum. Det är långa korridorer. De har något som heter vetebröd. Hon hade kunnat äta 

ihjäl sig på vetebröd. Det finns en stor park också. Om man behöver frisk luft utifrån. Fast för 

det mesta var de inomhus, då när hon var där.

 – Åh, säger Tula. Jag vet faktiskt inte mycket. När jag var där tyckte jag att allt var 

fantastiskt. Det var rent på ett annat sätt än hemma. Och det var lugnt. Vi behövde inte göra 

något, utom att svara på frågor om allt möjligt från hur man trivs hemma i Trygghem till om 

man gillar skolan och göra lite övningar. Det var inte så svåra saker, bara att klättra upp för en 
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stege, försöka se saker på långt håll och höra var ljud kom ifrån. Inget krångligt.  – Gjorde 

alla exakt samma sak? undrar Sefer.

 Tula funderar en stund.

 – Jag vet faktiskt inte. Då trodde jag det. Men egentligen vet jag inte. Och … fast det vet 

nu ju. Sedan var det förstås operationen när de skulle göra den slutgiltiga undersökningen. 

Efter det låg jag tre dagar i återhämtningen. Det var först efter det som jag fick veta att jag var 

vanlig. Sedan åkte vi hem ju. Fast jag har egentligen alltid trott att jag inte är Speciell. Man 

måste vara vacker för att vara speciell. Det är inte jag.

 Sefer och Ennis tittar på varandra. Ska till Tula de säga vad de fått reda på? Eller i alla fall 

det de i princip vet.

 – Du har fel, säger Ennis.

 – Men titta på mig. Jag är inte precis söt. Eller hur? Jag har för stort ansikte. Och för små 

tänder. Jag har inga bröst, det har alla Speciella. Har ni inte tänkt på det? Fast det är ju inte så 

konstigt. Eller hur? De som kan föda barn har det som behövs för att kunna föda barn. Det har 

man inte om man ser ut som jag. 

 Sefer tittar ned i marken. Han vet inte vad han ska svara. 

 – Jag tycker att du är söt, säger Ennis.

 Tula rodnar häftigt. 

 – Och det är en sak med de Speciella, fortsätter Ennis. En sak som vi just har fått reda på. 

Det kanske är svårt att tro att det är sant. Men det verkar som om alla är Speciella. Egentligen.

 – Du ljuger, säger Tula. De gjorde undersökningen. Den var som den var, eller hur? Jag har 

ärr som visar det. 

 – Det är just det, säger Ennis. Att undersökningen … äh kan du förklara Sefer. Du har är ju 

läkarlärling. Nästan i alla fall.

 – De opererade, eller hur? Det är därför du har ärren, säger Sefer.

 Tula nickar. Och Sefer tar fram boken ur väskan, boken som han plockade upp under 

Fannys plankor. Han pekar och visar, försöker förklara.

 – Jag fattar inte. Sterilisering. Vad menar de? När vi kokar instrumenten som ni har i 

hälsoarbetet steriliserar vi dem. De blir bara kokta. Jag blev inte kokt.

 – Då dödar man det som kan växa, när man kokar. Det vet du eller hur?

 Tula blir tyst.

 – Jag tror att jag vill sova nu, säger hon till sist.
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26

Susi läser frågorna på papperet framför sig. Beskriv Samhällets Framtid. Beskriv vad din 

insats för Samhället kan vara. Beskriv vad Samhället behöver för att blomstra.

 Susi är trött. Hon har inte sovit mycket, mest legat och tänkt, tänkt på Sefer och på stugan, 

på det som Sefer sa när hon åkte på orden ”för vår framtid”. Vad menade han? Retades han? 

Eller sa han bara fel? Någonting verkar vara fel med allt det här som händer nu, Susi kan inte 

sätta fingret på vad det är. Hon är i alla fall glad över att inte ha behövt träffa Malkolm på hela 

gårdagen. Hon undrar var han är och undrar när han ska dyka upp.

  Susi sitter och tittar på sina händer, vill inte skriva någonting, inte beskriva något, inte 

använda pennan hon har i handen. Hon får en plötslig lust att skrika och kasta saker omkring 

sig. Hjärtat rusar innanför den vita rocken hon fortfarande har på sig. Hon sneglar på de andra 

flickorna. De använder sina pennor precis som de ska. 

 Susi biter ihop tänderna och sätter pennan mot papperet. 

 Samhället behöver samarbete. Alla i Samhället behövs för en blomstrande Framtid. 

Samarbete och Samförstånd är det viktiga. Vi måste alla hjälpas åt och göra vårt bästa, 

utföra våra sysslor på det sätt de ska utföras. Vi måste alla lära oss vad som är viktigt och 

vad som kan vara farligt. 

 När hon väl börjat skriva är det lätt. Pennan flyter fram som av sig själv orden formar sig 

själv.

 Vi måste alltid bekämpa det farliga. Hålla vilda djur och besmittade fåglar utanför våra 

Samhällen, se till att inga smittor drabbar våra invånare och hotar vår Framtid. Jag hoppas 
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att jag kan göra det jag är mest lämpad för, för att hjälpa Samhället till en blomstrande 

Framtid. Samhället behöver inte bara vårt samarbete. Samhället behöver barn. Och 

Barnaföderskor. Om jag är Speciell, vet jag precis vad jag ska göra. Det är en förmån att 

vara speciell och kunna föda de barn som Samhället behöver för att överleva, för samhällets 

Framtid.. Jag hoppas att min instats för Framtiden ska ge frukt. Att min insats som Speciell 

blir så som den förväntas. Skulle jag inte vara en en Speciell, en Barnaföderska, gör jag 

självklart den uppgift som jag är bäst lämpad för. Kanske är det att sköta de små, kanske att 

vara fostrare, kanske att arbeta i köket eller i vårt tillverkninghus. Jag tycker om alla 

uppgifter i Samhället för Samhället är mitt liv och Trygghem är där jag vuxit upp. När alla 

hjälps åt kan vårt Samhälle blomstra. Det är det jag kan göra.

Ennis rör sig allt långsammare. Till sist är det Sefer som stannar honom.

 – Vi vilar ett tag nu, säger han. Det börjar ändå bli varmt.

 – Men vi måste ta oss fram.

 – Vi vilar, säger Sefer.

 – Det bästa är kanske om ni lämnar mig här och fortsätter själva, säger Ennis.

 Det vill Sefer inte gå med på. Inte Tula heller. Än en gång ger dig sig ned för 

järnvägsbanken och sätter sig i trädens skugga. Tula tar  ennis ben i sitt knä, masserar vaden 

och stryker på salixsalva. Ennis grimaserar men säger ingenting.

 – Jag går en en runda, säger Tula.

 Hon har varit tyst hela förmiddagen. Nu går hon långsamt bort mellan träden, tar sig fram 

längs med järnvägsbanken. Träden är höga och en del försöker sträcka sina grenar ut över 

spåret. Tula minns hur det lät när tåget rörde sig framåt, det svischande lätet. Då förstod hon 

inte vad det berodde på. Då var hon mest upptagen med att fundera över det som skulle hända 

i Storhem. Nu vill hon inte tänka på vad som hände där. Men det är det enda som rör sig inom 

henne. Det rör sig och knyter sig som tjocka rep i magen. Det trycker i halsen och ibland är 

det svårt att andas.

 Hon plockar ett par blommor som växer i skogskanten. Det är vita blommor som ser ut 

som små stjärnor. Hennes kinder blir blöta. Små salta droppar faller ned på de små vita 

blommorna. Hon släpper dem på marken och blinkar hårt, håller händerna för ögonen och 

hukar sig. Små ljud kommer ur hennes strupe, ljud som hon inte känner igen. Hon faller ned 
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på knä och axlarna skakar. Hon förstår först inte varför. Hon har aldrig känt så här, aldrig har 

tårar fallit ur hennes ögon. Det är bara småbarn som gråter, de allra minsta.  Hon låter 

tårarna rinna. De fortsätter svämma över hennes ögon, men nu har hon slutat att skaka. Det är 

som om knutarna lossnat med hulkandet och tårarna. Den smärta hon känt ger med sig, 

klingar av i takt med att tårarna faller mer och mer sällan.

 Ett rådjur med ett kid hoppar ned från vallen precis framför Tula. Hon torkar det sista våta 

från kinden och ler. Så vackra de är.

 Sedan reser hon sig. Det som är gjort är gjort. Det går inte att göra ogjort. Men det går att 

göra något för Nanna och Susi och de andra. Det går. Det måste gå. De måste ta sig fram. 

Snabbt. 

 Men Tula vill inte gå tillbaka till de andra. Inte än. Hon behöver skölja av ansiktet på något 

vis. Hon går några meter inåt skogen. Efter ett 20-tal meter ser hon en hög som ser ut som 

järnskrot. Hon går fram till den rostiga spretiga högen och tittar på de märkliga hjulen som 

reser sig mot himlen. Hon rör vid ett av de stora järnhjulen, puffar och knuffar. Det gnisslar 

ilsket när det rycks ur sin vila och rör sig trögt innan det definitivt stannar. 

 Hon springer tillbaka mot deras lägerplats.

 – Sefer, Ennis! Kom och se! Jag har hittat något.

Susi och Nanna sitter i var sin fåtölj en bit från varandra. De har magarna fyllda av 

grönsakspaj och jordgubbstårta. Precis som alla flickorna har de var sitt ljusbrunt garnnystan 

bredvid sig. De ska sticka en mössa. Det jobbar under tystnad. Trästickorna klickar mot 

varandra. Då och då drar någon av flickorna i garnnystanet. 

 Små fönster vetter ut mot den trädgård där de nyligen stod och sjöng sommarens lovsång, 

en trädgård fylld med blommor av fler sorter än Susi sett någonsin förut. Gula, röda och rosa 

rosor bredvid vita och skära skira blommor, lejongap, tulpaner, anemoner … Susi kunde inte 

namnet på hälften av dem.

 Hon såg Hanna i dag. Vid en rundvandring fanns hon där, bortom en vägg, i en annan 

blomsterträdgård. Hon och flera andra Speciella arrangerade blommor i vaser. De verkade 

mycket koncentrerade, tittade på blommorna, valde ut och höll upp dem innan de 

omsorgsfullt placerade dem i de stora urnorna eller de små vaserna. Susi vinkade, men det 

verkade inte som Hanna såg henne. 
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 Gunnela böjer sig fram mot Susi och Nanna. 

 – Jag är så trött, säger hon med låg röst.

 – Man blir det av alla tester, säger Susi.

 – Jag har nästan inte sovit alls. Jag bara tänker och tänker.

 – Det är mycket att tänka på, säger Nanna avvaktande.

 – Jag tänker att jag inte vill vara en vanlig, men jag vill inte vara Speciell heller, säger 

Gunnela. 

 – Vi får veta i morgon. Eller de flesta får veta i morgon. Några får vänta en dag till, om jag 

förstått rätt, säger Nanna.

 – Det är inte det, säger Gunnela. Det är lite svårt att förklara … jag vill, alltså jag vill ju 

vara Speciell på ett vis, men jag vill inte vara kvar här. Fast jag vill inte hem till Närhem 

heller. Eller jag vet inte. Jag borde inte ha sagt något. Glöm det. Jag …

 Hon vänder blicken tillbaka till sin stickning och stickar frenetiskt maska efter maska.

 Susi ser på Nanna. Hon nickar.

 – Du vill inte göra undersökningen. Du är rädd, säger Nanna.

 – Nej, säger Gunnela. Jag är inte rädd!

 – Flickor, flickor, säger Vinny som kommit fram till dem. Allt är som det ska.

 – Visst säger Susi. Allt är bra.

 – Jättebra, säger Gunnela. Maten var underbar. Och det är härligt att sticka, att göra nytta.

 Vinny nickar och ler, hon går vidare runt i det stora rummet där de de arton flickorna sitter 

och stickar och stickar.

 – Jag förstår, viskar Susi efter en stund.

 – Tänk om man bara kunde … försvinna.

 De såg på varandra under tystnad en lång stund. Gunnela log ett försiktigt leende. Susi och 

Nanna log tillbaka. Sedan blev de ivrigt upptagna av att räkna maskor i sina stickningar. 

Ennis och Sefer drar och sliter i den stora järnformationen. Med en duns hamnar den på rätt 

köl.

 – Den hör till samhällstransporten, säger Ennis. Om vi bär den upp på spåret kan vi rulla 

den framåt.

 – Men hjulen sitter fast, säger Sefer.
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 – Fast och fast. Det kan väl hända … Man borde ha något att smörja med. Det brukar lossa 

då, så gör vi ju med transportvagnar om de kärvar.

 – Vi kan använda rapsoljan, föreslår Tula. 

 Ennis ger henne en tacksam klapp på axeln.

 – Du är inte dum du, säger han.

 De vänder åbäket igen, jobbar länge med hjulen, smörjer, vickar och lirkar, droppar olja 

här och där, sliter och svettas. Till sist rör alla fyra hjulen sig utan att gnissla. Nu gäller det 

bara att få upp vagnen på spåret. De flyttar den meter för meter. Den är egentligen för tung för 

dem. Träden står för tätt. Men de bryr sig inte om tyngden. De vickar och bänder, får åbäket 

att flytta sig en bit till, förbi nästa trädstam. 

 Sefer torkar svetten ur pannan.

 – Jag kan dra. Ni åker.

 – Det borde funka på något annat vis. Den här grejen i mitten …

 Ennis kommer på lösningen. De tar järnstängerna och surrar fast dem. Sedan kan de vicka 

dem fram och tillbaka. Långsamt sätter vagnen sig i rörelse.

Middagen är god, lika god som lunchens kalla linssoppa och eftermiddagsmålets 

jordgubbstårta. De får gratänger av rotsaker och fet ost och pajer med broccoli, tomater, 

paprika. Brödet är varmt och nybakat, doftande av anis och fänkål. 

 Susi har ändå svårt att få ned mat. Hon har lite ont i magen, känner sig nästan lite 

illamående. Hon lämnar bordet för att gå till renlighuset. Vinny nickar och säger till henne att 

komma tillbaka sedan. De ska sjunga tillsammans alldeles strax.

 Susi sitter länge med huvudet mellan knäna och andas djupt. Till sist känns det lite bättre, 

även om magen fortfarande bråkar. På väg tillbaka får hon en ingivelse att gå ut i 

blomstergården. Hon skjuter upp dörren och tar ett djupt andetag. Blommornas dofter gör 

henne lätt illamående igen. Men känslan att vara ensam, för första gången ensam, gör att 

hennes ansikte lyser upp i ett snabbt leende.

 – Susi, är det du! Susi, det är du!

 Hanna släpper ett fång blommor hon har i famnen. Hon rusar fram och kommer så nära att 

Susi nästan faller omkull av förvåning. Hanna lyfter en hand och rör vid Susis arm. Hanna 

blinkar och kramar hastigt om Susi. Susi vacklar till av hennes plötsliga fysiska närhet. Så 

återfinner hon balansen och kramar fumligt tillbaka.
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 – Åh, om du bara visste …

 – Jag tror att jag är Speciell, säger Susi.

 – Åh …

 – Jag tror inte jag vill vara Speciell, säger Susi. Jag vet hur det går till, när barnen ska bli. 

Man måste vara glad då. Säger Malkolm. Är det så som han säger?

 – Ja. Malkolm. Ja. Förra året. Rofé. 

 Susis ögon vidgas.

 – Rofé?

 – Ja, han och Rosh … Jag fick ett barn. En pojke. Han … han hade ett märke, ganska stort. 

De sa först att han nog måste stanna. Flera av barnen var … inte bra om du förstår. Det är så 

nästan varje år, förstår du … vi kan inte leverera dem … alla måste ju vara friska, du vet. Men 

sedan hörde jag hur de sa att de måste leverera fler, för Samhällets framtid, annars … Åh, jag 

hade velat ha kvar honom. Om han varit en av de andra. Nej du förstår inte. Jag hade mycket 

hellre velat vara småbarnsfostrare hemma i Trygghem, Susi. Det är hemskt, det är … Du 

måste gå in nu. Vi får inte prata. Vi har inte mötts. Säg inget till någon, Susi. Gör inte det, 

snälla!

 Susi nickar. 

 – Jag förstår, viskar Susi. Jag har sett dem. De annorlunda. Jag har sett dem.

 Hanna ser på henne med förvånade ögon. Hennes ansikte blomstrar till.

 – Var bor du? undrar Susi.

 Hanna pekar. Andra huset, andra dörren. Hon skyndar iväg till bortre änden av 

blomstergården, samlar upp blommorna hon tappat och går sedan långsamt runt hörnet, rak i 

ryggen, huvudet lite nedsänkt med hakan mot bröstet, precis som föreskrivet. Hennes 

krämfärgade, långärmade klänning böljar för varje steg och den bredbrättade ljust gula 

solhatten ser ut som den flyter fram en bit ovanför marken, som en jättelik maskros.

 Sångstunden. De vaggar och sjunger, om framtid och välgång, om jorden och maten, om 

barnen och livet. De vaggar och sjunger, händer i luften, blundande ögon. Susi ser sig 

omkring, så gör hon som de andra. Hon känner hur illamåendet kommer tillbaka igen.

 Ingen märker först när de kommer in. Nio män i en lång rad, anförda av Sergeanten. Det är 

först när de stämmer in i sången som flickorna vänder på sina huvuden och ser dem.

 Männen går med händerna uppåtvända. Mörkt blå skjortärmar blottar handlederna och de 

mörkt grå byxorna sitter ledigt. Detta är kläder Susi inte sett förut. Kanske är det 
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ceremonikläder, tänker hon. Är det dags nu, för dem att ta för sig? Hon sväljer och glömmer 

att sjunga. 

 De är nyklippta, en kort frisyr där man lämnat lite längre hår uppe på huvudet, en hårfjäder 

som rör sig i takt när männen rör sig. Det är inte mycket som skiljer dem åt. De rör sig i takt, 

höjer händerna samtidigt mot taket, sänker dem samtidigt, vänder blickarna uppåt och sedan 

nedåt. Deras halsar sticker upp ur löst sittande skjortor där de översta knapparna inte är 

stängda. Deras ansikten är slätrakade, ögonen riktas mot flickorna. Hon känner hur de mäter 

henne, speciellt Malkolm. Han står precis bredvid Sergeanten, som är lite längre än de andra. 

Men hans ögon stannar inte vid henne. Han granskar varje flicka i rummet. Och hon blir 

granskad av alla ögon. Uppifrån och ned, inifrån och ut. Hon fäller ned blicken och sneglar 

mot sina fötter.

 Männen går runt dem, med sina händer lyfta. Efter ett par varv kommer de tillbaka med 

blommor i händerna, vita blommor med gult i mitten, det är gullkragar. Under sirliga former 

ger de varje flicka var sin blomma. Flickorna ler och tackar. Männen ler och hyllar dem med 

orden ”vilja du vore den fruktsamma”. De rör inte vid flickorna. 

 Ett varv till med handflator mot taket. Så sätter sig männen i stolar som står framställda för 

dem. Det är flickornas tur. De dansar den dans de lärt in under eftermiddagen. En dans där de 

går i ring, sedan mot varandra och backar igen. De går mot varandra och backar och sedan 

ställer sig flickorna med händerna som en bro, de sista kryper igenom, och föds fram längst 

fram. Då går de fram till männen och lämnar tillbaka blommorna till var och en och säger 

samtidigt ”vilja jag vore den fruktsamma”. Orden ekar i lokalen, gång efter gång, gång efter 

gång. Tills det sista paret har lämnat sina blommor. Då går de ihop i ringen igen, håller i 

varandras händer, lyfter armarna högt och går inåt och utåt medan de säger ”för fruktsamhet 

och fertilitet, för fruktsamhet och fertilitet”, först tyst, sedan högre och högre. Männen ställer 

sig runt dem, stämmer in i talkören. Orden dånar mellan väggarna. Fruktsamhet och fertilitet!

 Flickorna vänder sig mot männen. De trängs i den intre ringen och går medsols, männen 

går motsols. Ett par av ledsagarna trummar på trummor, snabbare och snabbare, männen 

skyndar på stegen, flickorna trippar runt, sida vid sida, axel mot axel, fortare och fortare.

 Trummandet växer till ett dån. Ett par flöjter ljuder mellan trumslagen. Flöjternas toner 

höjs och höjs, bildar ett skri. 

 Så blir det tyst. Alla stannar. Männen framför flickorna är svettiga. Deras ögon lyser. 

 Tystnaden varar länge. Susi känner hur hjärtat håller på att stanna. Mitt framför henne står 
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Malkolm. Hon tittar någonstans bortom honom, fokuserar blicken på ett ingenting någonstans 

i den fallande skymningen utanför. ”För Samhällets Framtid!” ropar männen med en stark 

röst. De skakar varandras händer och ler.

 Fertilitetsdansen är över. Mary Irina och Vinny ger tecken att flickorna kan lösa upp 

ringen. Männen viker undan för dem. Ingen av dem försöker röra vid någon av flickorna. I 

stället går de till de äldre kvinnorna, de som trummat och flöjtat. De ger dem de blommor som 

gått mellan männen och flickorna i dansen. 

 Mer mat dukas fram av kvinnor Susi inte sett förut. De är åldriga, äldre än ledsagarna, 

äldre än Barnaföderskorna. Deras runda kroppar är täckta av har fotsida enkla klänningar med 

broderier av gulkragar runt halsen. Deras grånade hår hår är uppsatta i flätade knutar i nacken. 

Deras ansikten är rynkiga och de djupa veck runt munnarna. Ögonen, hon ser inte ögonen. De 

tittar bara ned på det de bär, inte på flickorna, inte på männen. Susi undrar varför.

 De dukar fram fat med späda morötter, gröna sparrisknoppar, brytärtor, små runda bröd, 

dillkokt potatis, färskost med persilja, jordgubbar och en sval dryck fylld med varm och 

kryddig honungsdoft.

 Susi har svårt att få i sig något. Hon plockar lite på sitt fat, tuggar långsamt på en sparris 

och väntar, väntar, väntar på att få gå och lägga sig.

27

Paus. De behöver en paus. De behöver äta något, vila sina händer, sina axlar, sina ryggar. 

 De sitter tysta på dressinen delar på en brödkaka. Tula stoppar håglöst smulorna i munnen. 

Det smakar inte mycket längre. Bara torrt bröd. Sefer häller upp vatten i en kåsa. Det blir inte 

mycket. Även den andra lägeln är tom. Tula tar ett par små klunkar, räcker över till Ennis som 

dricker ännu mindre och ger Sefer kåsan.

 – Vi måste ha mer vatten, säger Tula. 
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 Ennis och Sefer nickar. De vet att Tula har rätt. 

 – Jag kan leta, säger Tula.

 – Jag är mer van att vara ute, säger Sefer.

 – Vi kan inte lämna den här, säger Ennis och pekar på dressinen.

 – Tror du att de är på väg? undrar Tula och sätter ord på det alla tänkt på det senaste 

dygnet.

 – Kanske, säger Sefer och suckar. De borde veta att vi är borta. Det är klart att de vet. 

Frågan är bara om de vågar sig ut. De har ingen Rakevet och ingen dressin. Men Rosh kan ju 

ha … han kanske vet att det inte är farligt här ute, så som de har sagt. Har de läst böckerna vet 

de kanske. De åker ju till Storhem både på våren och hösten. Jag vet, det kliver in och ut 

genom portarna. Kanske har de inte förstått. Och kanske är det ändå farligt. Vi har inte varit 

ute slå länge. Vi kanske bara har haft tur. Men jag har varit ute förut, flera gånger. Det kan inte 

bara vara tur. Och de kanske faktiskt ändå vet. Det enda vi vet är att de, i alla fall han och 

Rofé känner till hur det egentligen är med Barnaföderskorna. Har vi tur tror de i alla fall att de 

ska dö om de kommer utanför murarna …

 – Även om Rosh vet, kan han väl inte säga till de andra i Trygghem att det inte är farligt, 

säger Ennis. Hur skulle de kunna förklara att murarna inte är till för något. Eller hur? De kan 

bara säga att det inte är någon idé att söka, att vi kommer att dö. 

 – Och det kanske vi gör. Om vi inte hittar vatten, säger Tula. Och vi kan inte chansa. De 

kan ha något sätt att förmedla sig som vi inte vet om. Eller om det kommer en Rakevet från 

Småhem. Eller om Storhem skickar en Rakevet åt andra hållet. Av någon anledning.

 Tillsammans vräker de ned den tunga järnkonstruktionen från vallen och drar in den ett par 

meter mellan trädstammarna. Ennis avdelas för att stanna och vakta. Och larma om han ser 

något.

 Trädens kronor lyser i guld trots att solen inte längre syns. Färgerna blir dovare för varje 

steg Tula och Sefer tar. De bestämmer sig för att gå i en halvcirkel, först mot något som 

verkar vara en höjd och sedan runt. Tillräckligt långt för att ha en chans att hitta något. 

 En uggla varnar.

 De stannar lyssnar. Det är helt stilla. Inte en vindpust. Men inte heller något ljud som 

avslöjar att det finns vatten i närheten. De fortsätter upp mot höjden. Terrängen blir svårare. 

Taggiga buskar stänger deras väg. De måste gå runt buskagen om de inte ska bli helt 

upprivna.
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 – Det är ingen idé. Vi kan gå åt det hållet i stället, säger Sefer. 

 – Vänta, viskar Tula plötsligt. Jag hör något. Människor?

 Ljud av snabba steg. Sefer skakar på huvudet

 – Något djur.

 I nästa ögonblick dundrar det i marken. Först svagt. Men ljudet växer snabbt, som ett 

stenras. Kvistar bryts, löv rasslar. 

 – Vildsvin! ropar Sefer. Fort. Du måste upp i trädet!

 Tula ser sig om. Vilket träd? Det står träd överallt. Men hur ska hon komma upp?

 Sefer sliter i hennes skjorta. Hon snubblar efter honom.

 – Här, upp här.

 Det är en gran med grenar nästa ända ned till marken. Tula dyker in under grenarna, tar tag 

så högt upp hon kan nå och försöker få upp ett ben på den lägsta grenen. Hon slinter först. 

Sandalerna är hala, inte precis gjorda för trädklättring. Sefer puffar på henne. Grabbar tag i 

samma trädgren, svingar upp benet. Hur han kommer upp vet han inte. Han står med 

vänsterfoten på en gren, högerfoten på en annan och armarna runt stammen. Tula står en 

halvmeter ovanför med sin vänsterfot på samma gren som han har sin högerfot. Det är 

obekvämt och ostadigt. Sefer känner hur blod rinner längs med benet.

 En stöt och hela trädet darrar till. Galten ger ifrån sig frustande läten och skrik som skär i 

öronen. Ännu en stöt skakar trädet. Det är flera djur nu, runtomkring. Grenarna darrar. Sefer 

vill högre upp. Men om han rör sig är risken lika stor att han ramlar ned. Eller att Tula tappar 

taget.

 Djuren trampar fram och tillbaka. Sefer hör hur de fnyser och dreglar under dem. Dreglar 

och grymtar, som om de diskuterar hur de ska få sin middag serverad.

 Han vill säga åt Tula att inte vara rädd. Men halsen är hopsnörd. Han får inte ut ett ljud.

 Tula är liks tyst som Sefer. Hon koncentrerar sig på att hålla balansen och inte låta foten 

slinta så att hon knuffar till Ennis. Hon har grenar i ansiktet, barr överallt. Hon känner Sefers 

arm mellan sitt ben och trädet. Kanske är han för långt ned. Kanske kan djuren nå honom med 

sina betar. Om de ställer sig på bakbenen. Trädet skälver och hon förstår att hon ändå måste 

högre upp. Hon trevar och hittar fäste, flyttar handen, flyttar foten. Kramar trädet igen.  

 Sefer lyckas ta sig upp den lilla bit som behövs.

 När han hittat balansen igen är det tyst och stilla runt dem. Djurflocken är på väg, dundrar 

bortåt. Vilket håll? Vilket håll, är de på väg mot vallen? Hur ska Ennis klara sig? 
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 – Bara de inte …

 – Jag vet, säger Tula ovanför honom. Bara de inte. Men Ennis har järnstängerna. Han 

klarar sig.

 De tystnar. Rör sig inte på en lång stund. Nu hörs bara nattens trivsamma småprassel.

 Sefer tar sig ned, hoppar bakåt och landar. Han ger Tula en hand, men hon viftar undan 

den.

 De skakar barr ur håret, ur kläderna. Händerna är klibbiga av kåda. Sefer har en lång reva i 

byxan.

 – Det är inte så farligt, säger han när han synat skadan. Bara en skråma.

 – Men handen, säger Tula. Se på din hand.

 En vass gren har fläkt upp ett jack vid vänstra tummen.

 – Jag klarar mig, säger Sefer. Hur är det med dig?

 Då känner Tula hur det rinner blod på kinden. Hon fingrar med handen. Sefer är framme 

och synar.

 – Det gör inte ont. Det kunde varit värre, eller hur?

 Sefer nickar.

 – Vad gör vi? säger han sedan. Med vattnet. Det är nog för riskabelt. Kanske.

 – Jag håller med. Vi går tillbaka, säger Tula. Och håller utkik efter bra klätterträd.

Öron på spänn, men inga nya oljud hörs. 

 Ennis är oskadd. Han har inte sett några vildsvin. Inga andra djur heller. Men han säger att 

han hörde något tidigare. Först trodde han att det var Sefer och Tula som jublade över att de 

hittat vatten. Men han förstod att det inte var så. Och var beredd på det värsta.

 

28
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Susi och Nanna ligger i samma säng. De har inte pratat mycket. Det är inte lättare att sova 

denna tredje natt. 

 Till sist kan Susi inte hejda sig. Hon vänder sig mot Nanna, orden forsar ur henne om att 

hon varit utanför, utanför muren i Trygghem, utanför muren och att det inte är farligt. Hon 

viskar om att de ska ta sig ut, om att de ska ta med Gunnela, att de ska ta sig till Trygghem i 

hemlighet och sedan, sedan till timmerhuset. Det finns mat där, och vatten. Förr eller senare 

kommer säkert Sefer också. Då kan de … Susi tystnar, hon börjar att gråta.

 – Det finns ingen chans. Hur kan vi leva utanför, utan Trygghem, utan barnen, utan 

matsalen, odlingarna, fostrarna, lärarna? Vi måste göra som vi ska. Det är vår enda chans för 

att få en framtid. Utanför är vi döda. Det är som i historierna. Man dör där utanför, kanske av 

sjukdomar som djuren kommer med, kanske av ett vildsvin som stångar ihjäl en, kanske av 

svält. Eller något annat. Om jag är Speciell, ska jag vara glad över det. Över att kunna bidra 

till vår framtid. Om jag är speciell och Malkolm är den som ska se till att jag kan föda, då ska 

jag göra det. Han sa att jag måste vara glad. Då blir barnen friska och intelligenta. Jag ska 

vara glad när han kommer. Han sa att han ska komma. Att det är han som ska göra det. 

Samma som han gjorde. Åh, Nanna, du vet inte vad han gjorde. Jag fattade ju inte. Jag … 

Minns du Minna, minns du henne. Hon var sagoläsare när vi var små. Hon kramade mig. Jag 

minns hur hon kramade mig när jag ramlade en gång. Hon är här nu. Jag tror nästan att jag 

såg henne. Och jag såg Hanna. Hon arrangerade blommor. Jag skulle vilja att Hanna följde 

med oss. Tror du att hon vill det. Jag vill att Minna och Hanna följer med. Och Gunnela. Ja, 

hon med. Hon är konstig men hon fattar i alla fall. Jag …

 Susi tystnar. Hennes axlar skakar. Nanna håller om henne hårt. Hennes nattlinne blir blött.

 – Jag vet vad du menar. Malkolm eller Moré. Det är samma sak. Du vet att det är samma 

sak, men vi ska inte prata om dem, viskar Nanna. Vi ska inte prata om dem och vad de gör. Vi 

är Speciella. Fast vet du, jag tror egentligen att alla är det. Om du förstår vad jag menar.

 Susi sätter sig upp. Nej nu, förstår hon ingenting alls. Hur kan alla vara Speciella. Hur kan 

alla vara Barnaföderskor? Det kan inte vara så. Det är inte så. De är här och gör en massa 

tester och även om Malkolm redan vet, så är det ändå inte så att alla kan vara det. Det är ju det 

som är problemet. För få barn. Hon har hört om det problemet. 

 Nanna skakar på huvudet.

 – Jag är ganska säker. Egentligen är jag helt säker nu, efter testerna. Det är bara en fasad. 

De väljer. De väljer dem de vill ha. De som passar bäst. Vad de gör med de andra vet jag inte. 
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Men det är så det funkar. Det måste vara så. Hur skulle annars Malkolm och Moré veta. Det 

finns ingen chans.

 En knackning på dörren.

 Nanna flyger upp, dyker ned under täcket i sin egen säng. Dörren öppnas och Vinnys stora 

gestalt kliver in.

 – Jag hörde ljud.

 Nanna låtsas att hon sover.

 – Jag kanske drömde, mumlar Susi.

 – Natten kommer, säger Vinny med mjuk röst. Ni måste sova, flickor. Det är en särskilt 

speciell dag i morgon. Det är av utomordentlig vikt att ni är utvilade inför sista 

undersökningarna.

Sefer, Ennis och Tula turas om att pumpa med järnstängerna. Dressinen knirkar fram på rälsen 

med knyck och skrammel. Månen höjer sig över trädtopparna och kikar ned på dem. 

 De stannar igen, vilar händerna och knaprar på brödet, det får struparna att bara kännas 

torrare och strävare. Tula tar en av träkåsorna går ned från dressinen och ler nöjd när hon ser 

vad hon söker i mörkret. I det silvriga mörkret plockar hon kåsan halvfull med blåbär. Det tar 

egentligen längre tid än de har. Blåbärens söta smak mättar inte, och släcker inte törsten, men 

ger ändå lite ny energi.

 Sefer har blåsor i händerna. Skadan från klättringen gör det inte lättare. Han lindar en 

tygbit om handflatan och tar tag i stången igen. Det svider och bränns.

 – Där är det! säger Tula plötsligt. Där framme!

 En hög mörk trämur skymtar några hundra meter längre fram. Intill den finns något mörkt, 

ett Rakevetgarage. Sefer släpper taget om stången och dressinen stannar efter någon meter. 

 Och nu? De har inte diskuterat hur de ska bära sig åt för att ta sig in i Storhem.

 – Jag tror att vi måste få den här från rälsen. Om någon Rakevet kommer. Om någon av 

Rakevetförarna skulle vara ute och jobba. De ska inte vara det, men jag vet att de ibland 

måste kliva ur för att röja saker från rälsen. Jag har hört hur de pratat om det, säger Ennis.

 De kör tillbaka några hundra meter, vältrar dressinen från spåret och släpar in den bland 

träden.

 Så närmar de sig samhället igen, går i en båge för att komma från en annan vinkel. De 

måste undersöka muren, om det går att ta sig igenom. Sefer viker av åt ena hållet, Tula åt det 
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andra. Ennis stannar i närheten av porten. Han smyger runt den, klättrar upp på avsatsen, 

puffar försiktigt på den tunga dörren. Den rör sig inte. Han får upp porten till Rakevetgaraget. 

Två tågset på två stickspår. Han går runt dem. Längst bort finns en mindre port. 

Rakevetförarnas, till deras bostäder. Därifrån finns en väg in i samhället. Rakevetförarna som 

undersökts och är rena får komma in, göra sina ärenden. Men att ta sig in den vägen är för 

riskabelt. Troligen är åtminstone några av förarna inne i huset bakom porten i muren.

 Ennis leker med tanken att gå in i en Rakevet. Han känner i mörkret på de väldiga 

stålhjulen, på dörrarna. Nej. Inte in. Han smyger ut från skjulet igen, skjuter igen porten. 

Kommer en Rakevetförare får de inte ana att någon varit där.

 

Tula är tillbaka först. Hon skakar på huvudet.

 – Men jag hittade vatten, säger hon. Det rinner en bäck bara en bit bort här. Den rinner in i 

samhället. Men det går inte ta sig igenom, där är ett galler. Det är omöjligt. Men jag kan fylla 

läglarna.

 Ennis hittar inte heller någon skadad del på muren.

 Muren är minst tre meter hög, kanske fyra. De tittar upp mot krönet.

 – Vi behöver en stege, säger Ennis.

 Sefer ser gillande på honom.

 – Då får vi tillverka en, säger Sefer.

 De går ut i skogen, söker lämpliga stammar. Två smala björkar verkar fungera. Men det är 

ett slitsamt jobb att såga ned dem, med värkande händer och med de knivar som är deras enda 

riktiga verktyg. Sefer svettas, mumlar för sig själv, drar och sliter i en björk vars grenverk 

darrar och rasslar. En liten bit bort har Ennis just fått ett litet träd att falla. Han ger upp ett litet  

segerrop. Sefer hyssjar på honom. Sedan ropar han också till när trädets sega stam ger med 

sig. Den ligger och darrar lite innan den stillnar. Det är mörkt nu. Blåvitt månsken silas 

genom bladverket lyser i silver ned på de tre. De har kommit en bit på väg. Björkstammarna 

har röda stänk av blod. I månljuset ser det ut som svarta blåbärsfläckar. 

 – Spara dina händer, säger Ennis till Sefer när han börjar karva med kniven igen. Jag är 

mer van. Jag klarar mig.

 Grenarna är lite lättare att få loss. Tula lyckas slita av några av de tunnare grenarna. Hon 

slänger dem ilsket i en hög.
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 Sefer blåser på handflatorna, stryker på lite av salixsalvan. Tula gräver i väskan och lindar 

sedan försiktigt med linneremsor som hon knyter fast runt handleden. 

 – Du hade blivit en bra läkarlärling, säger Sefer.

 Hon tar hans kniv och går loss på de sista grenarna.

 Varv efter varv, över under och i kors. Tula knyter hamprepet. Björkslanorna sitter glest. 

Det finns inte tillräckligt med rep. Men det blir ändå en sorts stege. 

 De sitter ned, rådvilla. En stege att ta sig över med. Men sedan? Hur ska de gömma sig där 

inne? Hur ska de hitta Susi? Hur ska de få henne att förstå att de ska rädda henne? Och om det 

är för sent. Vad gör de då?

29

Susi blundar. Nanna blundar. 

 Susi smyger upp, går på toaletten.

  Nanna smyger upp, gläntar på dörren till korridoren.

Där är tomt. 

De lägger sig igen.

 Susi blundar. Nanna blundar.

  Nanna går på toaletten.

   Susi öppnar dörren, spanar ut i korridoren.

En skugga, snabb och overklig. Som en osynlig idé, kanske bara en önsketanke. 

Susi drar snabbt igen dörren.

 Nanna står bakom henne.
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  De vrider försiktigt dörrvredet, en smal springa och visst var det en gestalt därborta? 

Frågan är vem. Någon som spanar eller någon som har ett annat syfte. Nanna skakar på 

huvudet. De drar igen dörren på nytt.

 

Det går inte. Hon måste veta. Susi gläntar försiktigt på dörren och smyger ut i korridoren. 

Månljuset ger osäkra skuggor.

 – Susi?

 Viskningen är så tyst att ljudet knappt når fram.

 Susi hukar in till väggen bakom en frodig växt.

 – Är det du?

 – Ja, viskar Susi.

 Gunnelas huvud sticker fram som en mörk utväxt bakom hörnet.

 – Kom, viskar Susi och viftar med armen. Skynda dig.

 Smygande steg av barfotafötter, ett bylte i handen.

 Dörren klickar igen bakom dem och Gunnela flämtar.

 – Jag kan inte vara kvar längre, säger hon med andan i halsen.

 – Men Inga då? Din rumskompis. Vad säger hon?

 – Hon sover som en stock. Snarkar också.

 Gunnela skrattar till, trycker sin egen hand över munnen och fnittrar ett bubblande tyst 

fnitter.

 – Förlåt, men …

 Steg i korridoren.

 Susi och Nanna kastar sig i var sin säng. Gunnela trycker på golvet under Nannas säng, 

drar in sitt bylte just när dörren går upp.

 – Jag hörde ljud … Sover ni? 

 Det är inte Vinnys vänliga röst. Det är Marys spetsiga, undrande, befallande röst. Susi 

andas långsamt och ljudligt. Steg innanför dörren. Så nära står hon nu. Gunnela andas inte alls 

under sängen.

 – Va? Har det hänt nåt? 

 Nanna sätter sig yrvaket upp, råkar sparka täcket halvvägs ned på golvet, skakar på 

huvudet, försöker förgäves fånga täcket med högerhanden och gnuggar sömnen ur ögonen 

med vänsterhanden.
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 – Nej, nej, sov ni, säger Mary. Det är en viktig dag i morgon. Sov nu.

 Hon ser sig om i rummet än en gång innan hon försvinner ut i korridoren igen.

 

30

Det blir Tula som får klättra över. 

 Hon tar tag i slanorna. De är råa och stickiga i hennes händer. Ett steg, och ett till, ett till. 

Den rangliga stegen kränger och vinglar under henne. Stegpinnarna knakar. Hon lyfter knäna 

högt för att nå nästa stegpinne, sträcker sig upp, famlar, får tag med ena handen och drar sig 

uppåt med hjälp av armar och benmuskler. Sefer och Ennis står och håller i var sin sida. 

Nästan uppe nu. Tula tittar ned. Sedan blundar hon. Bakom ögonlocken ser hon två ljusa 

huvuden och ögon som glittrar i mörkret när de stirrar upp mot henne, munnar som rör sig 

utan att ljud kommer ur dem, munnar som säger ”du klarar det”, händer som är uppsträckta, 

som för att ta emot henne när hon faller. Fast egentligen ser hon bara suddigt mörker, som en 

dröm som just är på väg att upplösas. Det snurrar i huvudet. Sista steget. Hon faller inte. 

Darrande armar håller fast och hon kikar över murens krön. Hela Storhem ligger i ett tryggt 

mörker, med halvmånen som kastar sitt svaga sneda ljus. Det måste vara efter midnatt, långt 

efter midnatt. Månen är på väg ned. Lite morgonljus kan anas vid horisonten. Ingen människa 

syns till. Rakevetförarnas baracker intill muren en bit bort åt vänster är också mörka. Än 

dröjer det innan städpatrullen kommer. Tula tar tag och häver sig upp på krönet. Stockarna i 

muren är ganska tjocka, men inte tillräckligt för att hon ska hitta balansen. Hon håller ett 

krampaktigt tag i träet under sig, tar fram fällkniven ur fickan, skär i skyddsnätet. Maska efter 

maska går upp. Det kommer att synas, tänker hon. De kommer att märka hålet direkt. Fast … 

de kanske inte tittar här jämt. Det är ju inte vanligt att folk klättrar över. Det händer inte. Hon 
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ler lite, ett leende som övergår i en grimas. Träet skär in mot magen och låren. Otåligheten 

från pojkarna nedanför henne. 

  – Ja, ja, viskar hon. Jag håller på.

 Långsamt jämkar hon och stretar. Hålet räcker till. Båda benen över. Tula sneglar ned. Inga 

stenar i alla fall. Men det är så högt. Hon kommer att bryta benen, slå ihjäl sig. Ännu värre.

 Armarna darrar, fingrarna är stela, vita i kramp. Naglarna gräver in i träets fibrer. Hon 

släpper taget, låter sig falla. Ett ögonblick svävar hon i luften. En stöt i fötterna, i knäna, i 

benen. Hon rullar omkull.

 Långsamt kommer hon upp på knä, reser sig på huk. Det gör lite ont i högerfoten, i högra 

knäet. Men inte så farligt. Hon knackar två gånger i träpallisaden. ”Jag är okej.”

En lång stund är de alldeles tysta. Susi rör sig knappt, andas nästan inte. Hon hör inte Nannas 

andetag, inte Gunnelas, som ligger kvar där under sängen. Täcket hänger fortfarande ned lite. 

Utifall att.

 Susi koncentrerar sig på att andas, lyssna, andas, lyssna. Tre flickors andetag, tystare än tre 

hjärtan som pumpar livgivande blod, runt, runt, orsakar sus i öronen som som en höststorm i 

tystnaden. Hörs deras andetag ut? Hörs inte hjärtats dunkande. Någon står utanför och lyssnar. 

Susi är säker. 

 Men natten är lugn och stilla som en varm filt. Tiden flyter fram, hjärtslag för hjärtslag. 

Susi somnar nästan, men bara nästan. Mörkret vaggar henne. Sedan, just när hon ska glömma 

allt, drömmen får henne att rycka till som om hon föll från en hög klippa, rakt ut i ett tomt 

universum. En bild blixtrar till i hennes hjärna. Ögon som ser desperata ut, den viskande 

munnen, vädjan i blicken, händer som inte kan vara stilla. Blomdoften i näsan.

 – Är du okej? viskar Nanna.

 – Hanna, viskar hon sedan. Jag träffade Hanna i dag. Vi måste tala med henne, ta med 

henne.

 Nanna vänder sig i sin säng.

 – Hanna? Vår Hanna? Hur? När? undrar Nanna.

 – Jag … det var ute … De har levererat hennes barn till Trygghem. Fast det var Rofés. 

Fattar du? Jag vet inte hur vi ska göra. Vet inte …

 Gunnela kryper fram från sitt obekväma gömställe.
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 Susi kan inte hejda sig, tårarna kommer. Nanna gråter också. Gunnela ser på dem, klappar 

dem ovant, en hand på varje rygg, stryker upp och ned. Hennes hand blir varm, armen tung, 

huvudet tungt och varmt och susningar i öronen, hon hör andningen, sin egen långsamma, 

flickornas ryckiga.

 – Såja, såja, lugnar hon. Allt kommer att gå bra, såja.

 Susi klämmer fram ett leende. I mörkret syns ett litet glitter i ögat, som ljuset genom 

trädens löv i vattenbrunnen en tidig vårmorgon. Hon stryker med tre fingrar över Gunnelas 

kind.

 – Jag trodde att jag var den enda som längtade bort. Den enda, utom Sefer då, som ville 

komma utanför muren. Och ändå vill jag stanna kvar. Det är det som är så konstigt. 

 Hon talar lågmält, nästan ohörbart, kanske bara för sig själv.

 – Jag vill aldrig bli Barnaföderska, mumlar Nanna. Jag dör hellre.

 De stirrar på henne.

 – Om Rofé … om han rör vid mig så går jag sönder. Eller någon annan. 

 Gunnela tar hastigt bort sin hand. Gör sig beredd att fly.

 – Nej, jag menar inte du Gunnela. Jag menar inte så. 

 Hon kastar sig om Gunnela, håller hårt, borrar in sitt ansikte i Gunnelas mage. Gunnela 

smeker försiktigt över Nannas arm, håller handen stilla, känner värmen, pulsen, hettan i 

huden, fukten från Nannas andedräkt mot magen. Hennes ansikte mjuknar.

 – Vi måste göra en plan, säger Gunnela till sist.

 De sitter på golvet med huvudena ihop, pratar tyst och lyssnar samtidigt efter ljud i 

korridoren, beredda att kasta sig upp i sängarna igen.

 Frågan är: ska de försöka ge sig av nu, eller vänta till i morgon? Ingen av dem vet vilka 

som ska undersökas först, genomgå den lilla operationen som avgör om de är fertila 

Barnaföderskor eller bara vanliga. Säkrast är att ge sig av på en gång. Men det går inte att ta 

sig ut. Muren är för hög. Porten är låst.

 – Ska inte någon Rakevet lastas och köras iväg? undrar Gunnela.

 De andra skakar på sina huvuden. De har ingen aning. Förmodligen ska 

samhällstransporten inte åka förrän de som är vanliga ska åka tillbaka till sina byar.

 Då hörs en svag knackning.

 På det lilla fönstret.
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 Gunnela lägger sig platt på golvet. Nanna drar ned sitt täcke för att skyla henne. Hon och 

Susi stirrar. Vad pågår? 

 En ny lätt knackning. Knappt hörbar. 

 Kanske bara en fågel.

 Men fåglar borde inte finnas här. De skyddande näten borde hålla dem borta.

 Ännu en knackning, lite skarpare, mer otålig. Som när någon av fostrarna väntar på att man 

ska göra klart, eller när Moré står framme vid katedern och hans fingertoppar trummar mot 

lärarbordet medan han otåligt förväntar sig att man ska komma med ännu en redogörelse om 

hur Samhället bäst ska Blomstra, hur man odlar potatis för att de inte ska drabbas av 

bladmögel, hur man lagar en hydrofor eller hur  de yngre barnen bäst ska förstå hur Samhället  

byggs med samarbete.

 Det kan inte vara en fågel. Är det Malkolm. Eller kanske Hanna? Det kan vara Hanna, 

tänker Susi och hjärtat far upp i halsgropen. 

 Hon kommer upp på fötterna, går fram till det lilla fönstret, sätter ansiktet mot det, håller 

andan.

 – Tula!? Det kan inte … Nanna, det är Tula. 

 Susi fumlar med haspen, får upp fönstret de få centimeter som det kan öppnas. En doft av 

mörker, varma löv och solnedgång letar sig in i rummet. 

 – Tula? säger hon igen.

 – Jag har spanat och sökt. Tur att ni är vakna … Vi är här, viskar Tula.

 – Vi? 

 Frågan är andlös och ljudlös som nattens tystnad. Viskningen kommer tillbaka.

 – Vi. Jag och Sefer och Ennis. Det finns hemliga böcker som … vi ska rädda er.

 Susi kan nästan inte stå på benen. De darrar under henne. Halsen känns som om hon 

drabbats av ett bisting längst bak på tungan.

 – Tula … vi … vad ska vi göra?

 Tula är tyst. Hon har ingen plan, ingen tanke på vad som nu ska ske. Hon har gjort sin 

uppgift, hittat Susi. Men sedan?

 Nanna och en flicka till, en som Tula inte känner igen alls, trängs i fönstergluggen.

 – Det är Gunnela, viskar Susi. Hon är från Säkerhem. Hon är med oss. Mig och Nanna. 

 Nanna drar i Susis nattklädnad.

 – Hur gör vi? Vi kan inte ta oss ut. Eller kan vi?
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Det dröjer och dröjer. Fåglarna har börjat flyga och hävda sina revir. De kastar ut gälla toner, 

tystnar någon sekund, och svaren kommer från alla håll samtidigt som de första fåglarna tar 

om sina melodier. Ljuset är på väg, definitivt på väg. Ennis och Sefer tittar på varandra. De de 

tittar och nickar. 

 – Hon klarar sig inte ut själv. Eller de.

 – Nej och vi kan inte öppna utifrån.

 Sefer klättrar först, svingar sig över. Ennis följer efter, kastar ned järnrören. De 

åstadkommer ett metalliskt ljud när de klonkar i marken. Sefer ser sig om, drar dem till ett 

buskage och gömmer sig själv där. Han spanar uppåt och runt, gör ett tecken att Ennis ska 

komma efter. Uppe på krönet hejdar sig Ennis. 

 – Benet, väser han. 

 Sefer gör en grimas. Han tänker en sekund och skakar sedan på huvudet. Det är inte värt 

risken. 

 Ennis ligger kvar där uppe. Vad gör han? Sefer viftar med armarna. När städarna kommer 

kan han inte ligga där, det fattar han väl. Men Ennis ligger kvar. Det hörs en duns i muren, 

och en till. Sefer håller andan. Sedan ser han. Stegen!

 Han skyndar fram.

 – Ja, sänk ned, jag tar emot.

 Ennis kämpar med stegen, med balansen, med svetten som rinner ned i ögonen, med allt. 

Vilken idiotisk idé, tänker han. Att ta över den. Risken att han faller ned är överhängande. 

Han tar tag igen, drar och sliter. Den skrapar i muren, men den ger sig för Ennis vilja och 

muskelstyrka. Den är på väg.
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 Bit för bit baxar han den över kanten.

 – Jag har den, säger Sefer lågt. Ennis släpper taget.

 I samma stund tappar han balansen. Han famlar i luften, benen spretar åt alla håll, kinden 

slår i krönet.

 Han kan inte göra mer. Han faller, gör sig beredd på dunsen, smärtan. 

 Plötsligt ligger han mitt i nätet. Det är ganska hårt spänt, men där han ligger är han ändå 

bara någon meter från marken. Ennis kan inte låta bli att skratta. Han ser hur Sefer kommer 

med kniven och sliter för att få ett hål.

 – Smart, säger han och dunkar Ennis i ryggen när han till sist tagit sig igenom och står på 

marken.

 Nätet far upp med en liten snärt. 

 Ennis nickar.

 – Ja, visst var det, säger han med ett stänk ironi i rösten. 

 – Och nu?

 – Vi gömmer stegen här och väntar på dem. 

 – Borde vi inte söka? undrar Ennis.

 – Jag vet inte. Kanske.

Flickorna smyger genom den tidiga gryningen som kastar eld över himlen i nordost. Ljuset 

som silar in får de gröna löven att glöda, husens grå kroppar att skimra. De fyra skepnaderna 

försöker smälta in i den skarpa färgpaletten. Knyten i händerna, sandaler som försöker att 

ljudlöst ta sig över gräset. Inte gå på grusgångarna. Inte gå där någon kan se. Hukande ryggar 

bakom rhododendronbuskage och rosenhäckar.

 Och så ett rop.

 – Vad? Vad! 

 Hjärtan som står stilla. Nej, åh nej, inte nu, inte redan, det kan inte hända, tänker Susi. Låt 

det vara ett misstag, låt mig döljas av buskaget, göm oss i bakgrunden, låt oss bli moln, 

blommor, buskar, hjälp oss att bli osynliga, hjälp oss att flyta över muren som en vårvind, söta 

någon; Hjälp oss att klara detta. Hjälp oss att komma härifrån. Hjälp oss att slippa bli 

Barnaföderskor. Hjälp oss från att vara vanliga. Hjälp oss att bli fria.

 – Flickor?

129



 Frågan är tystare än första utropet. 

 Alla står stilla. Det är för sent. Det finns ingen utväg. De har blivit avslöjade. Någon 

kanske lyssnade. Någon kanske såg dem när de smög ut. De var så tysta. De pratade inte, 

viskade inte, smög på bara fötter. En och en. För säkerhets skull. Det hade funnits en chans. 

Kanske skulle de ha tagit sig ut genom fönstret trots allt, brutit upp spärren, skruvat loss 

gångjärnen. Något annat än korridoren. Självklart var den övervakad. På något vis.

 De ser vem det är nu. Vinny. 

 Hon kommer mot dem. Hennes stora kropp vaggar fram, händerna utsträckta, som om hon 

vill be dem om något, samla ihop dem, ta dem i sin famn.

 Vinny stannar upp och tittar på dem med ögon som är stora av stum förvåning. De stirrar 

tillbaka med ögon fyllda av skräck och ånger. Vinny samlar ihop den långa kjolen och 

skyndar emot dem. De står allihop stilla, som om de var småbarn och lekte frysleken. Susi hör 

hur hjärtat försöker slå sig ur bröstet. Vinnys steg som snabbt skyndar mot dem, men hennes 

rörelser ser samtidigt ut att gå mycket långsamt.

 Så är hon nästan framme. Hon står ett par meter ifrån dem och ser yrvaken ut.

 – Jag behövde bara gå ut en stund, säger hon.

 De vågar knappt andas.

 – Och så hörde jag något.

 De tittar i marken.

 – Och så såg jag.

 – Vi … säger Nanna.

 – Men är det inte Tula? säger Vinny med förvåning i rösten. Tula. Förra året var du här 

Tula. Visst var det så?

 Tula nickar.

 – Å, söta vän. Du har tagit dig hit.

 Tula nickar igen.

 – Men … jag förstår inte …

 Det uppstår en tystnad, ett tomrum som fåglarnas kvitter inte kan nå igenom.

 – Vi ska gå in igen. Vi behövde också luft, säger Susi till sist.

 Hon hör hur konstigt det låter, och hon känner sig konstig när hon säger det.

 Vinny skakar på huvudet.

 – Jag ser något annat.
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 Susi, Nanna, Gunnela och Tula tittar osäkert på Vinny. De ser på varandra och ned på 

marken. Susi vill helst bara försvinna, vakna upp ur drömmen hemma i sovsalen tillsammans 

med de andra flickorna. Hon vill stå i köket och röra i grytorna, knåda deg och elda i 

vedugnen. Hon vill gå till skolhuset och lyssna till Moré. Hon vill … tankarna vandrar utanför 

muren, genom skogen, förbi en rävfamilj, upp till den lilla stugan. Och då vet Susi att det inte 

finns någon återvändo.

 – Jag ska rädda dem, säger Tula till sist.

 Hennes röst når knappt fram till de andra.

 – Det är bara sista undersökningen var, säger Vinny och slår ut med armarna.

 – Det är ju det, säger Tula. 

 – Jag … borde rapportera er.

 Susi tittar från Tula till Vinny och hon inom sig mumlar hon en tyst bön.

 – Det är inte rätt, säger Susi. Det är inte rätt att göra så här. Med oss. Mot oss. Det är inte 

rätt. Jag förstår inte.

 – Susi, säger Vinny som om hon inte hörde var Susi sa. Susi. Du, du … du förstår inte. Vi 

måste alla bidra, för en bättre framtid.

 Susi blir röd om kinderna. Hon knyter händerna och slår sig på bröstet, tar ett steg fram 

och knuffar på Vinny som tar ett steg bakåt, men står stadigt på benen.

 – Vi har sett böckerna, säger Tula.

 – Böckerna?

 – Böcker, där allt står. Om Undersökningen och Barnaföderskorna.

 – Susi …

 Vinny ser bedjande på henne, tar sedan tag i sin kjol igen och ser ut som om hon ska vända 

om.

 En skugga skymtar där, bakom busken.

 Armar som tappar kjolen och flyger upp i luften.

 Ett förvånat ”åh”.

 Hennes fall hörs knappt.
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Den första sekundens förvåning och förvirring bryts. Gunnela rusar fram och hukar intill den 

liggande Vinny. Susi är ett halvt steg efter. Nanna snyftar bakom dem. 

 Gunnela sitter redan på knä. Hon far med händerna över Vinnys kropp, försöker vända den 

tunga kroppen. Susis händer hjälper till och Vinny faller över på rygg. Hennes ögon är slutna. 

Ansiktet är blekt. Munnen är en aning öppen. Ett par grässtrån ligger i mungipan. Från 

ögonbrynet rinner blod.

 De hör Tulas röst.

 – Sefer, Ennis?

 Sefer ställer sig på knä. Susi känner hur hennes öron blir röda och hur hjärtat som alldeles 

nyss dunkade av rädsla nu galopperar. Men inte av rädsla. Det är något annat, något som gör 

att hon vill skrika och slå omkring sig. 

 – Varför gjorde ni så? Varför? säger Susi och märker hur rösten bryts. 

 Hon måste tvinga sig själv att inte putta undan Sefer.

 Både Tula och Ennis hyssjar på henne.

 – Väck inte hela Storhem! väser Ennis.

 – Hon är nog död, viskar Tula.

 – Hon skulle säga något till dig, säger Gunnela och vänder sig mot Susi. Jag är säker på att 

hon skulle säga något. Nu är hon död.

 – Hon var på väg för att hämta hjälp, säger Ennis. 

 – Jag tror inte det, säger Gunnela. Jag tror inte alls det.

 – Hon är död, viskar Tula. Vad gör vi nu? Hon är död. Ni slog ihjäl henne. Hon är död.

 – Vå måste få undan henne, säger Ennis.

 De inser att han har rätt. De hjälps åt att dra och lyfta kroppen så att den döljs av buskaget 

där Sefer och Ennis just gömde sig.

 – Vi kan väl inte bara lämna henne här? säger Susi. 

 – Vänta, säger Sefer. Vänta. Jag …

 Han hukar sig igen, lyfter på Vinnys ögonlock, sätter örat intill Vinnys mun, kilar in 

handen under hennes nacke och lyfter upp huvudet så att det vinklas bakåt, så blåser han in 

132



luft genom hennes mun, ställer sig på knä och trycker hårt på bröstkorgen. Igen och igen och 

igen.

 – Hon lever, säger Sefer och det hörs lättnad i hans röst.

 Alla står hukade över Vinny. De ser hur hennes händer börjar röra sig. De ser hur hon 

blinkar med ögonen och sedan kniper ihop dem.

 – Susi, väser hennes röst. Susi …

 Vinnys hand försöker nå Susis ben. Hon sätter sig på knä, stryker Vinny över kinden.

 – Det var inte meningen, de trodde … Det var inte tanken, viskar Susi.

 – Susi. Du är min flicka Susi.

 Vinny försöker sätta sig upp. Susi tar henne om ryggen och hjälper henne. Vinny klamrar 

sig fast vid Susi, hennes läppar är tätt intill Susis öra.

 – Jag födde dig Susi, säger Vinny. Jag gav dig namnet. Förstår du Susi. Jag … Det var 

Malkolm som var den som följde. Med tåget. Han … det var första året han var förstefostrare. 

Du var min första. Mitt första barn Susi. Det var … Men man blir van. Det är nog så, att man 

blir van. Vi har ju alltid gjort så här, Susi.

 Vinny blir tung i Susis armar. Hon orkar inte hålla emot och Vinnys kropp ligger åter på 

marken. Susi stryker henne över kinden.

 – Vinny? 

 Ögonen blir alldeles våta. Det droppar ned på klänningen och ned på Vinnys kinder. Susis 

axlar börjar skaka. Hon känner hur kroppen drar ihop sig och ur munnen kommer konstiga 

ljud som stötvis tränger sig ut.

 – Vi måste flytta henne, säger Ennis. Hon kan inte ligga här, synligt.

 Enis och Sefer hjälps åt att lyfta Vinny in bakom buskarna. Sefer kontrollerar andning och 

puls igen. Tula och Gunnela stryker henne över axeln från var sin sida. Susi håller henne i 

handen, kramar den. Fåglarna har tystnat. Allt verkar tyst. Morgonen är på väg, snart kommer 

det att vara helt ljust. Men Susi kan inte röra sig ur fläcken. Hon rycker till när handen kramar 

tillbaka. Vinny blinkar till på nytt, hostar lite och öppnar ögonen.

 – Ni måste ta er härifrån, väser hon.

 – Men, jag … du har fött mig. Jag kan inte lämna dig, viskar Susi och tårarna kommer 

tillbaka.
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 Vinny sätter sig upp. Färgen kommer tillbaka till hennes kinder. Halsen blir lite rödprickig. 

Ögonen som nyss var förvirrade och bleka får en skarp blå färg. Hon tittar upp mot himlen 

och sedan på ungdomarna runt om henne. Hon tar tag i Susis axel och kommer upp på knä.

 – Ber om ursäkt, säger Ennis och hjälper henne upp på fötter. Jag ber verkligen om ursäkt. 

Jag vet inte hur …

 – Du gjorde det rätta, säger Vinny.

 Ennis tittar i marken och skakar på huvudet.

 – I ögonblicket var det det rätta. Inte kunde du veta. Det kunde du inte. 

 – Vi måste iväg, säger Sefer.

 – Men … Susi tar tag i Vinnys arm och drar den till sig. Men jag vill inte iväg längre.

 – Vi kan ta henne med, säger Gunnela.

 – Vi kan inte. Hon klarar inte det.

 Susi snyftar.

 Ennis och Sefer tittar från Vinny till Susi.

 – Det borde gå, säger Ennis.

 – Vi är skyldig dig det, säger Sefer. Om du vill.

 – Jag klarar mig. Jag är för gammal för att ge mig ut i skogen. Jag kommer inte att säga 

något. Jag yppar inget alls.

 Susi släpper inte taget om Vinny. I stället klänger hon sig fast vid den äldre kvinnan, sluter 

henne intill sig.

 – Hon kommer att klara sig. Vi måste ge oss iväg, säger Sefer.

 Gunnela drar i Susis arm, men Susi bara sitter och håller hårt om Vinny. Hon vill inte ge 

sig av, säger hon. 

 Sefer skakar på huvudet, ser på de andra. De rycker på axlarna. Ska de lämna henne här? 

Kanske är det enklast ändå. Men Susi vet för mycket, om hålet i muren, om stugan vid berget. 

Om böckerna, om de andra.

 – Det blir inte bättre om du stannar, säger Vinny till sist och lösgör sig från Susis armar och 

händer. Ge dig av nu. Här kommer saker att ske när de upptäcker att ni är borta.

 Susi tvekar på nytt. 

 – Hanna, vi kunde ta med Hanna, säger hon.

 – Det blir för många, säger Sefer.
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 – Men hon vill inte vara kvar. Jag är säker på att hon inte vill det. Jag förstod det på henne. 

Jag såg det på hennes ögon. Förresten är hon Marks … hon födde Mark. Hon bor där, andra 

huset, andra dörren, pekar Susi. Vi kan väl ta med henne.

 – Vi kan inte komma dit utan att bli upptäckta. Det är omöjligt. Städarna är säker här snart. 

Vi måste ut helt enkelt. Nu, säger Ennis.

 – Jag … jag säger till Hanna, säger Vinny. Hon stryker hastigt över Susis kind och går över 

gårdsplanen.

 

De hjälps åt att baxa stegen till ett ställe vid muren som skyms bakom ett par höga 

thujabuskar. Sefer klättrar upp och skär hål i nätet. Sedan är han borta. De hör en svag duns. 

 Tula har precis börjat att klättra när Hanna kommer. Hon håller sandalerna i handen, ser på 

dem och skakar på huvudet, men munnen ler. Hon kränger på sig skodonen och kramar tyst 

om Susi samtidigt om Tula klänger sig över och kommer ned på andra sidan. Nanna tar tag 

och börjar klättra. Hon kommer snabbt upp, tvekar en kort sekund. Sedan är det Gunnelas tur.

 Då hör de ett prassel. Sedan en röst.

 – Något ä här.

 – Något djur måste det va. Det kan va villsvin. Måste larma.

 – Vi kan ente larma, måste veta fösst. Larma utan något händer omöjligt.

 Rösterna låter grötigt och barnsligt. Som om det var små barn som pratade, fast med djupa, 

vuxna röster.

 – Vi hinner aldrig över, viskar Gunnela.

 – Klättra ni, säger Ennis. Skynda nu, väser han och puffar på Susi. 

 Han ställer sig beredd med järnröret, andas häftigt. 

 Hanna är på översta steget när de korta männen med sina breda ansikten och smala ögon 

dyker upp. Den ene har en kratta, den andre en sopkvast och en säck.  

 De stirrar på Ennis och håller upp sina redskap mot honom. Ennis står med järnröret höjt 

och stirrar tillbaka. De ler mot honom, tungan sticker fram ur den enes mungipa. Lite saliv 

rinner ned mot hakan. Han torkar med avigsidan av handen och plirar på nytt mot Ennis.

 – Städa vårt jobb, säger de unisont.

 Ennis står stilla.

 – Vi känne inte dig, säger de och skakar på huvudet.
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 – Du jobb … söra transport, säger den ene sedan och nickar mot den andre. 

 – Ja, me pinne. Behövs, säger den andre.

 – Just det, säger Ennis och nickar tillbaka. 

 Han sänker järnröret och andas ut.

 – Konstig sak, säger den ene och pekar på stegen.

 – Nä, inte söra transport. Laga näte, säger den andre och puffar lite med munnen.

 – Just de, laga näte.

 – Ja, just det, mumlar Ennis. 

 Han tar tag i stegen och klättrar upp.

 – Men … Laga näte! Laga näte! Han borta. Laga näte! Deras röster är gälla och arga. 

 Ennis låter sig falla ned på andra sidan Muren. Han känner stöten i benet. Det bränner till, 

men det går att stödja på. Han skyndar bort till de andra.

 Så hörs larmklockan ljuda.

  

         ./.
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Det dystopiska Samhället 
i ”De hemliga böckerna” 

essä

Det är onsdagskväll den 19 mars 2014. I källaren till det lilla biblioteket i Mörbylånga står ett 

tiotal tonåringar. Framför dem står en kvinna i vit läkarrock. Hon undervisar med auktoritativ 

röst om olika människotyper och deras egenskaper och uppgifter i samhället; de osjälviska, de 

ärliga, de tappra ... Ungdomarna är tysta och lyssnar uppmärksamt. Ibland tittar de på 

varandra och ler lite trevande. De ska bli kategoriserade för att sedan ingå i en grupp och följa 

gruppens regler hela livet. En och en får ungdomarna gå in i rummet bredvid. Där blir de 

utfrågade av en annan vitrockad kvinna. De ska svara snabbt på ett antal frågor. Sedan får de 

ett kort i handen som de ska lämna till den vitklädda i väntrummet. Hon läser, ger dem 

klädesplagg i den färg som utmärker deras grupp, och de visas in i nästa rum.

 Det är bara på lek, en lek med dystopin Divergent, skriven av Veronica Roths och 

utkommen första gången 2011. Ungdomsboken handlar om en framtid där alla är indelade i 

falanger och huvudperson är en tjej som väljer en annan falang än den hon från början delats 

in i.

 Här är det som sagt bara en lek, som snart avbryts när de vitklädda tar av sig sina rockar 

och blir ”vanliga bibliotekarier”. De bjuder på kladdkaka och te och tipsar om fler dystopier 

som de beskriver som böcker om en dyster framtid där det finns en (eller flera) onda härskare 

som styr över folket och starka huvudpersoner som går sin egen väg.

 Det verkar som om de svämmar över marknaden nu, dystopierna. Och det jag gjort under 

den här kursen är att själv författa en. Men det slår mig att min berättelse på olika vis verkar 

skilja sig från dem bibliotekarierna berättar om.
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En brittisk tv-serie

I slutet av 1970-talet såg jag en brittisk tv-serie som har legat i mitt bakhuvud sedan dess. Den 

hette ”De överlevande”. Serien handlade om vad som händer under och efter en stor pandemi 

som utrotar större delen av jordens befolkning. Jag minns speciellt en episod, det kan ha varit 

den allra sista, där två personer åker i en bil. De kommer till en korsning och föraren blinkar 

när de ska svänga. Det är förstås helt onödigt, de är ensamma på vägen. Men akten att blinka 

förklarades av att de var civiliserade, och lydde de lagar som funnits före katastrofen.

 Det här uppfattade jag som något tryggt. Det finns hopp i alla fall. Ja, det var ju det som 

var tanken med scenen.

 När jag växte upp var samhället präglat av hel del framtidstro. Men som barn på 1960- och 

1970-talet upplevde jag att det fanns ett överhängande hot, nämligen kärnvapenkrig. Detta 

skulle kunna startas av militärer, avsiktligt, eller av misstag. Vad som skulle hända efter ett 

fullskaligt krig fick man ofta veta: atomvinter, det mesta och de flesta skulle dö.

 Tankarna på framtiden, på eventuella krig och unversella farsoter har legat och grott i mitt 

bakhuvud sedan min barndom. De har fördjupats av gymnasiets läsning av Aldos Huxleys Du 

sköna nya värld, där människorna styrs av ett storebrorssamhälle och barnalstring sker på 

konstgjord väg, liksom senare Margaret Atwoods Oryx and Crake, som också utspelar sig 

efter en katastrof, A Scientific Romance av Ronald Wright, som handlar om en man som åker 

tidsmaskin framåt i tiden för att hitta ett botemedel åt sin  av galna koskjukan drabbade 

fästmö och som hamnar i en dystopisk värld till synes utan människor, där klimatförändringen 

och naturen gjort England till en djungel, ungdomsboken Hungerspelen av Suzanne Collins 

(som vi läste på Att skriva för barn), där en ung flicka i ett av samhället påtvingat spel måste 

kämpa till döds mot andra ungdomar, och Corpus Delicti av Juli Zeh, en berättelse om en nära 

förestående framtid (år 2057) då hälsofascism råder och alla övervakas så att de gör sin plikt 

när det gäller den egna hälsan. 

 Jag har själv alltså länge funderat på vad som händer i ett samhälle efter en katastrof när 

större delen av mänskligheten dör. Hur reagerar samhället och människorna när de tror att 

naturen vänt sig mot dem, när klimatet förändras och djur kan bära på dödliga sjukdomar. Vad 

händer när de överlevande upptäcker att de flesta kvinnor blivit infertila? Vilka är det som 

styr? Och hur får man folk att lyda och inte ifrågasätta samhällets sanningar?
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 Och är det verkligen bra att man lyder regler som inte längre behövs (som i ”De 

överlevande”)? Ska man blint lyda sanningar och som samhället beslutat finns, utan att 

ifrågasätta dem?

 Det här var saker jag ville undersöka i min berättelse De hemliga böckerna.

 Tanken på den här berättelsen sträcker sig alltså långt tillbaka i tiden. Jag började skriva 

och gjorde ett synopsis omkring 2006-2007. Jag tänkte mig en ungdomsroman som utspelas 

någonstans 100 år fram i tiden och började skriva om ett samhälle där befolkningen på grund 

av klimatförändringar byggt sina samhällen uppe i bergen, förmodligen den svenska 

fjälltrakten. Berättelsen blev liggande och jag började efter något år om igen, men kallade den 

då ”De hemliga böckerna”. Jag gjorde en del förändringar. Jag hade i mitt först utkast två 

närstående samhällen som delade skola och ungdomar som tog sig ut i skogen på väg mellan 

samhället och skolan. I det nya utkastet kom Muren till och samhället jag beskrev blev alltmer 

instängt. Så inträffade en personlig tragedi och berättelsen låg som ett par dokument i datorn 

tills jag tog upp den på nytt, den här gången som ett projekt på kursen Att skriva för barn och 

ungdom (Linnéuniversitetet 2012). Nu skrev jag ett 40-tal manussidor; samhället blev alltmer 

kontrollerande och stelt, fyllt av ritualer och förljugenhet. Jag hittade en utväg för två av 

ungdomarna, ett hål i muren som ingen annan i samhället kände till Jag skrev på och tänkte 

fortsätta. Men åter blev manuset liggande. Andra projekt tog min uppmärksamhet.

 Inför denna kurs, Kreativt skrivande IV, beslutade jag mig för att försöka om inte slutföra, 

så åtminstone komma en bra bit på väg i det som numera har projektnamnet ”De hemliga 

böckerna”. 

Göra motstånd
Dystopier handlar inte sällan om att göra motstånd, att inte finna sig i den rådande 

samhällsformen, att bryta sig loss och finna den egna, rätta vägen. Min berättelse har också 

gjort motstånd. Mot att bli berättad.

 Det är inte bara personlig tragedi och andra projekt som har hindrat berättelsen från att ta 

form. Den här berättelsen har gjort motstånd. Det gick ganska bra under kursen Att skriva för 

barn och ungdom. Jag fick fin kritik, både av mina kurskamrater och av kursledaren Magnus 

Eriksson. Han skrev bland annat:

[…] det ser mycket bra ut. Du har en idé och texten skimrar av din fantasikraft och sitt lekfullt 
dystopiska medvetande. Du fann en ton i början, och den håller du fast vid. Det finns konstans både 
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i personteckningen och berättelsen om vad som händer. Och något händer, om inte hela tiden så 
åtminstone tillräckligt ofta för att vi ivrigt skall läsa vidare. 

Det var uppmuntrande. Magnus gillade min tanke med påhittade ord och jämförde därvid med 

Aldous Huxley och Anthony Burgess och i en senare kommentar – i samband med att 

klaustrofobin och instängdheten ökade – tyckte han att min berättelse hade vissa likheter med 

Never Let Me Go av Kazuo Ishiguro. Jag hade dock ett ord han inte tyckte om, och det var 

adulter. Jag bytte det därför till fostrare, vilket nog är bättre.

 Jag har under skrivandets gång använt mig av en del ”nyord”. Dock är dessa nyord 

egentligen försvenskningar av hebreiska, där jag har rudimentära kunskaper. Därför döpte jag 

exempelvis samhället för Har Ir (ungefär kullens samhälle) och det stora huvudsamhället för 

Har Gadol (kullen - stor). Sefer, som en av protagonisterna heter, betyder bok och Rofé 

läkare. Samhällstransporten heter med ett annat ord rakevet (tåg på hebreiska). Samhällets 

storlek (1000 personer per ort) är också inspirerat av Israel. Den optimala storleken på en 

kibbutz lär vara just 1000 personer.

 Jag har själv funderat över hur dessa ord ses. Kursledaren på Kreativt IV, Tommy 

Olofsson, tycker att de fungerar. Men för den som kan hebreiska skulle det kunna kännas som 

en kritik mot judar – eftersom samhället inte är ett utopiskt idealsamhälle utan ett 

förtryckande samhälle. Därför har jag nu bytt namn på städerna till Trygghem och Storhem 

etcetera. Andra ord har jag kvar. Jag har också försökt använda ”svenska” nyord, alltså ord 

som inte används i svenskan i dag som exempelvis renlighus eller tvagningsrum (för toalett/

dusch), rakevet och samhällstransport för de tåg som går mellan samhällena, hälsohus eller 

sjukstuga för sjukhuset, som nog för all del snarast är en sjukstuga. Dessutom använder jag en 

del lite ålderdomliga ord, för att få språket mer formellt. Jag vet inte riktigt om detta är rätt 

väg. Jag hoppas det.

 

Men, som sagt, trots ett väl utarbetat synopsis är det som om den här berättelsen inte har velat 

bli skriven. Många författare, däribland Anne Lamott i Bird by Bird, some instructions on 

writing and life, har beskrivit hur svårt det kan vara att få färdig en roman. Hennes råd att 

koncentrera sig på en liten bit i taget, bara en bit så stor som man kan se genom ett 

frimärksstor ram, har varit en tröst och inspiration. 
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 Jag har frågat mig varför berättelsen inte velat flytta fram sina positioner, varför den gör 

sådant motstånd, varför jag varit så rädd för att fortsätta skriva. Till att börja med, när jag 

tänkte ut den, var larmrapporter om klimatförändring och pandemier inte alls lika ofta 

omskrivna i media. Så dök fågelinfluensan och svininfluensan upp. Och jag tänkte att min 

berättelse inte alls var i framkant och unik. Rapporter om klimatförändringar kommer tätare 

och tätare och även där kändes allt redan berättat.

 Och så var det själva intrigen. Jag visste att den historia som var en sanning i Samhället – 

om att alla kvinnor utom några få var infertila och att alla flickor därför måste undersökas för 

att man skulle få reda på om de var Barnaföderskor – inte skulle vara sann samt att en pojke 

(Sefer) skulle få reda på detta och då ge sig iväg för att rädda den tjej (Susi) han tycker om.

 Men sedan då? Hur skulle de räddas? Vad skulle hända med Susi och Sefer? Var det 

flykten tillbaka och jakten på dem som var själva huvudberättelsen? 

 Jag skrev inte mer än jag tvingades till.

 Det visade sig att Anna Nybergs historia om Kerstin och Hilding, som hon skrev under 

Kreativt skrivande III, gav mig inspiration. I Annas berättelse blev Kerstin sexuellt utnyttjad, 

kanske våldtagen, av en lärare. Kanske var det inte en medveten imitation. Men jag förstod 

när den första scenen där fostraren Malkolm utnyttjar Susi var skriven, att det var just Anna 

Nybergs historia som gjort att jag vågade ta det här steget.

 Sexualiteten i samhället var nämligen ett problem. Det skulle inte finnas sexualitet, hade 

jag tänkt mig. All reproduktion skulle ske i Storhem, där man också gjorde Undersökningen 

av flickorna. Flickornas sexualitet kunde på det sättet hämmas genom att man låtsades om att 

den inte fanns.

 Nu uppstod frågan hur männens sexualitet skulle hanteras. De blev ju inte kastrerade och 

inte heller steriliserade. Under våra seminarier på Kreativt skrivande förstod jag att antydan 

till sexuella handlingar som jag lagt in fungerade. Några ansåg att scenen borde vara 

tydligare. ”Men jag kommer nog inte utveckla övergreppet. Det ska bara vara antytt. Det ingår 

i Samhället att sådant inte finns. Man skulle kunna argumentera för att man ska beskriva det 

verkligt ingående just för att det inte finns. Men Nej. Jag gör inte det.” Så skrev jag i min 

rapport efter seminariet den 10 oktober 2013. Men jag insåg sedan att det var just sexualitet, 

makt och förtryck och inte i första hand naturen som var huvumotiv i berättelsen.

 Därför är det män av kött och blod (och inte anonyma insemineringar) som ger upphov till 

de barn som kommer till samhället. Dessa män är några få, av sig själva utvalda. Och de 
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utövar sin sexualitet under de veckor de är i Storhem och helt ”lagligt” gör barn med de 

Speciella flickorna, men de har mer drift än så. Det är därför Susi blir utnyttjad redan innan 

hon åker iväg på undersökningen. Det är därför Malkolm syns ha sex med en kvinna i en scen 

där Sefer och hans vän Ennis är i renlighuset. Och därför beslöt jag att låta två av de ledande i 

Samhället följa med i Samhällstransporten till Storhem. Det är också därför det finns en 

tydligt beskriven övergreppsscen på tåget till Storhem. Man kan dessutom ana att detta är 

något som maktens män troligen regelbundet gjorde mot de flickor som de (i hemlighet) utsett 

vara de Speciella.

 Jag hade funderingar kring karaktärerna, var de trovärdiga? Ja, tyckte mina kurskamrater. 

Och dialogen fungerar, trots att det är bitvis mycket dialog. De litterära greppen är inte så 

många, framhöll Tommy Olofsson den 10 oktober 2013, men han tyckte att de var relevanta 

där de dök upp.

 Tommy och mina kurskamrater har haft lite synpunkter på det Stora Bokstäverna som 

inleder en del ord. Detta är ett medvetet grepp jag tagit. Jag tänker mig att man i Samhället 

har vissa Viktiga Saker som man vill betona. Och att detta ger sig rent textligt uttryck i 

Versaler. Jag har förstått även på Anna Nyberg att detta först kan kännas konstigt, men att det 

på något vis har sin plats. Det handlar bara, som Tommy Olofsson framhållit, om att vara 

Konsekvent. Vilket jag förstås gör mitt bästa för att vara.

 Trögheten bestod, fram till julen 2013, då jag fick en Ipod av min man Ulf. Nu var det inte 

leksaken i sig som gav mig inspiration, utan det ordstäv han låtit gravera in på baksidan: 

”Nulla dies sine linea” – i översättning: inte en dag utan en (skriven) rad. Det är Apelles (en 

grekisk målare som levde ca 300 f.v.t.) som myntat detta uttryck, berättar Ulf. Och jag tänkte. 

Ja, Anne Lamott och Ulf, ni har rätt. Jag ska i alla fall försöka.

 Och denna ambition har givit resultat. Plötsligt berättar min historia sig själv. Nja, inte 

riktigt, men jag använder inte mitt synopsis aktivt utan skriver. Dag efter dag. Rad efter rad.

 Berättelsen växer fram medan jag skriver. Den plan jag hade från början följer jag, men 

inte slaviskt. Det dyker upp nya tankar om hur Samhället kan fungera, tankar som jag 

försöker införliva.  Historien måste hålla ihop, vara plausibel. Det får finnas luckor, läsaren 

behöver inte veta precis allt. Men när man berättar om ett helt annat samhälle i en helt annan 

tidoch med helt andra regler, måste man ändå vara ganska tydlig, tänker jag. Berättelsen 

måste vara logisk, den måste hänga ihop. Det får inte vara alltför långt mellan Trygghem och 

Storhem, för då kan inte Sefer och Ennis och Tula ta sig dit i tid. Det får inte heller vara för 
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kort, för det måste finnas tid för övergreppet jag beskriver, och för sömn, och för att äta och 

ha lite tråkigt. Jag bestämmer mig för att använda en dressin som ungdomarna hittar i skogen 

och som tar dem snabbare fram, men ändå tillräckligt långsamt. På ett ställe har jag skrivit att 

rakevetförarna bor utanför Storhem. Men i Storhem ska det egentligen inte finnas några män. 

Det är bara unga flickor som flyttas dit. De här männen får vara sådana som man låtit vara 

kvar i Storhem och inte levererat som spädbarn till de anslutna samhällena. Vad skulle hända 

med alla dessa barn som inte höll måttet, de handikappade, de som fötts med missbildningar 

och handikapp. För sådana föds många, tänkte jag mig, när inaveln troligen är stor eftersom så 

få män står för ”utsädet”. Först tänkte jag att de missbildade barnen skulle sättas ut i skogen 

eller dödas på annat sätt. Men så kom jag på att det måste finnas andra arbetare i Storhem än 

kvinnorna. De handikappade fick helt enkelt bli grovjobbare och fåraherdar i Storhem.

 Berättelsen är i skrivande stund inte klar. Jag kommer att ställas inför fler problem. Jag har 

redan delat upp ”De hemliga böckerna” i två delar, där den första berättas i imperfekt, den 

andra i presens. Kanske skriver jag också en tredje del, där en av huvudpersonerna får föra 

talan. Kanske blir det också en fjärde del, där någon annan berättar. Jag vet inte riktigt än, och 

jag vet heller inte riktigt var berättelsen slutar. Ska ungdomarna komma tillbaka till Trygghem 

och lyckas med en ”revolution” eller ska de starta ett nytt liv på egen hand, utanför murarna? 

Det första alternativet verkar vara både för svårt och för enkelt, det andra kanske 

ogenomförbart, för hur ska de klara sig utan redskap i en natur som bara är natur? Ska de hitta 

ett gammalt övergivet samhälle, en av de städer som man lämnade när katastrofen inträffade 

ungefär 100 år tidigare? Alternativen är många, svaret är ännu inte skrivet.

Dystopins natur
Dystopin tilltalar mig. Kanske beror det på min egen natur. Jag är nog inte mycket av en 

romantiker. Jag brukar säga att jag är en ganska fantasilös realist. Det finns något i dystopiska 

berättelser som ger mig en vidare syn på dagens samhälle.

 Men vad är en dystopi? Och hur skildras det framtida samhället i dystopin? Hur ser naturen 

ut, hur viktig är själva naturen och hur viktig är sexualiteten? Hur skildras ungdomar?

 

I Dark Horizons har Raffaella Baccolini och Tom Moyland sammanställt en bok kring det 

dystopiska amerikanska romansamhället. De utgår från 1960-talets utopiska framtidshopp. 

Det är ganska intressant att läsa om hur lite det egentligen är som skiljer en utopi från en 
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dystopi. ”The borders of utopia and dystopia as genres are not rigid, but permeable”, skriver 

Jane Donawerth i essän ”Genre Blending”. Hon berättar hur Lyman Tower Sargent beskriver 

dystopin som ”a non existent society described in considerable detail and normally located in 

time and space that the author intended a contemporaneus reader to view as considerably 

worse than the society in which the reader lived” (s 29). Enligt essän används i dystopin 

satiriska litterära tekniker och man låter oss uppfatta nutiden som historia.

 Darko Suvin delar i sin essä ”Thesis on Dystopia” in dystopin i något han kallar ”anti-

utopia” och ”Simple dystopia”. Anti-utopia är ett utopiskt samhälle som är konstruerat med 

sociopolitiska institutioner, normer och relationer mellan människor, för att göra det bästa 

möjliga samhället för invånarna, men som till slut blir en dystopi, eller snarare; hegemonin i 

anti-utopia hävdar att det är bra, men genom sina egna referenser inser läsaren att samhället 

inte är så perfekt trots allt. ”Simple” dystopia är i stället en berättelse som är helt dystopiskt, 

alltså mycket sämre än det samhälle som läsaren/författaren själv befinner sig i.

 ”De hemliga böckerna” är kanske en sådan ”antiutopi”. Samhället har formats efter en 

katastrof. De styrande har beslutat om vissa regler för att skydda Samhället och invånarna. 

Det rör sig inte om ett tydligt förtryck av någon samhällsgrupp. Alla förväntas att göra sitt 

bästa och uppfostras för att bidra till samhällets blomstrande framtid. De som bor i Samhället 

tycker i huvudsak att det är bra. Men man kan, förvisso,  skönja ett visst missnöje: Sefer har 

hittat en väg ut genom Muren. Samma sak drömmer Susi om, och även hon hittar vägen ut. 

Ennis hade velat arbeta med att tillverka medikamenter, men han sätts att jobba på fälten. Han 

klagar inte utan gör vad som förväntas av honom, precis som övriga medborgare i Samhället. 

Här finns skratt och gemenskap, men gemenskapen är mycket ytlig. Ingen känner egentligen 

någon annan särskilt väl. Vänskap är inget man talar om eller uppmuntrar. Samhället är dete 

som betyder något i livet för invånarna. Det är Samhället man lever för, inte för sin egen 

skull. Man rapporterar till de ledande om man ser något som inte följer normen. Men det är 

inte för att skada någon annan, utan för att det är viktigt för Samhället.

 Detta liknar kanske lite det samhälle som vi föreställer oss existerar i dag i Nordkorea. 

Men där finns (vad jag förstår) ett hot från de styrande: om man inte lyder eller om man 

försöker fly, kan man dödas. Sådant finns inte i Trygghem, jo förresten. Om man beger sig 

utanför Muren, kan man vara ganska säker på att bli sjuk och dö. Ingen kommer ens på tanken 

att inte lyda. Nästan ingen i alla fall.

144



 Kvinnoförtryck är inte helt ovanligt i dystopier. Ildney Cavalcanti skriver framhåller i 

texten ”the Feminist Critical Dystopia” att den feministiska kritiska dystopin har blivit en 

form att uttrycka kvinnors hopp och farhågor. I sin gestaltning målar den feministiska 

dystopin en överdriven bild av den maktfördelning som i dag finns mellan könen, skriver 

Ildney Cavalcanti. Där menar hon att den huvudsakliga konflikten också ligger. De flesta 

berättelser som kan räknas in bland feministiska dystopier har samhällen som de flesta läsare 

skulle betrakta som dåliga platser för kvinnor, där kvinnlig sexualitet förtrycks (både av män 

och andra kvinnor) och där samhället är uppbyggt kring könsdiskriminering mot kvinnor.

 I ljuset av detta och av Atwoods The Handmaid´s Tale funderar jag över om ”De hemliga 

böckerna” har något av den feministiska dystopin i sig. Och jag tänker att det finns 

beröringspunkter. Det har med fertiliteten att göra, att kvinnorna är de som föder fram 

framtiden. De äldre och tidigare utvalda kvinnorna vidmakthåller det förtryck som finns, som 

innebär att de flickor som inte anses vara tillräckligt bra för att använda som ”avelsdjur” 

steriliseras. Samtidigt finns ett motsvarande förtryck mot männen och pojkarna. Det är bara 

några – av sig själva utvalda – som tillåts föra sina gener vidare och åka till Storhem och göra 

de Speciella flickorna/kvinnorna gravida. Övriga män steriliseras inte. Samhället tänker att 

det inte behövs. Eftersom man varken diskuterar sexualitet eller kärlek och inte heller låtsas 

om att något sådant existerar och via de lugnande örtdrycker som samhället bjuder sina 

invånare på, ser man till att sex inte förekommer. Åtminstone inte synligt.

 Dystopin har dessutom ett komplext förhållande till historien, konstaterar Raffaella 

Baccolini i essän ”Memory and Historical Reconciliation” (s 115). Dystopins funktion, menar 

hon, är att varna läsaren för vad som kan hända om dagens samhälle tillåts fortsätta som det 

gör. Därför visar dystopin ett stort intresse för historien, eller snarare i kontrollen av historien. 

Att den revideras, eller utplånas. Baccolini tar Aldous Huxleys roman Brave New world som 

exempel, där makthavarna av oro för att mista sin makt och av rädsla för historiens makt 

förminskar historien till irrelevant skräpprat (s 115).

 Även här finns länkar i min berättelse. Historien talar man tyst om i Samhället. 

Människorna vet i stort sett bara att det har varit någon sorts katastrof och att fåglar (och 

andra djur) bär på livsfarliga smittor. När den gamla kvinnan Fanny berättar för Sefer att hon 

hade egna föräldrar, förstår han först inte vad hon menar. Hon berättar om stora städer och 

länder och om teknologi och miljarder människor, om tider då det fanns snö, och annat som 

hon gått och burit på, som hon inte vill ta med sig i graven. I Samhället har man förbjudit 
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avancerad teknologi och det finns ingen möjlighet till kommunikation mellan samhällena, 

utom via Samhällstransporten. De hemliga böcker som dyker upp i berättelsen och som 

huvudpersonerna får av Fanny innehåller en del historisk bakgrund och regler för Samhället. 

Just tillgång till kunskap är en viktig ingrediens i många dystopier. Makten vill undanhålla 

kunskap på olika områden. Det är ofta farligt att få kunskapen, men också en huvudorsak till 

att protagonisterna beslutar att göra något.

 De klassiska dystopierna tar bort individualiseringen. Kollektivet är det viktiga. Individens 

vilja att göra uppror är ett av de klassiska temana, skriver Naomi Jacobs i essän ”Posthuman 

Bodies” (s 92). Huvudsaken i min berättelse är kanske inte viljan att göra uppror. Men Susis 

dröm om att komma utanför murarna och Sefers rent fysiska flykt är något i den vägen. 

 Dystopier tycks ganska ofta vara placerade i högteknologiska samhällen. Det finns olika 

sätt att bevaka befolkningen, via datorchip eller kameror. En del berättelser har olika typer av 

cybermänniskor eller så har människorna manipulerats för att passa in. Det gäller exempelvis 

Paolo Bacigalupis roman The Windup Girl. Handlingen utspelar sig i en ett framtida Thailand 

med en mix av modern och gammal teknologi. The Windup Girl är en robotflicka (som en 

hubbot ungefär), skapad för att behaga. Det gäller i Suzanne Collins Hungerspelen där de 

kämpande ungdomarna kastas ut i naturen, men där naturen styrs av teknologiska hjälpmedel, 

i Aldous Huxleys Brave New World, i ungdomsdystopin Ful eller snygg av Scott Westerfield, 

där alla 16-åringar opereras för att bli vackra, men samtidigt blir de också dumma.

 Där är ”De hemliga böckerna” lite annorlunda. Som jag tidigare skrev, har samhället 

beslutat att forskning och avancerad teknologi inte ska användas. Och det gör man inte helle, 

som en följd av katastrofen. När man beslutade detta, var det förstås för att skydda 

människorna mot ont och för att kunna bygga ett nytt, säkert samhälle.

 Just frånvaron av industrier och teknologi har varit något av ett problem för mig. Samhället 

ska vara enkelt, men inte påvert. Frågan är vad de egentligen klarar att tillverka, vilka material 

som finns – inte plast, inte bomull, inte ägg (fåglar är förbjudna), inte olja ... Det är ett 

dilemma, men jag har beslutat mig för att inte fördjupa mig i det. Jag hittade i alla fall på ett 

skrotlager med material som samlats in någon gång för länge sedan.

M. Keit Booker skriver i The Dystopian Impulse in Modern Litterature att dystopier ofta är 

placerade långt fram i tiden, men ofta rent geografiskt nära författaren. Detta stämmer rätt väl 

överens med min berättelse.
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 Han menar också att den huvudsakliga tekniken är främmandegöring: genom att fokusera 

kritiken på samhällen långt bort i tiden, kan man ge tydliga perspektiv på de sociala och 

politiska problem som finns här och nu, men som man annars kanske knappt lägger märke till. 

Det är just genom den sociala och politiska kritiken som dystopin huvudsakligen skiljer sig 

från science fiction (s 19). Det finns dystopier som kritiserar alla sorters samhällen, 

konstaterar han. Huxleys Brave New World kritiserar enligt hans mening det borgerliga och 

kapitalistiska Europa, medan George Orwells 1984 kritiserar kommunism, fascism och 

totalitära stater. Atwoods The Handmaid´s Tale ser han som en feministisk kritik riktad mot 

den amerikanska religiösa högerns frammarsch på 1980-talet.

 När jag läser detta, funderar jag på varför jag egentligen började skriva min dystopi. Vad 

var det jag ville kritisera? Upprinnelsen ligger ju långt tillbaka och min avsikt är inte helt klar. 

Jag ser i min text flera spår: den tekniska utvecklingen, det ökande resandet (globaliseringen), 

den medicinska utvecklingen som (paradoxalt nog) kan leda till att fler och fler sjukdomar 

inte kan botas. Och kanske också de styrandes vilja att undanhålla information från 

människorna. För jag tror att dagens makthavare väljer vilken information de vill gå ut med, 

vilken ”historia” som ska berättas. Religion finns inte i min berättelse. Det är också ett 

medvetet val. Men mitt huvudsakliga syfte var nog att kritisera detta: viljan att skapa ett 

samhälle med människor som passar samhällets syften. I dag bejakar samhället olikheter (på 

ytan), men samtidigt finns större och större vilja att stöpa alla i samma form, i samhällets 

form. Vi ska göra nytta för samhället. Det är därför vi finns till.  I min dystopi är en tydlig 

aspekt på att människan lever för samhällets skull och inte tvärt om att man, alltså de styrande 

männen i samhället, väljer vilka som får föda barn. 

 

I Contemporary Dystopian Fiction for Young Adults läser jag att dystopiska berättelser för 

ungdomar ofta är actionfyllda, inte sällan berättade i jagform, kanske med en del 

dagboksinlägg och med engagerad dialog. Hoppsan. Där skiljer sig ”De hemliga böckerna” 

med sin långsamma inledning och stiliserade språk ordentligt.

 Dystopier för ungdomar har ofta en stark huvudkaraktär. Jag har flera, i alla fall två. Ofta 

finns ett kärlekstema. Ja, det har även min berättelse. I alla fall finns någon sorts 

dragningskraft mellan Susi och Sefer, en dragningskraft de inte riktigt förstår, eftersom det i 

Samhället varken existerar vänskap eller fysisk beröring och definitivt inte parbildning eller 

sexualitet i den bemärkelsen.

147



 Ungdomsdystopierna delas i Contemporary Dystopian Fiction in i några olika 

huvudteman: hotet från miljöförstöring, den postapokalyptiska dystopin – orsakad av krig 

eller pest eller asteroidnedslag, eller till och med zombier – eller konformitet som ofta 

överdrivs (s 3). ”De hemliga böckerna” har nog något av allt detta: samhället jag beskriver 

finns i en värld utan vinter, en pandemi har dödat de flesta och i Samhället odlas någon sorts 

konformitet. Dystopier för unga är inte sällan upplagda som bildningsromaner (som hjälper 

läsaren att tänka över hur det är att bli vuxen) eller äventyrsromaner.

 Flera av essäförfattarna ser också en tydlig didaktik i dystopierna för unga. Romanerna 

försöker lära ut hur allvarliga problem mänskligheten står inför och samtidigt ge en flykt från 

de dagliga erfarenheterna. De tycker att dystopierna för unga kan verka predikande och till 

och med gammalmodiga, trots de tillspetsade omslagen (s 5). Men samtidigt tror de att det är 

en fördel ur den unga läsarens synvinkel: det blir tydligt vad som menas.

  Mary J Couzelis relaterar i sin essä ”The future is pale” till Jack Zipes förord där han 

konstaterar att dystopier för unga hjälper ungdomarna att kritisera sitt samtida samhälle i hopp 

om social förändring. I det sammanhanget tar menar hon att rasrelaterade konflikter är 

märkligt frånvarande i dystopier. Hon uppehåller sig särskilt vid det hon kallar ”den försåtliga 

vitheten” i dessa ungdomsromaner. Vithet är ”standard” i de flesta av de här romanerna. Så är 

det också i min roman. Min tanke var helt enkelt att de som startade det nya samhället (och 

upptäckte att infertiliteten egentligen var en tillfällig följd av pandemin) beslutade hur de ville 

att de nya människorna skulle se ut: ljushylta. 

 Jag har funderat lite på just detta, och i det sammanhanget på romanen A Scientific 

Romance av Ronald Wright, där huvudpersonen David Lambert åker framåt i tiden (för att 

hitta botemedel åt sin flickvän som fått galna kosjukan) och kommer till ett upphettat England 

som till synes är tomt på människor. Men så möter han några i kilt. Dessa är inte fräkniga 

skottar, utan svarta människor. Och, tänker jag sedan, min roman är ju inte slut. Kanske finns 

andra samhällen än de tre-fyra som jag hittills stoppat in. Kanske kommer mina ungdomar att 

möta dessa andra samhällen. Och kanske är de fyllda av svarta människor – som medvetet 

valt att bara låta sina kvinnor föda svarta barn.

Man vill ju vara ensam om en kreativ idé
I början av den här kursen berättade Danuta Ciasnocha Shermis om en av Margaret Atwoods 

romaner, The Handmaid´s Tale. Även i denna berättelse är sexualiteten en bärande del. 
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Huvudpersonen i romanen är helt enkelt ”bara” Barnaföderska. Detta var en sak som jag först 

inte alls blev förtjust över. Man vill ju gärna vara ensam om en kreativ idé. Men samtidigt 

visar det hur sexualiteten och just synen på kvinnan som barnproducent är en central del i 

Samhället och dess utveckling.

 När jag kommit 120 manussidor in i mitt projekt, läser jag Atwoods roman. Den utspelar 

sig också efter en katastrof. Här är det krig, kärnvapen och kärnkraftverk som gjort många 

kvinnor oförmögna att föda barn. Hela samhället är ritualiserat med mängder av förbud och 

regler kring hur de olika grupperna av människor får interagera. De fruktsamma kvinnorna 

används på ett avsexualiserat sätt, men avlandet sker på ”naturlig” väg. Många barn som föds 

är på grund av katastrofen missbildade på olika sätt och måste tas bort. 

 Ja, hur löser man själva avlandet i en framtida värld där högteknologi inte används? Jag 

hade redan beslutat att mina ofruktsamma skulle steriliseras via någon sorts 

titthålsoperationer. Men längre än så ville jag inte driva läkarteknologin. Och jag funderade 

länge över hur barnen skulle bli till. Någonstans måste ju spermierna trots allt komma ifrån. 

Det blev de styrande männen i samhället som gjordes till avlare. Någonstans måste sexualitet 

trots allt finnas, även om mina romanfigurers drifter (utan att de vet det) dämpas av olika 

sorters naturdrycker som gör dem lugna och snälla och lite lagom trötta.

 Jag förvånas när jag läser The Handmaid´s Tale över att min berättelse har så många 

parallella drag med Atwoods roman. I min roman är det de barnafödande kvinnorna som utför 

steriliseringen och som står för att hemligheten om Barnaföderskorna bibehålls. Även i 

Atwoods roman förtrycker kvinnorna varandra. Jag tänker att det kanske är det enda sättet att 

få ett sådant samhälle att fungera; inom nu existerande kulturer där man stympar könet på 

unga kvinnor, är det andra kvinnor som ser till att detta blir gjort. Kvinnorna är minst lika 

aktiva som männen i samhällen med så kallat hedersvåld.

 Juli Zeh använder hälsan som en huvudingrediens i sin roman Corpus Delicti. Här 

kontrollerar staten att alla människor äter sunt och gör sin dagliga motion. Gör man inte det, 

straffas man på olika sätt. Samhället beskrivs som en hälsodiktatur. Sexualiteten är även i 

denna roman reglerad. ”Enligt METODEN är olovlig kärlek ett svårt brott” (s 109). Man får 

alltså bara ha sex med en auktoriserad partner. Protagonistens bror har dödats sedan han 

anklagats för våldtäkt och mord. DNA bevisar att det är han. Och samhället kan inte fela. 

Huvudpersonen Mia strider för sin bror. Hon lyder inte alla regler. Hon blir en outcast. Men 

hon får till sist rätt.  
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 Även i min berättelse är hälsan viktig. Hälsa och renlighet. Alla måste hålla sig rena och 

friska. Det finns tvagningshus och städas görs det ofta. Djur som är farliga ska hållas utanför 

samhället. Den farliga naturen utanför och skräcken för nya pandemier är själva grundorsaken 

till att samhället stängt in sig bakom murar. Att hålla sig och samhället friskt är grunden för 

samhällets framtid. 

 Både i Corpus Delicti och i ”De hemliga böckerna” övervakar man varandra. För ens egen 

säkerhets och hälsas skull. Och på sitt sätt kan man säga att kontrollen över sexualiteten 

tangerar varandra. I båda samhällena finns olika sorters uträkningar och metoder för att de 

framtida generationerna ska vara så nyttiga för samhället som möjligt.

Den världsomspännande succén och numera filmatiserade romantrilogin Hungerspelen av 

Suzanne Collins är nog en typisk dystopi för unga vuxna. Den är skriven i jagperspektiv, full 

med action och dessutom i presens. Jag läste första delen för ett par år sedan. Detta var efter 

att jag hade börjat skriva min egen framtidsberättelse.

 Jaha, tänkte jag när jag läste den. Hur ska min långsamma berättelse mäta sig med detta? 

Jag hade då skrivit sådär 30-40 manussidor på min dystopi.

 I Hungerspelen skickas ett antal ungdomar ut i vildmarken för ett spel på liv och död. 

Vildmarken är dock styrd av myndigheterna som övervakar spelarna och styr spelet genom att 

se till att märkliga ”naturfenomen” händer. Naturen är deltagarnas fiende. Och deltagarna kan 

inte annat än lyda spelets regler. I ”De hemliga böckerna” är naturen Samhällets fiende. 

Samhället gör allt för att hålla invånarna inne bakom Muren, i skydd från den farliga naturen. 

Mina huvudpersoner trotsar dessa påbud. De ger sig av. Och om min berättelse är långsam, så 

finns i alla fall något som bryter mot normen. Tänkte jag och fortsatte att skriva.

 Men i andra delen går jag över till presens. Orsaken till detta är att det här handlar om en 

jakt, en jakt i kamp med tiden och i kamp med naturen och eventuella efterföljare.

 

I Never Let Me Go av Ishiguro finns också speciella ungdomar. Den kategoriseras som en 

vuxenroman och här skildras en stillsam värld på ett brittiskt internat dit ungdomarna kommer 

redan som spädbarn, lärs upp och sedan skickas iväg. En speciell sak med dessa ungdomar är 

att de är sterila, precis som flickorna i min roman (som i och för sig inte är sterila på riktigt, 

men det vet de inte om, och dessutom blir de flickor som inte utnämns som Speciella i stället 
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steriliserade). Men de unga i Ishiguros dystopi har fötts sterila av en särskild anledning, de är 

klonade och uppfödda med ett enda syfte: att bli donatorer.

 Visst finns likheter med min berättelse. I båda finns ungdomar som ska hjälpa resten av 

mänskligheten. Och de kallas speciella. Här finns ett samhälle som är ganska instängt. Fram 

till att ungdomarna ska skickas iväg hålls de instängda på internatet bakom murar. Här finns 

en kärleksberättelse, och det finns det åtminstone en antydan till i min också. Men i övrigt 

skiljer sig våra berättelser åt. I Ishiguros roman finns ett samhälle utanför dit ungdomarna 

sedan skickas. Den utspelar sig dessutom i en samtid (dåtid) då det finns kassettband och man 

pratar om tiden efter andra världskriget. Och den är skriven i jag-perspektiv.

I nästan alla dystopier styrs och bevakas invånarna av en högre makt, av Samhället. 

 Samhället, ja det styr. Och samhället är vi. Eller är det inte vi? Det här ser jag som en 

annan huvudfråga i min berättelse. Samhället, Trygghem, där bor 1000 personer. Någon gång 

har någon eller några bestämt att 1000 personer är lagom mycket för ett samhälle. I min 

dystopi håller man medvetet befolkningen på denna nivå. Min tanke var att man kan 

kontrollera 1000 personer utan att synligt behöva utöva kontroll. Samhället är inte större än 

att man kan hägna in det bakom en mur, och ändå (åtminstone i samarbete med några andra 

lika små samhällen) ska det klara av att producera allt som behövs för att invånarna i 

samhället ska ha det bra. Och håller man befolkningen jämn, blir det inte nya problem med 

överbefolkning (så tänkte de fiktiva personer som någon gång för länge sedan beslutade om 

Samhället). Tanken i Samhället är trots allt att det ska vara så bra för invånarna att de flesta 

inte har något att ifrågasätta. Men man får inte rösta om olika saker. Man får inte ens ställa 

frågor, åtminstone inte om man inte räknas som en vuxen. 

 Alla som räknas som vuxna män ingår i byrådet. Men vem styr i Trygghem? Här är det lite 

oklart. Förmodligen är det den handfull män som också utsett sig själva att vara kvalificerade 

att åka till Storhem och därmed kunna bli fäder.

 

Formellt språk och lysande olikheter?

”De hemliga böckerna” ansluter sig till den dystopiska genren på många olika sätt. Här finns 

kritik mot samhället. Här finns också individens vilja att göra sig fri, att vägra bli en individ 

som bara tjänar samhällets syften. 
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 Språket i min dystopi kan möjligen utgöra ett hinder för att ett förlag skulle vilja publicera 

den. Det är medvetet ganska formaliserat, just för att belysa det samhälle det uppstått i. Jag 

vill inte använda svordomar, slang, ordvändningar eller ord som inte finns i mitt uppdiktade 

samhälle. Detta kanske inte bara är en nackdel. Även i Atwoods roman är språket ofta ganska 

formellt. Så det formella språket skulle kunna uppfattas som en fördel i romanens 

berättarvärld.

 Jag har under mitt arbete med den här essän upptäckt att det finns många likheter mellan 

”De hemliga böckerna” och andra dystopiska romaner, kanske mer som påminner om 

dystopierna för vuxna än dem för ungdomar. Är jag då en epigon eller en förnyare? Kanske 

något mittemellan. 

 Min berättelse har inte all den action som är vanlig i ungdomsdystopier. Frågan är om det 

är en nackdel ur förläggarnas synvinkel. Det skulle kunna vara det. Men det skulle också 

kunna vara en fördel. Om man ständigt skruvar upp våldsamhet och action betyder det inte att 

romanerna blir bättre i samma utsträckning. Just det långsamma tempot skulle kunna upplevas 

som suggestivt. Jag hoppas att det finns bitar som drar läsaren framåt, exempelvis Susis 

ambivalens inför samhället (hon vill vara Speciell och hon vill samtidigt inte, hon tycker att 

Samhället är tryggt och bra, men vill ändå söka sig ut). Det dröjer visserligen långt in i 

berättelsen innan läsaren eller protagonisterna vet vad det egentligen innebär att vara Speciell. 

Men min förhoppning är att jag lyckas bygga upp en spänning inför denna upptäckt och att 

den sedan kulminerar när protagonisterna (och läsaren) inser vad som görs med de vanliga 

flickorna.  

 Jag har svårt att själv se om min berättelse har de didaktiska drag som är vanliga i 

dystopier för ungdomar. Förmodligen är det så. Och i så fall är det troligen ingen nackdel.

 Och dessutom: Om min roman helt skilde sig från andra dystopier, skulle det inte vara 

någon dystopi. Då skulle det vara något annat. Trots allt tror jag att det finns olikheter i både 

handling och tema som gör att mitt dystopiska samhälle och den berättelse som jag jobbat 

med skiljer sig på ett positivt sätt från både ungdomsdystopiskaoch vuxendystopiska romaner, 

skillnader som får texten att lysa upp, att engagera och intressera. 

 

Till sist. Jag har börjat ifrågasätta min reaktion då jag såg sista scenen i ”De överlevande”. Är 

det verkligen rätt att vidmakthålla och lyda regler i alla lägen? Här gällde det bara att blinka i 

en korsning. Men varför skulle man göra det, när nittio procent av jordens befolkning dött i en 
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epidemi och det inte finns någon att blinka för? Är det rätt sätt att uppträda civiliserat? Ska 

man i alla lägen lyda de lagar och regler som satts upp av samhällets auktoriteter? Det är en 

svår filosofisk fråga. I dag skulle jag säga nej. Det finns alltid anledning att ifrågasätta 

auktoriteter, ifrågasätta varför man förväntas göra det ena eller det andra. Och välja att göra 

det man själv anser är rätt. 

            ./.
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