
 

 

 

Konstnärligt examensarbete 

Söderblomspelet 
Essä + Skönlitterär prosatext 

Författare: Eva Lundström 

Handledare: Tommy Olofsson 

Examinator: Cecilia Davidsson 

Termin: VT16 

Ämne: Kreativt skrivande  

Nivå: III 

Kurskod: 2KS10E 



  

 

i 
 

 

 

 

 

Söderblomspelet 

 
av Eva Lundström 



  

 

2 
 

Min inledande essä utgör en introduktion till den skönlitterära texten som börjar på s 16. 

 

ATT VÄLJA NAMN DET ÄR KNEPIGT SOM KATTEN 

Jag är inte den första författaren som fastnar i djupa funderingar över vad mina 

karaktärer ska heta. Att välja namn på huvudpersonerna i en bok kan kännas lika viktigt 

och avgörande som att välja namn till sina barn. Man vill att namnet ska stå för något, 

representera den person som man hoppas att barnet eller karaktären ska utvecklas till. 

Varken barnet eller de litterära gestalterna är nämligen färdiga personer när deras liv 

börjar. Barnet utvecklas till en egen individ och väljer förhoppningsvis sin egen väg, 

och det gör många gånger också personerna i en roman. När man börjar skriva vet man 

inte vilket slags individ den här romankaraktären kommer visa sig vara. Men man har 

tankar om det, som författare har man förhoppningar om att gestalten ska gå den väg 

man vill och planerade från början. 

The naming of cats is a difficult matter 

It isn’t just one of your holiday games 

You may think at first I’m mad as a hatter 

When I tell you a cat must have three different names 

 

First of all, there’s the name that the family use daily 

Such as Peter, Augustus, Alonzo or James 

Such as Victor or Jonathan, George or Bill Bailey 

All of them are sensible, everyday names 

 

There are fanicer names if you think they sound sweeter 

Some for the gentlemen, some for the dames 

Such as Plato, Admetas, Electra, Demeter 

But all of them sensible everyday names 

 

But I tell you a cat needs a name that’s particular 

A name that’s peculiar and more dignified 

Else how can he keep up his tail perpendicular? 

Or spread out his whiskers or cherish his pride? 

 

(Ur T.S. Eliot: Old Possum´s Book of Practical Cats.) 
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Min roman utspelar sig i Trönö, en liten by i Hälsingland där man varje sommar sätter 

upp Söderblomspelet, en sommarteater om Nathan Söderblom. Till Trönö och teatern 

söker sig en sommar en troende yngling med starka ledaregenskaper. Kring honom 

bildas en trosgemenskap som antar sekteristiska drag. I min berättelse växlar jag mellan 

olika berättarperspektiv och genom att låta flera fiktiva gestalter komma till tals hoppas 

jag på att kunna lägga ett pussel som undan för undan berättar ett slags sanning om vad 

som egentligen hände den här sommaren.  

En del av gestalterna finns där för att skapa liv i nutidsberättelsen, men några har 

den dubbla funktionen att även spegla en parallell historia för läsaren. Jag inleder varje 

avsnitt med ett citat ur manuset till Söderblomspelet och på så vis får läsaren även möta 

Nathan Söderblom genom glimtar ur hans liv och tankar. Det är min avsikt att alla 

läsare med djupare kunskaper och insikter om religionshistoria och om Nathan 

Söderblom ska kunna läsa med ett religionshistoriskt perspektiv i bakhuvudet och 

upptäcka ett parallellplan i romanen som inte bara handlar om Nathan utan även om han 

äldste son, Helge.  

De flesta av mina gestalter har fått vardagliga, tidsenliga namn. Som T.S. Eliot 

uttrycker det: förståndiga namn, vanliga namn som inte känns konstiga att säga, som 

folk inte reagerar på. Men några karaktärer har jag funderat länge och djupt över för att 

hitta särskilda namn som passar. Namn som sticker ut och som berättar något särskilt.  

 

Maja: gudinna och älskat helgon 

En av mina huvudpersoner är en kvinna som bor i Uppsala men har sina rötter i 

Hälsingland. Hon har en sommarstuga i Trönö och varje år är hon med i 

Söderblomspelet. Hon är teolog och religionsforskare, och i romanen får hon 

representera både tvivel och ifrågasättande. Med sig har hon sin teologiska och 

filosofiska kunskap, men också många olika erfarenheter. Hon är uppvuxen i Trönö, en 

utspridd by med många åkrar och jordbruk och med de stora hälsingeskogarna som 

fond. Hon har levt studentliv i Uppsala, där hon också har bott hela sitt vuxna liv. Hon 

trivs verkligen i staden med kulturlivet, mångfalden och den akademiska prägeln.  

 Jag tänker mig henne som en sammansatt person med dubbla rötter, fylld av 

motstridiga intressen och värderingar. Jag vill stoppa in en massa erfarenheter, 

egenskaper och tankar i henne. I detta syfte har jag valt namnet Maja. Maja är ett namn 

som representerar många saker, ett namn som alltid gett mig olika tankar och 
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associationer. Maia var en gudinna i den grekiska mytologin och på grekiska betyder 

Maya ”prinsessa”. Mayaindianerna i Centralamerika stod för en högtstående kultur och 

byggde bland annat de stora pyramiderna. Namnet Maja betyder ”älskad” på flera språk. 

I Sverige har ordet ”maja” även innebörden ”att klä med blommor och blad”. Månaden 

maj är den grönaste vi har, en fruktbarhetsmånad. Dessutom är namnet Maja i språklig 

bemärkelse en kortform av Maria, Jesu moder och älskat helgon i hela den kristna 

världen.  

 Min huvudperson Maja har två barn tillsammans med sin ex-man som är psykolog. 

Barnen har fått tidsenliga, vanliga tonårsnamn: Alex och Emma. Språkligt och 

morfologiskt uppfattas tvåstaviga namn ofta som enkla och vardagliga. Genom att välja 

ett längre namn tänker jag att man därmed också bestämt sig för att namnet ska vara lite 

mer speciellt. Ju längre, desto märkvärdigare. 

Jag vill att också barnens pappa ska ha ett vanligt namn som känns lätt att säga. 

Därför har jag provat olika tvåstaviga namn även på honom och fastnat för Tomas. När 

jag föddes skulle jag ha hetat Tomas. Min mamma hade broderat Tomas på örngott och 

lakan i förvissningen om att hon bar på en pojke. Namnet Tomas har därför funnits med 

mig i hela mitt liv. Även om jag inte har valt Tomas som namn på någon av mina söner 

kan ju en av personerna i min roman få heta Tomas.  

  

Jonathan: den trogna vännen 

Söderblomspelet i Trönö är ett slags inramning till händelserna i min roman. Mitt val av 

inramning gör att även Nathan Söderblom har betydelse för berättelsen. Prästsonen 

Nathan från Trönö var på sin tid en av Sveriges mest kända personer, både nationellt 

och internationellt. Efter att ha tagit studenten i Hudiksvall flyttade han till Uppsala och 

läste teologi. Han tjänstgjorde som utlandspräst och kombinerade en professur på 

teologiska fakulteten vid Uppsala universitet med en kyrkoherdetjänst i Helga 

Trefaldighets församling. Han blev ärkebiskop, han deltog i och anordnade 

internationella ekumeniska konferenser och så småningom blev han tilldelad Nobels 

fredspris.  

  Nathan Söderblom är fortfarande en viktig person i Norrala- och Trönötrakten, och 

Söderblomspelet hjälper till att påminna både bybor och utsocknes om att en av 

Sveriges mest framstående personer kom från den lilla byn Trönö. Jag använder dock 

inte Nathan som en gestalt i min roman. Han finns med som en klangbotten eller 

bakgrund.  
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I mina namnvalsfunderingar tänkte jag att det ändå skulle vara spännande att ha 

med andra namn som på olika vis associerar till Nathan Söderblom och påminner om 

den parallellhistoria jag försöker teckna. I detta syfte kom jag att tänka på Jonathan. 

Jonathan och Nathan har samma språkliga ursprung; Jonathan är ett hebreiskt namn som 

betyder ”Jehova har givit” och Nathan är verbformen, ”att ge”. I Gamla testamentet är 

Jonatan son till kung Saul och nära vän med David. I min roman får Jonathan vara en av 

ungdomarna från Trönö som är med i Söderblomspelet. Han är en ung pojke som inte 

riktigt passar in i byn. Jonathan gillar inte traktorer eller mopeder. Han tycker om dans 

och teater och han blir mycket nära vän med min manliga huvudperson, en karismatisk 

ung man som kommer till Trönö för att vara med i sommarteatern. 

 

Terje: en karismatisk sektledare 

Den svåraste uppgiften har varit att välja namn på den här unge mannen, min manliga 

huvudperson. Han kommer uppfylld av ande och med stora visioner. I bagaget har han 

en sträng uppfostran i ett kristet hem, en stormig och spännande uppbrottstid som 

student i Uppsala, där han umgicks i gränsöverskridande kretsar, och, som grädden på 

moset, ett år på bibelskola. Han sprider sitt kärleksbudskap till alla nyfunna vänner i 

teaterensemblen. Ungdomar samlas runt honom, de ber och läser Bibeln tillsammans 

och ganska snart bildas trosgemenskapen Trossyskon.  

Vad skulle han då heta, denne karismatiske huvudperson? När jag började skissa på 

mitt romanprojekt hette han Terje. Jag har som sagt en tanke om att namnet på en 

litterär gestalt ska spegla vilket slags person gestalten är eller vilket slags 

karaktärsbeskrivning jag ämnar teckna. Terje kändes som ett passande namn eftersom 

det är norskt och har ett stavelsemönster som påminner om Helge. I början planerade 

jag för både våldsamma och obehagliga händelser inom den sektgemenskap som bildas 

bland ungdomarna under sommaren. Därför ville jag gärna få läsaren att osökt komma 

att tänka på Helge Fossmo. I mina inledande skisser var huvudkaraktären psykiskt 

mycket instabil och betydligt farligare både för sig själv och för sin omgivning än vad 

det visade sig att han var när jag kom längre i skrivprocessen. I takt med att jag lärde 

känna honom bättre och tecknade delar av hans uppväxt så filades de mest våldsamma 

psykopatdragen bort. 

Vad gäller kopplingen till sekten i Knutby så räknar jag med att även icke-religiösa 

läsare utan någon som helst kunskap om religionshistoria eller Nathan Söderblom 

känner till Helge Fossmo och morden i Knutby. Fossmo avtjänar sedan 2004 ett 
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fängelsestraff för anstiftan till mord på sin dåvarande fru och anstiftan till mordförsök 

på en manlig medlem i Filadelfiaförsamlingen där han var pastor. Det var barnflickan i 

familjen som dömdes för att ha utfört mordet och mordförsöket, men både media och 

hovrätten dömde Helge för att ha manipulerat och förmått barnflickan att utföra 

gärningarna i övertygelsen att det var Guds uppdrag till henne.  

 Jag valde Terje eftersom jag tänkte att det var ett namn som skulle få läsarna att 

associera till Helge Fossmo, ett namn genom vilket händelserna i Knutby dök upp i 

bakhuvudet som en parallellhistoria. I det här skedet av processen kändes namnet Helge 

helt uteslutet, det var alldeles för övertydligt. Helge var för mig förknippat med stora 

tidningsrubriker och daglig nyhetsrapportering i flera veckor efter Knutbydramat. Terje 

däremot fyllde sin funktion och hade samtidigt en mindre direkt koppling till Knutby.  

 

Helge: en sonson dyker upp 

Under 2014, året efter att jag hade påbörjat mitt romanprojekt, utkom nästan samtidigt 

två biografier: ”Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst” av Jonas Jonson och ”I 

skuggan av Nathan. Texter av Helge Söderblom” av Omi Söderblom. Jag har läst båda 

med stor behållning och framför allt biografin om sonen Helge gav mig nya perspektiv 

och inspiration i skrivandet.  

 Jonson berättar att Nathans far var en bibelsprängd man som predikade om 

syndafördärv och rättfärdiggörelse, levde asketiskt och uppfostrade sina barn med 

sträng hand och hårda krav. Nathan å sin sida ville se en ny, dynamisk kristendom. Han 

ville ha en levande religion, fri från dogmer och moralism. Nathan praktiserade sin 

religion och hjälpte tiggarna på Paris gator. Han skrev samhällskritiska artiklar och höll 

tal där han försökte få folk att engagera sig i arbetarnas villkor.  

Både i Paris och hemma i Stabby hade Nathan och Anna ofta middagsgäster. 

Konstnärer, studenter, präster från andra församlingar och gäster från utlandet. Nathan 

knöt internationella kontakter samtidigt som han vidgade sina vyer. Enligt Jonson var 

Nathan övertygad om att särskilt utvalda personer bestämmer mänsklighetens vägval, 

och han såg sig själv som en av dessa utvalda. Han antydde ofta att han hade fått sitt 

uppdrag från en högre makt.  

Omi Söderblom är barnbarn till Helge Söderblom, Nathans och Annas äldste son. I 

sin biografi låter hon oss ta del av Helges tankar, ångest och längtan genom att publicera 

mängder av dagboksanteckningar och brev som är skrivna av honom. Helge var redan 

som liten ett känsligt barn med ett vekt temperament. Han drömde om att stå på en scen 
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och spela sin huvudroll, bli berömd och hedrad av teaterpubliken. Men hur han än 

ansträngde sig så kände han aldrig att det han gjorde dög åt fadern. Helge sa själv så här 

om sina skådespelardrömmar: ”Min exhibitionism kom från en fasansfull, sjuklig och 

nedärvd mindervärdeskänsla.”  

Helges skräck var ett vanligt svenssonliv. Han var en grubblare med svårmodiga 

tankar och stora drömmar. Ofta skrev han av sig sin djupa förtvivlan och uppmanade 

läsaren att bränna breven. Han anklagade sig själv för att vara självisk som bara 

uppehöll sig vid sitt eget lidande och han skämdes över att orsaka sina föräldrar så 

mycket oro och smärta. Han förklarade sig med att han hade en demon inuti sig och 

kallade sig själv ”mammas sorgebarn”.  

Det var svårt för Helges föräldrar att förstå och stötta honom i hans längtan och 

behov. Hans umgänge och leverne accepterades inte på den här tiden, varken innanför 

eller utanför kyrkan. Omi Söderblom berättar hur hennes farfar till sist slutade vid 

scenen för sin fars skull, men inte kunde finna ro och trivas med ett vanligt 

kontorsarbete. Han längtade tillbaka till teatern och till ett liv bland artister och 

cirkusmänniskor. På en utlandsresa fick han en psykisk kollaps, hämtades av polis och 

blev inlagd på ett franskt sinnessjukhus med diagnosen alkoholrelaterad hypermani. 

Familjen fick hem honom till Sverige, men fram till sin död 1932 vårdades han på 

Ulleråkers sinnessjukhus utanför Uppsala. Hans journal har aldrig återfunnits, men 

läkaren Paul Edwardson hävdar i ett dokument som Omi Söderblom har fått tag i att 

Helge några timmar innan sin död fick en injektion med Morfin-Skopolamin, vilket 

enligt läkaren fungerade som eutanasi, medicinsk dödshjälp.  

Boken av Omi Söderblom grep tag i mig och gav mig ytterligare stoff till den väv 

jag vill ha som bakgrund och klangbotten i min roman. Det kändes plötsligt självklart 

att Helges levnadsöde skulle finnas med som en spegling och en parallellhistoria likväl 

som Nathans. 

Både Nathan och Helge hade perioder av djupa tvivel. I den bokstavstro som 

Nathan vuxit upp med fanns inget utrymme för en källkritisk analys av Bibelns 

berättelser. Som teologistudent blev Nathan tvungen att göra upp med sin barndomstro. 

Han gick igenom en troskris där han kämpade med frågor om synd och skuld och 

tvivlade på livets mening. Hans son, Helge, brottades hela sitt liv med existentiella 

funderingar och svårmodiga tankar. Medan Nathan som ung tog sig igenom sin troskris 

med både förståndet och sin tro i behåll, så sjönk Helge allt djupare ner i sin 

existentiella ångest och sitt lidande.  
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Min huvudperson kommer också att uppleva en troskris. Han är född och 

uppfostrad i ett kristet hem. Hans far är strängt religiös på samma vis som Nathans far 

var, men precis som Nathan och Helge så upplever han någon gång runt studentåren en 

existentiell kris med starka tvivel både på Gud och på meningen med livet. Det är dock 

högst tveksamt om han lyckas övervinna sina tvivel. Den huvudkaraktär jag skissar på 

har inte nått ”en mogen och manlig tro” som Nathan kallade det. Snarare har jag tänkt 

att man som läsare ska tvivla både på hans tro och på hans Gud. Kanske även på hans 

förstånd.  

 

Innan jag läste biografin om Helge Söderblom visste jag knappt om någon annan Helge 

än Filadelfiapastorn i Knutby. Jag kan inte ens påminna mig någon gammal Helge-

farbror från min barndom. Helge är inte heller något vanligt namn i Sverige. Bara 2224 

svenska män och två kvinnor har Helge som tilltalsnamn (december 2014) och 

medelåldern på dem är 69 år. På 1990-talet var Helge ett sådant namn som ingen gav 

sina barn, det var alldeles för ålderdomligt. Det var inte förrän 2010, sex år efter 

Knutbymorden, som Helge började komma tillbaka som tilltalsnamn på mellan tio och 

trettio nyfödda barn per år.  

Efter att ha läst biografin om Helge Söderblom tänkte jag inte i första hand på 

Helge Fossmo när jag hörde namnet Helge. Det fanns i stället en helt annan Helge i mitt 

medvetande, Omi Söderbloms farfar, Nathans äldste son. Jag bestämde mig för att byta 

namn på min karismatiske huvudperson och låta honom heta Helge istället för Terje. I 

min roman är hans föräldrar strängt religiösa och fadern är en fanatisk beundrare av 

Nathan Söderblom. Faderns beundran gränsar till besatthet, och han ger båda sina barn 

namn som Nathan en gång valde till sina barn, Helge efter Nathans och Annas äldste 

son och Yvonne (Vonnan) efter ”den vackraste” av flickorna. 

Jag tänkte att namnet Helge nu kunde representera flera olika saker. Dels skulle 

läsaren oundvikligen komma att tänka på sektlivet i Knutby, dels skulle åtminstone den 

intresserade läsaren så småningom kunna upptäcka den spegling som jag avsåg att göra 

av Helge Söderbloms liv och levnadsöde.  

 

Staffan stalledräng 

Medan jag skrev vidare på min roman insåg jag allt tydligare hur mycket ett namn på en 

litterär gestalt verkligen betyder. Jag fick kraftiga reaktioner på namnet Helge från flera 

läsare som tog del av mitt påbörjade manuskript. Man värjde sig mot de starka 
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associationerna till Helge Fossmo och ifrågasatte hur jag kunde välja ett sådant namn. 

Trots att min avsikt varit just att leda tanken till Helge Fossmo och Knutby så blev jag 

tvungen att inse att kopplingen var för stark. Läsarna klarade inte av att se min Helge 

som en egen person, han hade inte en chans att utveckla en egen karaktär i min roman. 

Han var och förblev sektledaren Helge Fossmo. Jag insåg också att bara för att jag hade 

läst Omi Söderbloms biografi och kunde hennes skildring av Helge Söderbloms liv 

nästan utantill, så kunde jag inte räkna med att speciellt många av mina läsare ens kände 

till Nathans äldste son Helge. 

Fortfarande var jag dock övertygad om att jag ville använda scener ur det 

Söderblomska livet som en parallellhistoria i min roman. Med hjälp av glimtar ur både 

Nathans och Helges liv ville jag skapa den väv som skulle utgöra en spegling 

åtminstone för läsare som känner till Nathans och Helges livshistorier.  

 För att komma bort från den starka kopplingen och associationerna till Knutby så 

valde jag därför att istället söka vidare i Nathans och Annas barnaskara. Jag hade låtit 

fadern i min roman välja Yvonne som namn på sin dotter eftersom Yvonne sades vara 

den vackraste av flickorna. Utifrån liknande logik bestämde jag mig nu för att låta 

honom välja Staffan som namn på sonen, eftersom Staffan var den av sönerna som 

lyckades bäst enligt tidens mått på framgång och lyckade yrkesval. Staffan Söderblom 

var fyra år yngre än Helge och till skillnad från båda sina äldre bröder (Helge och Sven) 

tog Staffan studenten med höga betyg och lyckades väl med sin utbildning. Han blev 

filosofie kandidat vid arton års ålder, juris kandidat vid tjugoett års ålder och senare 

diplomat.  

Medelåldern på alla svenska Staffan är 53,5 år. Även om det som tilltalsnamn är tre 

gånger vanligare än Helge så gäller detta inte bland nyfödda. De sista tio åren har det 

enligt SCB:s namnstatistik ofta bara varit en person varje år som fått namnet Staffan. I 

ett försök att använda T.S. Eliots namnindelning skulle jag säga att både Helge och 

Staffan snarare är namn som sticker ut, lite märkliga namn som man ger till sina barn av 

en särskild anledning.  

Vad betyder då namnet Staffan och kan namnvalet antyda något intressant för 

läsaren? Staffan är den nordiska varianten av det grekiska namnet Stefanus som betyder 

”krönt, bekransad”. Både Staffan och Stefanus är historiska personer som blev stenade 

för sin tros skull. I Apostlagärningarna kan man läsa om hur Stefanus, medlem i den 

första församlingen i Jerusalem, förkunnade det kristna budskapet och utförde många 
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under, och hur han sedan stenades till döds utanför Jerusalem. Han blev den första 

kristna martyren, Sankt Stefan. 

I Sverige och framför allt i Hälsingland lever sägnen om en annan martyr, Staffan, 

som kom som missionär till Sverige på 1000-talet. Staffan, som egentligen hette 

Stenfinn, var en fransk munk med uppdraget att kristna hedningarna i Hälsingland. Han 

kom till Norrala där han reste runt på häst och predikade kristendomen. Hans 

predikningar var högmodiga och självsäkra; han rev ner avgudabilder, välte offerstenar 

och gick hårt åt hedningarnas riter. Hälsingarna blev mycket uppretade och jagade iväg 

honom. Han förföljdes till Ödmården, det stora skogsområdet i gränslandet mellan 

Gästrikland och Hälsingland. Där stenades han till döds år 1060. Det finns en 

minnessten vid den plats där han enligt sägnen led martyrdöden. Sägnen berättar också 

att man band hans döda kropp vid en fåle som fick springa iväg och där fålen stannade 

skulle han begravas. Det blev i Norrala, och över graven på Norrala kyrkogård står nu 

den tredje stupan, byggd 1829. När stupan över hans grav rasar för tredje gången är det 

ett tecken på att världens undergång är nära, detta enligt Staffans egen profetia.  

Julvisan Staffan Stalledräng handlar om denne Staffan, som reste runt och 

predikade på sina fålar och som efter att ha lidit martyrdöden blev Hälsinglands apostel.  

 

Jag har fått invändningar även mot Staffan som namnval. Några av mina läsare reagerar 

på att namnet är otidsenligt, att det känns konstigt att en person som är född på 1980-

talet heter Staffan. För mitt syfte är det bara bra om namnet känns egendomligt och lite 

märkligt. Det gör att läsaren stannar upp och funderar över orsaken. Vad betyder det här 

namnet? Vad kan det berätta om huvudpersonen? Det finns flera möjliga paralleller och 

associationer som kan dyka upp under läsningen som kan vara intressanta. Romanens 

huvudperson Staffan är en karismatisk ledare som förkunnar och delar med sig av sin 

syn på Bibeln och Jesu kärleksbudskap. Han blir mottagen med olika grader av skepsis 

och motstånd, och även om inte Trönöborna stenar honom så vill man ha bort honom 

från byn. 

Min handledare på skrivarkursen som jag går har också svårt för namnet Staffan. 

Han känner personligen en annan Staffan som dessutom är barnbarn till Nathan 

Söderblom. Jag tror att om man väljer ett vanligt, tidsenligt namn som Magnus, Johan 

eller Fredrik så är det inga läsare som identifierar huvudpersonen i boken med just den 

Magnus eller Johan som de känner. Men eftersom Staffan och Helge är så ovanliga 
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namn blir det svårare att särskilja den litterära gestalten från den verkliga person man 

känner med samma namn.  

 Eftersom jag avsiktligen har valt mina namn ur Nathans och Annas barnaskara så är 

det inte heller egendomligt att det finns andra i släkten Söderblom som heter likadant. 

Antagligen skulle samma sak hända vilket av namnen jag än valde.  

Min huvudperson Staffan är däremot inte släkt med Nathan eller Helge på något 

vis, han har fått namnet av sin far eftersom denne som sagt hyser en sjuklig beundran 

för ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom. Eftersom Staffan som 

namnval uppfyller mina syften på så många plan så kan jag inte ta hänsyn till alla 

personliga invändningar jag stöter på. Min handledare får försöka skapa en ny bild av 

Staffan i sitt huvud, en Staffan som stämmer överens med den person jag tecknar i min 

roman. 

   

Sebastian: en bögikon 

Omi Söderblom berättar med ödmjuk försiktighet om Helges utsvävande studentliv i 

homosexuella kretsar. Ingen utomstående har fått ta del av det autentiska material som 

hon har samlat och använt i sin biografi. Därför är det svårt att veta om hon avsiktligt 

utelämnar vissa detaljer kring det extravaganta och utsvävande liv som Helge och hans 

Oscar Wilde-inspirerade vänner levde, eller om Helge själv valde att utelämna de mest 

intima detaljerna. 

 Omi Söderbloms arbete och skrivande är en upptäcktsfärd och den hon vill 

upptäcka mer om är farfadern som ingen pratade om när hon växte upp. Varken Helges 

sexualitet eller livsval accepterades av den Söderblomska ärkebiskopsfamiljen eller 

deras kyrkliga vänner, och hans sinnessjukdom gjorde saken ännu svårare.  

 Helge skrev själv om sina studentår i Uppsala: ”För att döva tankarna, för att fylla 

ut tiden ägnade jag mig åt njutningar och laster.” Sina studentvänner beskrev han som 

eleganta och lättsinniga. Vännen Akke var enligt Helge ”en Apolloskön ung student, 

full av själ och eld”. Helge berättade att han från början var för ung och oerfaren för att 

förstå Akkes läggning, men han ”dyrkade honom som ett trött barn älskar sömn”. Dutte, 

en annan vän ”drack och utövade onaturliga laster, men var alltid en gentleman ut i 

fingerspetsarna”. Flera av Helges vänner från de här åren hamnade på sinnessjukhus 

eller dog unga som Cacke du Rietz, ”efter en avgrund av laster i Afrika och Orienten”. 

 Naturligtvis gick det rykten. Helge fick anonyma brev där det stod att han inte 

skulle låta sig ”dras ner i dyn av defekta kamrater”. Brodern Staffan gick hårt åt Helge 
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och menade att hans leverne skulle skada både faderns arbete och hela familjen. Helge 

vägrade lyssna. Istället berörde det honom illa att brodern tog på sig rollen som 

dygdemönster och att samhället inte tolererade medfödda avvikelser och lyten, som han 

själv kallade Duttes sexuella läggning. 

Bakom sin fars rygg lånade Helge pengar till sina teaterstudier. Han fick flera roller 

och engagemang som skådespelare i bl.a. Berlin och Helsingfors. Tidningarna skrev 

gärna om den svenska ärkebiskopens son, som gjorde succé som cabaretkonstnär och 

”excentrisk-burlesk sång- och dansartist”. Under åren i Berlin och Helsingfors fortsatte 

Helge att skaffa sig extravaganta vänner och erfarenheter. Om hemfärden från Berlin 

1919 skrev han: ”Under återtåget stannade jag till i en enklav av jordens mest 

njutningslystna världsstäder, Köpenhamn, där jag glömde mig kvar allt längre i sus och 

dus, i orgier, som jag icke här vill skildra.”  

 

Huvudpersonen Staffan i min roman kommer också till Uppsala som ung student. Hans 

föräldrar ordnar ett rum åt honom som inneboende hos en son till deras 

församlingsvänner. Staffan blir god vän med sin unge hyresvärd och dennes 

umgängeskrets består av teatervänner, filosofer och konststuderanden. Bland de 

närmaste vännerna finns Pierre och hans äldre pojkvän. För Staffan blir det här 

inkörsporten till ett liv med helt andra nöjen, värderingar och identiteter än vad han 

visste att existerade.  

Med allt detta i bakhuvudet känner jag att det blir perfekt om den nya vännen får ett 

namn som representerar en bög-ikon: Sebastian!  

 

Helgonet Sankt Sebastian var länge ett av de mest dyrkade och populära helgonen i 

Europa. Sebastian var en kristen soldat i Kejsar Diocletanius armé i Rom. Att vara 

kristen på den här tiden (200-talet e.Kr.) var ett allvarligt brott och Sebastian dömdes till 

döden för sin kristna tros skull. Man band honom vid ett träd och sköt pilar genom hans 

nakna kropp. Som genom ett mirakel överlevde Sebastian men togs senare till fånga och 

slogs ihjäl. Eftersom Sebastian överlevde pilarna blev han en symbol för helande, och 

under medeltiden dyrkades han som beskyddare mot pesten.  

Vissa källor talar om Sebastian som Kejsar Diocletanius ”personliga favorit” och 

spekulerar om att han i själva verket var kejsarens älskare. Han gjorde en oförklarligt 

snabb karriär inom armén; kejsaren utnämnde honom ”från ingenstans” till hög officer 

vid Praetoriska gardet, en militär elitstyrka som arbetade nära kejsaren.  
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Den nakne eller halvnakne Sebastians kropp genomborrad av pilar har hela tiden 

varit ett populärt objekt att avbilda. Sättet han plågades på gav konstnärerna möjlighet 

att arbeta med den nakna manskroppen. På de tidigaste målningarna ser man oftast en 

stark och vältränad kropp, en utbildad soldat i kejsarens armé. Under renässansen nådde 

Sebastianskulten i Europa sin kulmen och målningarna förändrades. Nakenheten 

framhävdes ännu mer och man målade hans kropp levande, rosig och frisk för att betona 

helandet. Sebastian blev också allt yngre; på många målningar från den här perioden är 

han bara en tonåring. Under 1700-talet blev målningarna alltmer erotiska och Sankt 

Sebastian blev ett officiellt skyddshelgon för homosexuella män.  

Det finns flera homosexuella referenser till Sebastian i historien. I 1800-talets 

England sågs homosexualitet som ett sedlighetsbrott, och författaren Oscar Wilde 

dömdes till fängelse på grund av sitt förhållande med lord Alfred Douglas. När han efter 

fängelsestraffet drog sig undan sina tidigare kretsar och levde under hemligt namn 

kallade han sig just Sebastian. Och under 1980-talet när HIV-epidemin tog fart blev 

Sankt Sebastian ett välkänt skyddshelgon för alla AIDS-sjuka. Vad passar bättre än att 

min romanfigur Staffan som Uppsalastudent blir inneboende hos och nära vän med en 

ung Sebastian? 

 

Alla roller på plats 

Nu har de flesta karaktärer i mitt drama fått sina namn. Flera av de här personerna får 

berätta sina minnen och historier i min fiktiva roman och genom det pusslet hoppas jag 

på att kunna skapa en bild av vad som hände sommaren 2011. Allt utgår från och har sin 

grund i sommarteatern och Trossyskon.  

 När Trossyskon så småningom splittras och Staffan drivs bort från byn, så återgår 

livet för de flesta ungdomar till det ”normala”. En av flickorna i ensemblen har dock fått 

tydliga spår i själen. Den här flickan får heta Felicia, ett tidsenligt namn som betyder 

”lycklig” och i mitt tycke är lite ”fancier” som T.S. Eliot säger: ”There are fancier 

names if you think they sound sweeter, some for the gentlemen, some for the dames.” 

Felicia stänger sig inne, blir folkskygg och flyttar så småningom till Uppsala för att 

utbilda sig till förskollärare. Men hon kommer inte undan sina demoner och sommaren 

2015 nås byn och teaterensemblen av ett dödsbud. Felicia har hittats livlös efter ett fall 

från sin balkong i Uppsala.  

 Felicia har själv inga berättaravsnitt i romanen. Istället är tanken att alla andra som 

släpps fram för att berätta ska kunna ge ett slags sanning om det som hände. I det 
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avseendet får både en av hennes väninnor och en av pojkarna i byn, Jonathans äldre 

bror, agera berättare i några avsnitt. Utan någon annan förklaring än att jag vill ha 

tidsenliga ungdomsnamn får dessa två ungdomar heta Hilda och Mattias.  

 Maja och Staffan, mina huvudpersoner, får många avsnitt i romanen. Maja är den 

röda nutidstråden. Läsarna får följa henne under sommaren 2015 då hon som vanligt 

kommer till sin stuga i Trönö och ska vara med i Söderblomspelet. Staffan får man 

framför allt följa i minnesbilder och avsnitt från hans barndomsår och ungdom. Tanken 

med dessa avsnitt är att skapa en bakgrundsbild och möjlig förklaring till vem den 

karismatiske unge mannen som dyker upp i Trönö egentligen är och varför det går som 

det går. 

 För att läsaren ska få en komplett bild av Felicia låter jag även Tomas agera 

berättare. Tomas är psykolog och har haft Felicia som patient. Han kan bidra med 

hennes tankar kring synd och skuld, beskriva den ångest och de vanföreställningar hon 

gått omkring och burit på och ge en aning om de demoner som till slut fick henne att ta 

sitt liv.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 5 

 

NATHAN: (Står i dörren och ser ut över Trönö-bygden.) Gode tid, vad det är vackert 

häruppe. De här sjöarna och bergen … och ängarna. Känn, det doftar nyslaget hö … 

JONAS: Allt kött är hö … 

NATHAN: Men hö är å andra sidan något ganska vackert. Hö luktar gott. Gräs och 

blomster. Som ska torkas. Och ätas. Och bli kött igen. Eller hur? Det luktar liv därute. 

 

** 

Maja (2015) 

 

Flickan och kråkan med Timbuktu strömmar ut ur bilradion. Igen. Maja sträcker sig 

efter knapparna. Hon gillade kråklåten i början. Bra vismelodi, lite nytänkande på något 

sätt. Men på allvar, hur många liv kan en kråka ha egentligen, borde den inte vara död 

och begraven för länge sen?  

Hon viker ner solskyddet och hittar en dvd-skiva med Tomas handstil på. Låtar för 

långa bilfärder. Det är över två år sedan de separerade men hon har fortfarande kvar 

många av hans saker. Saker som hon tycker extra mycket om, sådana som borde varit 

hennes. Men också sådant som hon inte har råd att köpa själv eller är för bekväm för att 

fixa ett eget exemplar av. Förra sommaren när Tomas och barnen skulle åka till 

Västkusten på en av hans semesterveckor kom han att tänka på skivorna. 

”Visst har du alla skivor som jag brände med blandade bil-låtar på?” frågade han 

där han stod i hallen och försökte samla ihop barnens packning. 

”Ska kolla”, svarade hon snabbt och smet ner till bilen, letade rätt på fyra skivor 

som hon hade börjat tröttna på och två som hakade upp sig och inte gick att spela 

längre. Just när hon tänkte slå igen bildörren kom Alex springande. Han tittade på 

skivorna hon hade i handen och blängde på henne med den där svarta blicken som 

brukar betyda att han tycker att hon är barnslig eller pinsam. Han kröp in i förarsätet på 

bilen och kom ut med ytterligare två skivor, mixade favoriter. 

”Förlåt”, sa Maja och kände att hon verkligen menade det. Naturligtvis skulle hon 

inte missunna vare sig barnen eller Tomas att lyssna på musik de gillade på semestern, 
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hon måste verkligen skärpa sig. Ändå kunde hon inte låta bli att känna sig nöjd över att 

hon lyckats behålla flera av sina favoritskivor. 

Hon såg på Tomas blick att han visste att det fanns fler skivor, men han sa inget. 

Hon kände honom så väl. Diplomatisk, på gränsen till konflikträdd. Men snäll också, 

ofta alldeles för snäll. Det var en av de egenskaper hon hade retat sig mest på under 

deras femton år tillsammans. Och ändå är det kanske det hon uppskattar allra mest nu 

när de är skilda och ska dela på ansvaret för barnen. Uppskattar och till och med 

utnyttjar ibland.  

Maja byter skiva och klickar fram till det tredje spåret. Mustang Sally. Det här är 

bättre. Ingen risk att man somnar vid ratten med Wilson Picketts mustiga hesa sångröst i 

öronen. 

 

Klockan är tjugo över åtta när hon passerar Norrala kyrka på höger sida. Bilen studsar 

fram över de stora asfaltsvågorna som Vägverket tydligen aldrig tänker laga. När Maja 

passerat det sista guppet knappar hon iväg ett sms till föräldrarna. Svänger Kungsgårn 

strax. Föräldrarna väntar säkert och hennes mamma tycker om att kunna bjuda på 

färdigbryggt kaffe.  

Strax innan bron i Kungsgården kommer hon ikapp två ungdomar på moped. De 

ligger i bredd på den tomma vägbanan och de vinglar omkring och gestikulerar till 

varandra. Maja väljer att sakta in och ta det försiktigt istället för att köra om. En av dem 

får syn på henne och svänger ut så han hamnar mitt i vägen för bilen. Jäkla skitungar, 

tveksamt om de ens har uppnått moppeåldern. Maja blinkar vänster och hoppas att 

mopedgrabbarna ska stanna på pizzerian som ligger precis bredvid avfarten till Trönö.  

Naturligtvis inte. När Maja passerar ålderdomshemmet ångrar hon att hon inte 

passade på att köra om dem på den större vägen. De fortsätter att ligga oförskämt långt 

ut i vägbanan och håller åt höger bara några sekunder medan de passerar det gamla 

nerlagda järnvägsspåret. Där är sikten dålig. Maja gasar på lite och lägger sig alldeles 

bakom, beredd att köra om när raksträckan kommer.  

Men just när hon tänker påbörja omkörningen så svänger den ena mopeden ut 

framför henne igen, så nära att Maja blir tvungen att släppa på gasen. Hon trycker på 

tutan. En ettrig tu-tutu-tuuut-signal. När den andra mopedisten vänder sig om 

gestikulerar hon upprört åt honom. Som svar höjer han fingret.  

De fortsätter sitt slalomåkande över vägen och Maja ser hur de skrattar och skriker 

till varandra. Ilskan blandas med oro för att de ska tappa kontrollen och köra omkull. 
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Hon funderar över nästa drag. Kanske ska hon sakta in lite och satsa på en rivstart? Eller 

smyga närmare och närmare tills hon snuddar vid ena bakskärmen? Som man kan bli 

tvungen att göra med envisa kossor som blockerar vägen. 

En vit skåpbil kommer ikapp bakifrån och kör om Maja. Hur snällt som helst 

lägger sig båda grabbarna längst ut i högerkanten för att släppa förbi skåpbilen. Vad i 

helvete? Maja gasar på. Försöker svänga ut och haka på för en omkörning hon också, 

men lika blixtsnabbt svänger mopederna tillbaka ut på vägen igen och stoppar henne. 

Motorsmattret från mopederna är öronbedövande nära.  

Maja ruskar på sig, det här går inte. Hon kan inte ligga här i femtio och reta upp sig 

hela vägen till Trönö. Hon kommer att göra sig olycklig på dem. Risken finns att hon får 

dem med sig hela vägen hem till föräldrarna. Jävla snorungar! Är det för att de såg att 

hon inte är från byn som de bestämde sig för att demonstrera att den här vägen minsann 

är deras? Eller också är det här deras dagliga nöje. 

Hon drar ett djupt andetag och saktar in. Vid nästa avtagsväg stannar hon vid 

vägkanten och slår av motorn. Bättre att köra vidare till föräldrarna i lugn och ro på 

egen hand. Hon tar upp mobilen och passar på att sms:a till Alex och Emma att hon 

snart är framme. Hon önskar Alex lycka till på innebandylägret och med risk för att låta 

tjatig påminner hon Emma att inte bråka med Tomas om kvällstiderna. Puss och kram, 

mamma, avslutar hon och tittar upp. Med en suck ser hon att killarna har stannat vid 

vägkanten en bit bort. De vänder sig om och varvar sina mopeder. En av dem försöker 

till och med vifta fram henne. Kom då, varsågod.  

Jävla ungjävlar! Undrar om hon känner deras föräldrar? Hon försöker erinra sig 

vilka som var kaxigast i byn när hon var i deras ålder. Vilka som alltid trängde sig före i 

busskön och gapade över hela skolgården. Mange Hjalmarsson? Ingen gick frivilligt 

ensam genom korridoren om han satt där med sitt gäng och han fick minst två lärare att 

sjukskriva sig. Dessutom körde han runt med sin epatraktor redan i sjuan. Svart med 

gula och röda eldsflammor. Hon kan ge sig fan på att han är farsa till något av de där 

missfostren. Om de bara hade stannat lite närmare. Då skulle hon ha gått ut ur bilen. 

Kanske satt en spark i bakskärmen på någon av mopederna.  

 

Sträckan som Maja brukar köra på tio minuter tar en halvtimme. Inte ens vid affären 

svänger mopederna av; de puttrar vidare och håller koll bakåt. När Maja kör in på 

grusvägen upp mot föräldrarnas hus ser hon att mopederna stannar längre fram, svänger 

runt och vänder. Hon spanar i backspegeln och drar en suck av lättnad när de passerar 
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föräldrarnas avtagsväg och istället fortsätter tillbaka mot affären och byns mötesplats, 

busshållplatsen framför skolan. Det är där ungdomarna från byn hänger på kvällarna. De 

som inte är hemma och skruvar med sin moppe eller epatraktor förstås.  

Maja svänger in på gårdsplanen. Bettan, föräldrarnas stora blandrashund, en 

korsning mellan schäfer och rhodesian ridgeback, trycker sig nästan hela vägen in i 

bilen när Maja öppnar dörren. För att komma åt att hälsa ordentligt klättrar Bettan med 

frambenen upp i knät på Maja. Samtidigt spanar hon runt i bilen och vädrar efter andra 

dofter. Även om hon är översvallande glad att se Maja så är hon samtidigt besviken på 

att inte Alex och Emma är med. Speciellt Alex.  

Det doftar starkt av syrener och nyklippt gräs när Maja kliver ur bilen. Hennes 

pappa står lutad mot gräsklipparen strax bakom brevlådorna. Han samtalar med 

grannen, Jansson, vars strävhåriga tax Molly drar med sträckt koppel mot Maja och 

Bettan. Hon vill också hälsa. 

”Hej gumman, var blev du av?” frågar pappa. ”Jag började nästan bli orolig…” 

Maja tänker just börja förklara när hon hör mopedsmatter bakom sig. Där kommer 

de på rad, moppeidioterna och deras gäng, två fyrhjulingar och ytterligare en moped. De 

gör ingen ansats att svänga in på gården, varvar bara upp motorerna lite extra, sladdar i 

gruset och vänder sig om och flinar åt hennes håll. Hoppas på en reaktion. Sedan kör de 

vidare längs grusvägen. Maja suckar. 

”… och nu kommer de väl att hålla på att trakassera er”, avslutar hon sin 

redogörelse. 

”Lugn bara”, säger Jansson, ”blir de för närgångna så tar jag fram hagelbössan.”  

Maja stirrar på honom, vet för ett ögonblick inte vem hon ska vara mest orolig för, 

moppegrabbarna eller Jansson. 
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 13 

 

NATHAN: Vad är det där? (Ryggar tillbaka.) 

KVINNAN: Det ska väl du veta. Det här är kopparormen. Den gamla berättelsen i 

Bibeln. När folket hade blivit fria från slaveriet i Egypten och var på väg mot 

framtiden. 

NATHAN: Genom öknen. Jag vet. 

KVINNAN: Och så började dom tappa modet. 

NATHAN: (Intresserad, ivrig.) Ja! Och blev sjuka! Och så fick Moses veta att om han 

bara tog en kopparorm och hängde upp på en stång framför folket … 

KVINNAN: … så skulle alla som såg på den bli helade. 

 

Tystnad. 

 

NATHAN: Jag har alltid tyckt att det där var alldeles för enkelt. 

 

** 

Maja (2011) 

 

”Sådana här dagar älskar jag din stuga”, säger Tomas och kisar mot solen som är 

ovanligt stark för att vara så tidigt på dagen. Ett bländande silverglitter ligger som en 

folie över sjön och från de täta lövverken kvittrar talgoxen ikapp med flugsnapparen. 

”Min?” säger Maja. ”Det är väl våran stuga.”  

Lugnet bryts av ett illvrål. Emma studsar runt på gräset framför härbret och kippar 

efter luft mellan falsettskriken. 

”Jag höll ju på att kliva på den! Fy fan så äckligt! Mammaaaaa! Kom hiiit!” 

Maja förstår precis vad som har hänt. Och hon ser på Tomas blick att han just 

ändrat uppfattning. I den här stunden önskar han sig så långt bort som möjligt från 

stugor mitt i skogen. Stugor där man måste akta var man sätter fötterna och där familjen 

måste slåss mot huggormar för sin rätt till marken. Där en avkopplande simtur i deras 

egen badsjö kan bli abrupt avbruten av ett ormhuvud som bryter ytan några decimeter 

framför en. På håll ser en simmande orm ut som en kvist som ramlat i vattnet, men när 
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den kommer närmare antar den formen av ett svart smalt periskop, en långsmal, pinnlik 

kropp som skjuter rakt upp ur vattnet med ormhuvudet spejande framför sig. En ljudlös 

målinriktad rörelse där svansdelen simmar i snirklande bågar under vattenytan likt en 

grodyngelsvans, bara mycket längre och större. När den når land fortsätter den lika 

snabbt över gräset, ofta med sikte mot skogsbrynet bakom härbret. Minsta lilla rörelse i 

gräset utlöser panik hos både Emma och Tomas. 

”Du måste komma ihåg att kolla innan du kliver ut genom dörren”, påminner Maja 

fast hon vet att det är lönlöst. Både Emma och Alex är morgontrötta varelser som närapå 

går i sömnen den första halvtimmen även om de som nu har sovit hela förmiddagen. 

Maja brukar stampa på trätrallen framför härbret och jaga iväg de ormar som kryper 

fram eller till och med inleda en jakt med spaden, men idag hade hon dåsat till över 

sudokubilagan ute på bryggan.  

”Dom är precis som vi, dom älskar också att sola sig”, fortsätter hon men både 

Tomas och Emma blänger på henne. Om huggormar får man inte skämta. 

Man får inte ha ihjäl dem heller. Där är familjen delad i två läger. Tomas och 

Emma vill absolut inte vara med om något dödande. Emma säger att det är ännu 

äckligare, och Tomas påminner hela tiden om att ormarna är fridlysta. Han gjorde ett 

par tappra försök i början att bära iväg dem i en hink, men insåg att det var ett nästintill 

omöjligt projekt att fånga en och få ner den i hinken. När han äntligen efter flera dagars 

misslyckade försök lyckades flytta en stor huggorm på det viset hade Maja under tiden 

tagit död på fem stycken.  

Nu brukar hon ha den vassa spaden beredd och försöka hugga ihjäl de ormar som 

kryper fram när ingen annan är i närheten. Alex gillar ormjakterna, men Tomas är 

bestämd på den punkten. 

”Du får göra vad du vill, men om du låter Alex vara med i dödandet så slutar vi åka 

hit.” 

Alex samlar ormskinn istället. I hans fönster står en stor ljusstake i smide, med sex 

armar och många järnkrusiduller och spetsar. På den hänger Alex upp alla ormskinn han 

hittar, de ser ut som små nätstrumpor, ljusbruna och rutmönstrade. Och dessutom 

envisas han med att räkna alla huggormar Maja lyckas ha ihjäl. Han skriver in ett H i sin 

kalender för varje utrotad orm. Första helgen i maj bockade han av flera per dag. Maja 

säger att hans förkortningar kan betyda ”helsol” eller ”högtryck” också för det är alltid 

på de varmaste och soligaste dagarna som ormarna kryper fram. Någon gång har hon 
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sett att det har kommit dit ett H fast hon är säker på att hon inte varit ute med spaden, 

men då undviker hon att fråga hur det har gått till.  

 

Maja dukar för brunch i lusthuset. Hennes mammas hembakta surdegsbröd, fil och 

flingor, stekta ägg och bacon. Hon staplar brickan full med glas och tallrikar, bröd och 

pålägg. Tekannan får hon med sig genom att knipa ett par fingrar runt korghandtaget. 

Trappan till lusthuset är gjuten och betongen är hel och slät liksom golvet. Inga springor 

och håligheter. Lätt att inspektera innan resten av familjen kommer och sätter sig. 

Utemöblerna på altanen är det däremot bara Maja och Alex som använder. Det är alltför 

många gånger de hittat en huggorm under någon av solstolarna där. Eller blivit 

överraskade av en ringlande varelse med zickzackränder på ryggen, som kommit 

krälande under någons uppdragna fötter mitt i lunchen. 

”Nu äter vi!” ropar Maja. ”Det står några saker kvar på altanbordet, se till att ni tar 

med er dom.”  

”Kan vi inte åka till Storsjön och bada idag”, frågar Emma mellan tuggorna. ”Där 

finns det inga ormar.” 

”Och så är Petter och Tobbe där”, flinar Alex.  

”Jag kan köra dig”, säger Tomas. ”Jag behöver åka till Bollnäs och fixa en del 

saker, så kan jag hämta dig på väg hem igen.” 

”Toppen! Jag ska bara hämta badkläder”, säger Emma och studsar iväg.  

”Bara ni är tillbaka före fyra”, säger Maja. ”Vi har föreställning ikväll, så jag 

behöver bilen.” 

 

Jaha. Nu har de glömt något. Mobilen eller plånboken? funderar Maja när hon hör 

motorljud på vägen bara en stund efter att Tomas och Emma har åkt. Deras stuga ligger 

näst sist av sex stugor längs den smala grusvägen som slutar i en stor vändplan uppe vid 

kalhygget. Därför är det inte så ofta det kommer bilar hit upp. Om det inte är jakttider 

förstås. Eller om någon av skogsägarna har avverkning på gång; då dundrar 

timmerbilarna förbi i skytteltrafik under några veckor.  

När Maja ser en röd Volvo närma sig med ett dammoln på släp förstår hon att det 

inte är Tomas utan hennes föräldrar.  

”Ja!” ropar Alex. ”Bettan kommer!” 

Maja ser hur Bettan tumlar runt i bagageutrymmet på föräldrarnas kombi. Hon 

tränger fram huvudet och hjälper till att få upp bagageluckan och sedan kastar hon sig 
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över Alex. På två sekunder har hon farit över hela hans ansikte med nospussar och 

slaskvåt tunga. 

”Du svarade inte på mobilen, men vi åkte en tur på chans”, säger hennes pappa. ”Vi 

mötte Tomas och Emma nere vid grustaget, men halva familjen är här i alla fall.” 

Maja kramar om honom samtidigt som Bettan tränger sig emellan och 

pliktskyldigast ger henne en blöt puss på hakan, innan hon tar ett språng för att hinna 

ikapp Axel, som just rundar stugknuten på väg ner mot sjön. 

”Ormarna är framme idag, så vi får passa henne”, säger Maja och ger sin mamma 

också en kram. 

De går ner till stranden där Alex och Bettan redan har börjat vattenleken. Maja 

sätter sig i den mjuka sanden och låter fötterna njuta av att borra sig ner genom det 

solvarma översta lagret till den kyliga sanden som finns därunder. När de köpte stugan 

var stranden en ogästvänlig del av tomten. Man trampade i pinnar och blåbärsris ända 

ner till vattnet. De jobbade hårt för att omvandla den grovkorniga moränen till 

barnvänlig sandstrand, men det var värt besväret.  

Alla stugorna ligger utspridda längs stranden på den södra sidan sjön. Ett par av 

dem är enkla stugor som infödda Trönö-bor har byggt för att kunna komma ut på sjön 

och fiska på kvällar och helger. På Hanssons tomt står flera gäststugor och skjul för alla 

övernattande släktingar. Lagergrens är de enda Stockholmarna vid sjön. Deras 

sommarvilla i mexitegel sticker ut, både mot barrskogen och mot de andra stugorna.  

Tallar och träddungar gör att ingen har insyn hos varandra. Man ser bara bryggor 

och stränder. Och mitt emot på den norra sidan av sjön finns bara skog och myrmarker. 

Maja njuter av att kunna springa omkring halvnaken och inte behöva tänka på vem som 

ser henne. När hon har haft en stressig dag i Uppsala eller suttit i bilkö till Stockholm 

längtar hon efter lugnet och tystnaden här uppe i skogen. Det är bara hon och familjen, 

gräsänderna, de paddor som ännu inte blivit ormmat och massvis av småfåglar, 

trollsländor och fjärilar. 

Ekot av röster och motorer fortplantar sig lätt över sjön. Man hör direkt om någon 

drar igång sin aktersnurra eller gräsklippare. Ibland kan man förstå på jublet att någon 

har dragit upp en gädda även om de är långt ute på sjön. Om några grannar är hemma 

har de säkert hört Alex och Bettan vid det här laget. De härjar runt i vattnet. Alex kastar 

en flytring som Bettan outtröttligt simmar och hämtar om och om igen. Ibland dyker 

han i efter henne och om han stannar för länge under ytan börjar Bettan oroligt jaga mot 

honom med frambenen vevande under vattnet.  
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Märta och Hjalmar som har stugan närmast kommer ut på sin brygga och Majas 

pappa höjer handen till hälsning. Grannarna vinkar glatt tillbaka, sedan tömmer de ekan 

på allehanda fiskeutrustning och lämnar bryggan. Tre minuter senare kommer de gående 

längs vägen. 

”Jag hörde nog på bilen jag att det var Bertil och Gunnel som kom”, säger Hjalmar 

och skakar hand. Han fortsätter med att berätta om dagens fångst av tre gäddor och 

tjugo abborrar och snart glider samtalet över på huggormarna. 

”Det är värre än någonsin”, klagar Märta. ”Kanske för att det varit en sådan fin 

vår.” 

”Jag gör mitt bästa för att utrota dom helt och hållet här på södra sidan sjön i alla 

fall”, skrockar Hjalmar. ”Dom har ju hela Trönöskogen att bosätta sig i. Inte måste dom 

nödvändigtvis bo just under våran stuga.” 

”Jag har tagit några stycken”, säger Maja, ”men ofta ligger dom på trätrallen och då 

slinker dom snabbt ner i springorna när jag kommer med spaden”. 

”Grusvägen är bäst”, säger Hjalmar. ”Där är det hårt och stumt så man lätt kan 

hugga ihjäl dom. Jag brukar ta en promenad med spaden och kolla om någon krupit ut i 

solen. Igår tog jag en ända här borta vid erat. På gräsmattan brukar jag också hinna på 

dom, bara det inte är vid soluret för där är det ett hål som dom smiter ner i.” 

”Han har till och med börjat jaga dom i vattnet”, skrattar Märta. 

”Man får ta dom med krattan och kasta upp dom på land och sen gäller det att vara 

snabb med spaden”, förklarar Hjalmar. 

En stund senare ligger Märta och Gunnel i en varsin solstol och blundar mot solen. 

Två gånger har Bettan lyckats få dem att studsa upp från stolarna och gallskrika när hon 

rusat upp ur vattnet och skakat ur pälsen, men nu vilar hon i skuggan på altanen. Alex 

ligger lutad mot henne som om hon vore en huvudkudde. Han mumsar på en pinnglass 

och ibland sticker han den åt henne så att hon också får en slick.  

Hjalmar och Bertil står på bryggan och diskuterar fiske. Det kan de göra i timmar, 

det vet Maja. Själv passar hon på att rensa i blomrabatterna. Hon har tagit på sig bikini 

så hon ska kunna bygga på solbrännan samtidigt. Och så är det bara att kasta sig i sjön 

när hon blir för svettig.  

”Ser du, där kommer en jäkel simmande”, säger Hjalmar. Maja vänder sig om och 

ser en svart rörelse en bit ut från bryggan.  

Hennes pappa greppar snabbt krattan som ligger framme och hoppar ur 

foppatofflorna. Han vadar ut i sjön med kläderna på. Här gäller det att vara snabb. 
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Hjalmar hämtar en spade och går ut på bryggan för att hjälpa till med goda råd och 

uppmuntrande tillrop. 

”Rör runt med krattan precis framför den. Så där ja. Och så tryck in krattan med 

spetsarna uppåt under magen på den så ska du se att du får den på kroken.” 

Och faktiskt. Maja ser hur Bertil rycker upp skaftet ur sjön, och på krattan hänger 

en svart orm som slingrar sig i luften. Med ett glädjetjut tar han fart med krattan; han ser 

ut som en diskuskastare som tar sats när han hivar iväg sin fångst. Och ormen flyger 

som en tjock, fet gummislang i en vid båge genom luften och landar bara några 

decimeter från Märtas solstol. Både Märta och Gunnel har precis öppnat ögonen och 

lutat sig upp ur sin viloposition för att se vad han gapar om, och Märta slänger sig med 

ett tjut åt sidan. Hon landar på Gunnel vars solstol brakar ihop i gräset. Där ligger de i 

en skrikande hög av armar och ben, intrasslade i varandra och i de utplattade 

solstolarna. Ormen ringlar iväg åt andra hållet och ser inte nämnvärt störd ut av vare sig 

flygturen eller uppståndelsen. Innan Hjalmar hinner fram med spaden har den för länge 

sedan försvunnit in i skogen. 

”Oj oj oj”, skrattar Hjalmar mot Bertil som vadar i land igen. ”Där blev du allt lite 

orolig när den gick ner för landning precis mot damerna.” 

Maja förstår att han just har fått en historia att berätta på byn som har chans att 

bräcka de värsta fiskehistorierna.  

Alex ramlar nerför trappan och rullar runt i gräset. Han tjuter av skratt.  

”Bäst idag, mormor! Du skulle bara sett hur ni såg ut när ormen kom flygande.” 

Bettan kommer skuttande och kastar sig över Alex. Svansen går som en trumpinne. 

Hon tror att det är en lek och skäller ivrigt. 

”Tyvärr”, säger Maja när Alex kan andas igen. ”Du får inte berätta om det här i 

skolan. I Uppsala har dom en annan syn på fridlysning.” 

Alex gör en besviken grimas och fnissar.  

 

* 

 

Kvällen är ljummen och fin, men Maja har nästan lite solfrossa efter de gassande 

timmarna ute i solen. Hon drar en kofta runt axlarna och slår sig ner bredvid Björn och 

Per-Henrik, två av pjäsens teologer. De sitter vid ett av de uppfällbara träborden som i 

prydliga rader fyller fikatältet. Den vita pappersduken har fått ett oregelbundet mönster 

av bruna cirkelformade kaffefläckar. Det är här i tältet som alla åskådare samlas och 
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trängs i pausen. Medan de väntar på andra akten tar de ofta en kopp kaffe tillsammans 

med något hembakat. Hembygdsföreningen sköter serveringen och kakfaten staplas 

nästan på varandra på serveringsbordet. Drömmar, mandelsnittar och kolakakor trängs 

med havreflarn och chokladrutor på höga silverfat i flera våningar. Sju sorters 

småkakor. Minst. Sockerglittrande rulltårtor fyllda med färsk knallröd hallonsylt. En 

doft av nybakt från brickan med varma wienerbröd och stora vetebullar. Sockerkakor i 

olika färger och former och flera spännande bakverk som drar blickarna till sig. Fluffiga 

napoleonbakelser med hallonröd florsockerglasyr och läckra äppelmazariner i 

folieformar. En somrig doft av färska bär blandas med doften av bittermandel och 

ugnsbakade äppelskivor.  

 ”Morotskakan och kladdkakan här borta är både gluten- och laktosfri”, berättar en 

av hembygdstanterna samtidigt som hon byter ut de tomma kaffetermosarna. 

Efter föreställningen brukar både skådespelarna och de flesta andra i produktionen 

runda av med ett gemensamt eftersnack. Ungdomarna har samlats vid bordet närmast 

serveringen i tältet. Staffan är centrum, navet som drar alla mellan fjorton och tjugofem 

år till sig. Stämningen är uppsluppen. Ungdomarna går hårt åt alla överblivna bakverk 

och sitter alltid kvar längst. Veronica brukar ta fram gitarren och alla sjunger med. Både 

musikalhits och andliga sånger. Ibland brygger de nytt kaffe och fortsätter diskussionen 

långt in på småtimmarna. I början deltog både Maja och flera av de äldre skådespelarna, 

men allt eftersom veckorna gick hade gruppen runt Staffan tätnat. Ju närmare 

ungdomarna kom varandra, desto tydligare tog de avstånd från omgivningen. Nu är det 

som att ensemblen har delats i två läger.  

Maja tuggar sakta på en bit morotskaka. Hon har inte ätit någonting sedan lunchen i 

lusthuset.  

”Vi ska be för din kusin ikväll, Hilda”, hörs Staffans röst genom sorlet. ”Vi ska be 

om ett under. Jesus har lovat att han hör våra böner. Allt ni ber om ska ni få när ni tror. 

Även helande. Halleluja!” 

Med ett halvt öra hör Maja hur flera av ungdomarna börjar berätta om 

familjemedlemmar, släktingar och bekantas bekanta som har drabbats av märkliga 

sjukdomar eller blivit skadade i bilolyckor och sedan varit med om ett tillfrisknande 

som ingen vågat hoppas på och som absolut inte följt läkarnas prognoser. En rysning 

går under huden på henne. Ofrivilligt kommer hon att tänka på när hon som liten hade 

tältövernattningar med kompisar och alla försökte överträffa varandra genom att berätta 

otäcka spökhistorier.  
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”Vi bad för honom varje kväll i en vecka, och sen, plötsligt, reste han sig en dag 

från sängen och sa till läkaren: Nu är jag frisk, så nu tänker jag åka hem. Dom skrattade 

förstås åt honom, hans värden hade bara försämrats sen han blev inlagd, och dom sista 

proverna som togs strax innan vi började förbönen hade varit riktigt dåliga. Men han 

krävde att dom skulle ta nya prover, och ingen fattade nånting, men alla värden var 

jättefina. Och förra vintern åkte han Vasaloppet.” 

”Halleluja!” 

”Amen!” 

Majas obehag växer. En punkt av illamående pulserar i maggropen. Hon låter 

blicken flytta sig över raden av ungdomar. Felicia och Hilda har bytt om till sina 

sedvanliga blusar, höga i halsen, aldrig några urringningar. Felicia har en smal 

guldkedja och små guldörhängen till sin ljusgula blus. Hilda har små runda örhängen 

med en pärla i mitten. Hennes blus är ljusrosa med spetsar. Inga skarpa färger, inga 

stora, pråliga smycken. Enkelt, men gärna dyrt. Prydliga kläder och en perfekt frisyr. Vi 

är lyckligt frälsta. Framgångsglitter i ögonen och ett stänk av helighet. Vi tror på Jesus, 

det går bra för oss. 

Jonathan och Amalia, de är inte äldre än Emma. Jonathan i sin stora vita skjorta 

och den bruna mockavästen från föreställningen. Amalia har inte heller bytt om, hon har 

på sig sin randiga klänning i kraftig bomull och det vita pigförklädet. Hon sitter tyst 

men följer Staffans gestikulerande med hänförelse. 

Maja försöker tänka sig Emma på den tomma stolen bredvid Amalia. Om Emma 

hade varit med, hur skulle hon ha reagerat? Skulle hon ha stirrat beundrande på Staffan 

och mumlat ”Halleluja”? Emma som gillar disco och tjejkvällar och som danstränar på 

all ledig tid mellan läxor och skolarbete. Om hon bröt foten i en dansuppvisning, skulle 

hon då sitta där med glittrig fromhetsglans i ögonen och låta dem be för henne, be att 

foten skulle läkas?  

”Jag gillar det inte heller”, säger Björn som måste ha uppfattat Majas motvilja. ”I 

början var det charmigt. Nu är det bara skrämmande.” 

”Men du är ju ändå präst”, säger Maja. ”Tycker du inte att det är bra att så många 

har blivit frälsta?” 

”Det är ju som en väckelserörelse. Med en tossig predikant. Nästa år kan vi sätta 

upp Selma Lagerlöfs Jerusalem istället. Ingen behöver spela teater, alla kan föreställa 

sig själva, vanliga bönder och ungdomar som går och blir frälsta och nästan spricker av 

salighet. Lämnar allt för att leva för Jesus. Det blir som ur verkliga livet.” 
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Maja studerar Staffan. Hans ljusa långa hår är samlat i en hästsvans förutom några 

lockar som ramar in det nästan flicksöta ansiktet. Det ligger som en aura runt honom, en 

speciell dragningskraft. Glöden i hans ögon, det ivriga tonfallet, ett medryckande leende 

som han frikostigt delar med sig av till alla runt bordet.  

”Dom är så unga”, fortsätter Björn. ”Man är så lättpåverkad i den där åldern. Bara 

rycks med och följer mängden, tänker inte själv. Och många kommer inte från kristna 

hem heller, dom har ingen grund att falla tillbaka på.” 

”Du får försöka styra upp det, ge dom vägledning”, säger Maja. ”Dom lyssnar väl 

på dig, du som är präst.” 

Björn grimaserar. 

”Dom är som ett gäng tonåringar allihop som gör revolt mot vuxenvärlden. Öppnar 

du munnen och ifrågasätter det minsta lilla så sluter dom sig bara hårdare samman. Det 

enda du kan vara helt säker på är att dom absolut inte kommer att göra som du säger.” 

Majas blick stannar på Jonathan. Han sitter tyst, verkar inte ryckas med av de 

andras entusiasm. 

”Jonathan …”, börjar hon. ”Hur är det med hans mamma?” 

Per-Henrik suckar.  

”Ingen skillnad som jag har förstått. Ibland verkar hon känna igen dom när dom 

hälsar på, men mer är det inte.” 

 Det knyter sig i hjärtat på Maja när hon betraktar Jonathan. Han var bara åtta när 

hans mamma, Anneli, skadades svårt i en ridolycka. Hon var medvetslös när de hittade 

henne uppe vid berget längs ridstigen och hon låg i koma i flera månader. Sedan när hon 

vaknade upp tändes ett litet hopp, men det visade sig att man hoppades förgäves. Anneli 

kan fortfarande inte prata, bara röra lite på huvudet och ena armen. Vad tänker Jonathan 

när Staffan pratar om helande? Har de förböner för Anneli på kvällarna? Kanske går 

Jonathan omkring och väntar på att det ska ske ett under. 

”Nej, jag ska köra hem”, säger Maja. ”Jag har lovat Alex att vi ska paddla runt 

sjön. Nästa vecka börjar Tomas jobba och barnen åker med honom till Uppsala. Alex 

ska på läger och Emma har bestämt med en kompis att hitta på lite saker i stan.” 

”Ta på mygghatten”, säger Björn och slår ihjäl en tjock, uppsvälld mygga som 

lämnar en blodig fläck efter sig på hans håriga underarm.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 5 

 

JONAS: (Förmanar Nathan inför hans resa till Uppsala.) Nu dröjer det innan vi ses 

igen. Men du vet att Gud ser dig. 

NATHAN: Jag tänker inte hitta på någonting farligt i Uppsala, far. Jag vet precis vad 

far har för krav och jag förstår att det kostar pengar att betala mina studier. 

JONAS: Gud ställer kraven – inte jag. 

NATHAN: Ibland vet jag inte riktigt var gränsen går mellan er två. Ibland känns det 

som om jag inte hade något eget val. 

 

** 

Staffan (1990) 

 

”Nu är det min tur att gömma mig! Stå här och räkna”, säger Staffan och föser in 

Yvonne mellan hallbyrån och köksdörren. Sen får han bråttom. Yvonne kan inte räkna 

till hundra, så när hon kommer till tjugo måste han vara beredd.  

Få se nu, han har redan gömt sig under kökssoffan och bakom gardinerna. Vart ska 

han ta vägen den här gången? 

”Tio … elva … tolv …” 

In i sovrummet. Nej, där finns det inget bra gömställe. Han far runt med blicken. 

Dörren till pappas kontor står på glänt. Men där inne får de inte leka, det vet han. Han 

vänder och kommer på att han ska smyga förbi Yvonne och krypa in bakom 

ytterkläderna i hallen. Om han smyger riktigt tyst så tror hon nog inte att han har gömt 

sig så nära. 

Han gillar verkligen idén. Den är modig. 

”… nitton … tjugo … tjugo ...” Yvonne stakar sig. Nu är det bråttom. Han får 

prova idén med ytterkläderna en annan gång. Snabbt backar han undan så han inte ska 

stå rakt i synfältet när Yvonne slutar räkna. 

”Hundra!” skriker Yvonne. ”Nu kommer jag!” 

Då inser Staffan att han redan är inne i pappas kontor. Han skjuter tyst till dörren. 

Yvonne kommer i alla fall inte att börja leta här. Frågan är om hon kommer att leta här 

alls? Yvonne vet precis som han att kontoret är förbjuden mark. 
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Han smyger runt pappas stora ekskrivbord. Det luktar annorlunda här inne. 

Gammalt. Kanske är det böckerna som är staplade åt alla håll i de höga bokhyllorna? 

Eller också är det alla högar med papper på pappas skrivbord. En del papper är gula. De 

är gamla. Precis som morfar är gråhårig så byter papperen färg med åren. Staffan har 

förstått att det där gulnade betyder att det är värdefulla papper, viktiga dokument. 

Han minns en annan lägenhet med blommiga tapeter där pappa satt vid köksbordet 

med sina papper. Det är kanske därför de bor här nu, för att pappa ska ha ett kontor till 

sitt viktiga arbete. En gång råkade Staffan knuffa till sin chokladkopp så det rann ut på 

bordet, rakt in i pappas pappershög. Trots att mamma var snabb, så fick högen en stor 

brun fläck i kanten innan hon hann rycka bort den. Mamma tittade på fläcken och blev 

blek och konstigt stel i ansiktet. Hon torkade snabbt av alla papper, men de klibbade 

envist fast i varandra. Staffan förstod direkt hur illa det var. Det skulle inte hjälpa att det 

var en olyckshändelse. Han skulle vilja trolla bort det som hänt, trolla bort 

chokladfläcken. På kvällen när han låg i sin säng och det sved i skinnet på rumpan, då 

önskade han ännu mer att det aldrig hade hänt. Om han bara hade suttit vid andra sidan 

av bordet. Om han inte hade pratat och viftat så mycket när han drack sin choklad. 

Mamma tänkte likadant. Hon strök honom sakta och försiktigt över kinden när hon kom 

in och sa god natt. 

”Såja, såja … det går över … lilla vännen … det är bra nu. Om du bara kommer 

ihåg att vara lite försiktigare …” 

 

Staffan låter blicken vandra vidare i rummet. Framför fönstren hänger långa tunga 

gardiner. Mörkbruna. Det kommer knappt in något ljus alls, och fast klockan nyss var 

elva på förmiddagen så känns det som sent på kvällen. 

Här finns inga porslinsfigurer eller ljusstakar som i vardagsrummet. Men det 

hänger några tavlor på väggen. De ser jättegamla ut. Hans blick fastnar på en av 

tavlorna. Den föreställer en liten pojke som går på en smal bro. Bron ser vinglig ut och 

har inget räcke. Så där får man absolut inte göra. Det är farligt. Men det ser modigt ut. 

Ovanför pojken svävar en ängel. Han undrar om ängeln är arg eller snäll. Det är 

svårt att veta. Tant Stina på söndagsskolan, hon med det silvriga håret, brukar berätta 

spännande sagor om skyddsänglar. Sådana änglar är snälla. Men Staffan tror inte att de 

änglar som pappa och pastorn pratar om är lika snälla. De flyger runt och vaktar på 

barnen för att se om någon är olydig. 
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Tavlan har en tjock ram av guld. Han är nästan säker på att den är äkta. Och det är 

krusiduller och snirklar runt hela ramen. Han böjer sig fram och känner på 

guldslingorna som ormar sig förbi hörnet på tavlan.  

”Var är du?” Staffan hör Yvonne gå runt i lägenheten och leta. Hennes röst 

kommer närmare.  

Om han trycker sig mot väggen bakom bokhyllan så syns han inte från 

dörröppningen. Och hon vågar nog inte gå hela vägen in. 

Yvonnes steg närmar sig. Stannar upp. Hon tar tag i handtaget och skjuter försiktigt 

upp dörren.  

”Är du här inne?” Tvekan. Rädsla. Hon tänker säkert att han inte skulle våga. 

Han står blickstilla och trycker sig mot väggen. Han känner den knöliga tjocka 

ramen i nacken. Vågar knappt andas. 

Nu hör han hennes steg gå iväg. Mot köket. Han bestämmer sig för att komma 

fram. Han kan smyga på henne bakifrån och säga bu! och låtsas som om han kom från 

toaletten. 

 Just när han tar ett kliv framåt känner han hur det rycker till i skjortkragen. Innan 

han hinner fundera på vad som har hänt hör han hur det dunsar till i golvet bakom 

honom. Sedan kommer ett kras, som av ett glas som spricker och går i tusen bitar. Nej! 

Ramen måste ha hakat fast i honom. Han har dragit med sig hela tavlan. Han vågar inte 

vända sig om, vill inte se. 

Man kan faktiskt be till Gud om allt. Gud tycker inte att någon bön är barnslig eller 

fånig. Han blundar och rabblar snabbt. Gode Gud, gör så att tavlan blir hel igen. 

Sedan öppnar han ögonen och fortsätter ut ur rummet. Det ligger några glasbitar i 

dörröppningen som han måste kliva över, men han vänder sig inte om. På väg mot köket 

krockar han med Yvonne. 

”HA! Du kunde inte hitta mig, va?” säger han och petar henne i magen. Alldeles 

för hårt, det vet han, men han kan inte rå för det. Han är rädd och dunsen och kraset har 

följt efter honom ända ut i köket.  

 

Hela dagen och eftermiddagen väntar han. Han vet att Gud ser allt och han väntar på sitt 

straff. Han är glad för att pappa jobbar sent, men samtidigt är det som att den där 

klumpen i magen växer för varje timme som går.  

”Jag vill inte ha någon mat. Jag är inte hungrig”, säger han efter bara några tuggor 

av pannkakorna.  
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”Men pannkakor är ju din älsklingsmat”, försöker mamma. 

Det bryr han sig inte om. Han lämnar matbordet och stänger in sig på sitt rum. 

Doften av nygräddade guldbruna pannkakor letar sig in genom dörrspringan. Han stirrar 

i taket och låter klumpen i magen brottas med en annan klump. En hungerklump. Gud 

måste ha sett vad som hände med tavlan. Gud vet vad han har gjort. Varför händer 

inget? 

Det blir läggdags. Mammas ögon är varma och snälla när hon läser aftonbönen med 

honom. Hon stryker honom över håret, över kinden. Hon vet inget om glasbitarna, hon 

är inte som Gud och pappa, hon ser inte allt. 

Det är svårt att somna. Han funderar på om han ska smyga in i kontoret och hänga 

upp tavlan igen, men det är ingen idé. Det ligger nog glasbitar över hela golvet. Och 

Gud har säkert sett alltihop. Om han ändå inte hade gått in på pappas kontor … 

 

Staffan vaknar av att golvet knarrar. Han måste ha somnat till slut, men nu… han blir 

alldeles stel. Han vågar inte vända sig om. Är det Gud som har kommit för att straffa 

honom?  

Täcket far undan och starka armar sliter upp honom ur sängen. Det gör ont i halsen 

där pyjamasjackan skär in i huden. Det svider till på kinden där pappas handflata träffar. 

Pappa skriker att han har fått tavlan efter sin farmor. Den är väldigt gammal. ”Antik!” 

gapar pappa. Dessutom är den det enda minnet han har efter sin farmor.  

Det gör ont i Staffans axel också och i benet som slår i sänggaveln flera gånger 

innan pappa till slut lämnar honom. Efteråt ligger Staffan alldeles stilla i flera minuter, 

kanske timmar. Han stirrar rakt ut i rummet. Han vågar inte blunda. Han vågar absolut 

inte somna. Det knyter sig i magen och det är svårt att andas. Om pappa blev så där arg, 

hur arg måtte då inte Gud vara? Klumpen har jäst till en stor deg som fyller hela magen. 

Det är kanske där som själen bor som pastorn brukar prata om, mitt i degklumpen i 

magen. Och pastorn har rätt, det kan göra väldigt ont i själen.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 2 

 

Det är bönemöte i Trönö. Jonas har läst välsignelsen för alla närvarande. 

 

JONAS: Ta varandras händer, bröder och systrar. Vänta på Guds kraft! Och gå sedan 

i frid. 

 

** 

Maja (1984) 

 

”Kom och ta varandras händer”, säger Ann-Katrin. ”Vi ska prisa Herren tillsammans.”  

Rolf skjuter undan alla fåtöljer och stolar och flyttar på ett litet bord så de ska få 

plats att bilda en ring. Maja reser sig lite tveksamt ur fåtöljen där hon och Kerstin har 

trängt ihop sig under bibelläsningen, hon fattar motvilligt Kerstins vänstra hand i sin 

högra och sträcker ut sin andra hand mot Ann-Katrin. Hon som precis hade börjat 

slappna av och kände att hon kanske skulle våga säga något hon också. Då avbröt Ann-

Katrin alltihop och sa att alla skulle resa sig och bilda en ring tillsammans.  

Ann-Katrin och Rolf är nya i stan, nya i församlingen. De dök upp för en månad 

sedan, väckte liv i bibelstudiegruppen och frikyrkornas gemensamma bönecirkel. De 

sjunger lovsånger högst av alla i kyrkan och gungar med till musiken med slutna ögon. 

Efter varje möte ska Ann-Katrin alltid krama alla. Maja ogillar hela proceduren, från 

klirrandet av Ann-Katrins stora smycken till kramarna som känns ytliga och överdrivna.  

”Lovad vare Herren. Pris ske Gud.” Ann-Katrin och Rolf börjar be och mumla 

högt. De ber växelvis och ibland lägger de in ett ”amen” eller ”halleluja”.  

Maja är obekväm. Det här är alldeles för privat, för intimt. De är bara sex stycken 

och Ann-Katrins och Rolfs lägenhet är liten. Rökelselukten som var mysigt mystisk i 

början har blivit en kvävande dimma som tränger in i näsan och upp i huvudet. Maja 

känner sig yr och lätt illamående. Ann-Katrin uppmanar alla att stanna upp och meditera 

över bibelordet hon nyss läste. Första Korintierbrevet, de första kapitlen. Guds visdom 

är inte som mänsklig visdom. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en 

vishet som hör till denna världen. 

Rolf förklarar vad Paulus menade. 
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”Gud har gett oss Anden för att vi ska känna hans kraft. Andens gåvor går inte 

förklara med ord och teorier som kommer från mänsklig vishet. Vi måste använda det 

språk som Anden har lärt oss. Andliga företeelser måste tolkas med Andens hjälp”.  

Kerstin gungar lätt från sida till sida där hon står bredvid Maja, med ögonen slutna 

och ett fridfullt uttryck i ansiktet.  

”Jesus, tack för att du finns … tack Jesus … Amen, halleluja”, mumlar hon i takt 

med Ann-Katrins och Rolfs mer högljudda böneramsor.  

Hålla varandras händer och komma varandra ännu närmare. Uppmaningen ringer i 

huvudet på Maja. Hon svettas och känner hur händerna blir klibbiga. Hoppas att Kerstin 

och Ann-Katrin inte märker något. Varför följde hon med? Kvällsandakterna på 

nyårslägret var en helt annan sak. Då hade hon verkligen känt sig delaktig. Stämningen 

var varm och trygg och de var många fler. En del bad högt, andra blundade och sjöng 

tyst för sig själva. Det var helt okej att bara sitta tyst, att känna efter och lyssna in de 

andra. Maja hade gått dit varenda kväll, njutit av stämningen och det vackra rummet. Ett 

stort träkors på den regnbågsfärgade mosaikväggen. Den stora Bibeln i vacker 

läderpärm uppslagen på ett lågt bord framför dem. Ett varmt, gult sken från ljuslyktorna 

på golvet.  Ungdomspastorns varma röst. ”Jesus är inte kvar på korset, han finns mitt 

ibland oss, här, just nu, han finns här bredvid dig och sträcker ut sin hand, beredd att 

följa dig och hjälpa dig om du bara tar emot honom. Halleluja!” 

Men Kerstin ville gå hit. Hon blev jätteglad när Ann-Katrin kom fram till dem efter 

en bibelstudiekväll och frågade om de ville komma på andaktsmys hemma hos henne på 

lördagen. Kerstin är trygg och säker i sin tro, hon har gått på bönemöten och varit på 

lägerandakter sedan hon var liten. För Maja är allt det här nytt och skört. Varför hade 

hon inte sagt till Kerstin att hon skulle på sextioårskalas eller att hon hade lovat en av 

sina mostrar att sitta barnvakt? Bibelstudiegruppen räcker bra för Maja; där kan hon 

precis som på lägret sitta tyst och lyssna, känna in stämningen och fundera i lugn och ro 

över vad Ann-Katrin eller Rolf eller kamraterna säger. Hon kan stanna i ett bibelord 

hela kvällen; ingen tvingar henne att tycka eller säga något om hon inte vill. 

Den som inte är med mig är emot mig. Men åt alla dem som tog emot honom gav 

han makt att bli Guds barn. Den som följer mig, han skall förvisso inte vandra i 

mörkret, utan skall ha livets ljus … Bibelorden bubblar fram ur sina gömmor, blåser 

genom huvudet på henne, tränger in i hjärnan och ekar i takt med de andras lovsång. 

”Tack Jesus för att du är här med oss ikväll”, mässar Ann-Katrin. ”Du ser dessa 

underbara ungdomar som har kommit hit för att tacka och prisa dig. De har tagit emot 
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dig i sina hjärtan, Jesus, och de är redo att vara dina budbärare, att sprida ditt ord och 

din kärlek och leva sina liv i din tjänst.” 

”Herre, Jesus, visa dig för oss ikväll”, ber Rolf. ”Visa dig för alla dessa ungdomar 

så de känner din närvaro i sina hjärtan, i sina liv…” 

Men om hon inte är redo? Den som inte är med mig är emot mig. Om hon inte går 

med, om hon inte öppnar sin mun snart och sjunger med och ber och tackar Gud hon 

också? Vad händer om hon rycker åt sig händerna, tar ett kliv tillbaka och säger ”stopp, 

jag vill inte”?  

”Tack för dina löften Jesus”, säger Rolf. ”Precis som du lovat så finns den Helige 

Ande med oss. Anden uppfyller våra hjärtan med helig eld och ger oss kraft och mod att 

sprida ditt budskap i världen…” 

Maja hör inte längre vad Rolf ber om, hon hör att hans röst fortsätter mala men hon 

registrerar inte längre orden. Istället hör hon Ann-Katrins röst alldeles intill, hennes 

”halleluja” och ”tack Jesus” har bytts ut mot ett obegripligt flöde av ljud och stavelser 

på ett främmande språk – eller inget språk alls. På tonfallet och melodin låter det 

fortfarande som en bön, som att hon tackar Gud och Jesus, men på ett främmande språk 

som ingen förstår. Efter en stund faller Kerstin också in i tungotalet. Undan för undan 

kan Maja höra hur de andra faller in i bönen, rabblar märkliga ramsor som låter 

påhittade i Majas öron. Tillgjorda. Mässandet ljuder i takt, alla bryter in i varandras tal, 

ömsom överröstar de varandra och ömsom uttalar de sina ljudramsor mumlande för sig 

själva. Det är bara Maja som står tyst. Förstummad. Omärkligt drar hon sig bakåt. 

Kerstin och Ann-Katrin håller fortfarande i hennes händer men hon känner hur hennes 

kropp protesterar, den vill inte vara i ringen. Hon avlägsnar sig sakta från de andra, står 

utanför cirkeln, blir en iakttagare. 

”Halleluja, tack Jesus”, ber Ann-Katrin högt. ”Du har lossat våra tungor och du 

finns här mitt ibland oss ikväll. Vi tackar dig från djupet av våra hjärtan, halleluja, tack 

Jesus … Jesus, tack för din gränslösa kärlek.” Ann-Katrin släpper taget om Majas hand, 

tar ett kliv in i ringen och ställer sig framför Erik med händerna på hans axlar. ”Jesus, 

du ser Erik, du ser rakt in i hans hjärta, Jesus … det är din röst, ditt budskap, som 

kommer ur hans mun. Tack Jesus för att du lever och för att du visar dig för oss ikväll. 

Vi ser denne unge man som har öppnat sitt hjärta för dig och låtit dig ta över, Jesus. 

Redo att låta dig styra hans liv. Välsigna honom och hjälp honom i hans gärning.” 

Ann-Katrin flyttar sig runt i ringen, lägger händerna på Gustavs axlar, 

ackompanjerar hans tungotal med uppmuntrande uppmaningar om Jesus och den helige 
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Ande, mumlar några Halleluja och går sedan vidare. Hon kommer till Kerstin, lägger 

händerna på hennes axlar och upprepar samma procedur. Det knyter sig i magen på 

Maja, allt det varma och sköna som har bäddat in sig i chai-te och chokladmuffins 

skrynklar ihop sig och spjärnar emot. Hon vill inte, hon är inte beredd. Det här är bara 

för dem som har varit frälsta länge och övat i flera år. Majas läppar klibbar fast i 

varandra. Om hon slickar på dem så mjuknar de nog av saliven. Men läpparna är lika 

hopknipna som magmusklerna och vägrar öppna sig. Maja blir arg på Kerstin som står 

så lugnt bredvid henne och rabblar sina idiotiska fraser. Kan hon inte förstå hur Maja 

känner sig? Kerstin som varit med så länge, hon borde ha anat hur det skulle bli och 

varnat henne. Men Kerstin förstår nog inte att det här kan vara något att vara rädd för. 

Hon blev frälst för länge sen. Alla vet att hon är troende. Kristen. Maja är avundsjuk på 

det ibland, att Kerstin inte verkar behöva förklara sig medan Maja ofta hamnar i 

situationer där man tittar frågande och förvånat på henne. Vadå, tror du på det där? Går 

du i kyrkan frivilligt?  

Nu kommer Ann-Katrin fram och ställer sig framför Maja. Hon står väldigt nära 

och hon är lite kortare än Maja så hennes andetag känns mot Majas halsgrop som varma 

vindpustar. Hennes händer ligger som tyngder på Majas axlar.  

”Bara ta det lugnt och slappna av. Tänk inte själv, öppna dig och låt Jesus ta över”, 

säger Ann-Katrins röst. Mjuk och lugn. Allt runt omkring är mjukt och lugnt och 

avslappnat. Värmen och allt det mjuka omringar henne, sluter sig kring henne, försöker 

tränga igenom huden, in till allt trassel och kaos som finns inuti. Spända nerver, oro och 

rädslor, knutna muskler. Magen knorrar upproriskt.  

”Andas lugnt … öppna ditt hjärta. Det är inte du som ska göra något, du ska bara 

slappna av och låta Jesus göra resten.” 

Majas tankar surrar runt i hjärnan som instängda flugor i ett uppochnervänt 

vattenglas. Hon hör Kerstins ramsor som fortfarande bubblar fram ur munnen. Inne i 

huvudet testar Maja tyst för sig själv. Hon kan härma Kerstins ramsor i tankarna, hon 

behöver bara öppna munnen och prova. Prova att härma, låta likadant. Kanske skulle det 

sedan forsa fram precis som Ann-Katrin säger? Men det kommer inga ljud, munnen vill 

inte lyda.  

”Känns det ovant för dig att släppa kontrollen och lita på din intuition?” frågar 

Ann-Katrin dröjande. ”Försök att inte tänka. Bara släpp fram dina känslor. Intellektet 

kan vara ett hinder. Känn Anden som kommer från Gud. Den har inget med mänsklig 
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vishet att göra, precis som det står i Bibelordet. Vi kan bara förstå och ta emot gåvan 

med Andens hjälp.” 

Maja ser hur Kerstin nickar lite grand när Ann-Katrin säger det där om intellektet. 

Kerstin brukar vara avundsjuk på att Maja kan allt utan att ens behöva läsa läxor och 

hon skryter ofta om Majas betyg för andra.  

”Maja är så himla smart”, brukar hon säga. ”Jag hade aldrig klarat matten om inte 

hon hade hjälpt mig och förklarat hela tiden.” 

Ann-Katrin lyfter bort tyngdhänderna från Majas axlar, intar sin plats i ringen igen. 

Maja får äntligen vara ifred från välmenande varma andetag och bönemummel, ifred 

med sina tankar.  

När de ska gå hem och det är dags för de obligatoriska kramarna känner Maja att 

hon stelnar till igen. Mysandakten har inte hjälpt henne att släppa kontrollen och bli 

tryggare i gemenskapen. Tvärtom. Om någon skulle fråga henne vad hon känner och 

tänker efter ikväll skulle hon bli tvungen att svara att hon just nu är mer tvivlare än 

frälst.  

”Gå i frid!” säger Rolf och stänger dörren efter dem. 
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 2 

 

JONAS: Det är så lätt att gå vilse, det gör vi alla. Här ser vi hur det ser ut för oss 

allihop: Gud förlåter, men förlåtelsen ges inte utan kamp om ånger och förtröstan. 

 

NATHAN står bredvid, rycker sin far i byxbenet. 

 

NATHAN: Far, får han förlåtelsen nu? 

 

** 

Staffan (1993) 

 

Staffan kikar försiktigt fram bakom de vikbara skärmarna som Anita har arrangerat som 

kulisser. På skärmarna hänger ljusbruna filtar som ska föreställa ökensand.  

 ”Kom ihåg att se riktigt förvånad ut när du frågar vad det är ni ska offra”, viskar 

Anita.  

På första raden sitter mamma och pappa. Och Yvonne. Hon är för liten för att vara 

med i pjäsen. Men hon har lyssnat tålmodigt på hans repetitioner hemma i 

vardagsrummet. Och hon kan alla Abrahams repliker utantill. 

Staffan har spelat med i flera bibelpjäser förut, men det här är första gången han är 

nervös. Isak är ju nästan en huvudroll. Förra året när de spelade Moses i vassen fick han 

bara vara en av Faraos soldater som gick runt och letade efter pojkar att döda. Han hade 

ingen replik alls och han fick inte ens använda sitt träsvärd och låtsas hugga huvudet av 

de dockor de hittade som föreställde Israels barn. Det var Sebastian och William som 

hade fått det uppdraget. Och på julspelen har Staffan varit fåraherde, ängel i kören och 

värdshusvärd. Fåraherde var tråkigast. Som ängel fick han i alla fall flyga omkring på 

scenen i vitt lucialinne och med stora, vackra vingar fulla med glitter och guld. 

 ”Det var en väldans massa glitter och krams”, sa pappa efteråt. ”Såg mer ut som en 

prålig prinsessa än en av Guds änglar. Kunde inte Stina ha satt flickorna till att vara 

änglar om hon skulle spöka ut dom på det där viset?” 

 Mamma sa inte att det var hon som hade köpt guldpapper och glitterlim på 

pysselaffären för att klistra på hans vingar. Och Staffan berättade inte att både Lukas 
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och Jennifer faktiskt hade varit väldigt avundsjuka på honom för att hans vingar var 

vackrast av alla.  

Som värdshusvärd förra julen hade han i alla fall haft några repliker. Och han hade 

övat i timmar på det som Anita kallade pauseringen och på att låta lagom bestämd och 

värdshusvärdsaktig när han deklamerade: 

 ”Tyvärr. Det finns inte plats för er i härbärget. Det är så många resande som har 

kommit hit till Betlehem för den stora skattskrivningen som kejsaren har gett order om.” 

 Där låtsades Jennifer gråta en skvätt eftersom hon var Maria som var rysligt trött 

efter att ha gått omkring på scenen med en kudde under klänningen hela tiden. 

 ”Ser du inte att min hustru är havande?” frågade William och lyckades efter flera 

veckors repetitioner äntligen få till både ”hustru” och ”havande” utan att börja fnissa.  

 Då ändrade värdshusvärden på sin stränga och bestämda min och veknade. Staffan 

hade övat hemma framför spegeln på att se medlidande ut så publiken verkligen skulle 

se att han plötsligt förstod hur synd det var om Maria och Josef. 

 ”Om ni vill får ni gärna övernatta i stallet. Där är det ju i alla fall tak över huvudet”, 

sa han vänligt. ”Kanske hittar ni något rum i morgon.” 

 Men Staffan visste precis som publiken att Maria och Josef aldrig skulle fortsätta 

att leta efter rum nästa dag, för den natten i andra akten av deras pjäs skulle Jesusbarnet 

födas i en krubba. 

 

Staffan funderar på om det är hans framgångar i julspelet som har gjort att han har fått 

en större roll den här gången. Han lyckades verkligen med sina ansiktsuttryck som 

värdshusvärd, och även de som satt längst bak hörde hans repliker.  

Eller också har det att göra med att Anita har tagit över bibelpjäsen. Förut var hon 

assistent och kom med en massa förslag som Stina ofta strök för att de var för 

”ogudaktiga”. Men när det blev dags att fördela rollerna till pjäsen om Abraham och 

Isak låg Stina på sjukhus efter en operation. Och Anita tänker annorlunda. Hon vill att 

det ska hände saker på scenen. Staffan kommer ihåg att hon gillade hans 

änglaflygningar. ”När man ser på dig så förstår man att det är roligt att vara i himlen”, 

berömde hon honom. 

Först bestämde Anita vilka som skulle spela Abraham och Sara. Sedan kom hon till 

Isak, den efterlängtade sonen. 
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 ”Du får vara Isak”, sa Anita och vände sig mot Staffan. Han jublade inuti. Isak var 

en viktig person i Bibeln, en av Israels stamfäder. Han berättade den stora nyheten 

hemma vid middagsbordet. 

 ”Det var inte illa”, berömde pappa. ”Abraham, Isak och Jakob. De tre patriarkerna. 

Det kan nog bli något riktigt stort av dig ändå.” 

 ”Kanske blir du präst, Staffan”, sa mamma. 

 ”Eller ärkebiskop som Nathan Söderblom”, svarade Staffan för att visa att han hade 

lyssnat och kunde föreläsningen som pappa brukade hålla om sin stora idol. ”Nathan 

Söderblom, ekumenikens fader.” 

 ”Han fick Nobels fredspris också”, sa pappa. ”Kommer du ihåg?” 

”1930”, svarade Staffan snabbt. Pappa nickade och såg nöjd ut. 

 ”Och du heter Staffan precis som hans äldste son”, log mamma.  

   

Innan de började repetera tog Anita fram flanellograftavlan och berättade hela historien. 

Hon plockade upp bilden på den gamle mannen med skägg och röd mantel. Den bilden 

kunde föreställa Jakob eller Moses eller någon av profeterna allt efter behov, men den 

här gången var det Abraham. Och den blåa tanten med silvergrått hår var Sara.  

 Längst upp på tavlan satte Anita upp en massa stjärnor och sedan berättade hon hur 

Gud hade lovat att ge Abraham ett helt land eftersom Gud tyckte att han var så snäll och 

hederlig. En god kristen. Hon fortsatte att sätta dit alla kossor och tjurar och får hon 

hittade i flanellograflådan för att visa hur rik Abraham var. På den tiden var man rik om 

man rådde om stora hjordar av får och boskap. Han hade silver och guld också, 

berättade Anita, men det fanns inte på några flanellografbilder. Sedan pekade hon på 

stjärnorna och härmade Guds röst: 

 ”Se på stjärnorna på himlen. Försök att räkna dem. Så många som stjärnorna är, så 

många kommer också dina släktingar att bli på jorden. Du kommer att bli Fader för ett 

stort folk och jag ska välsigna er så ni blir både rika och lyckliga.” 

 ”Allt det där ska jag säga”, sa Kristian stolt. Han hade fått rollen som Guds röst.  

 ”Ja, men du kommer inte att synas på scenen”, retades Jennifer som skulle vara 

Sara i pjäsen. 

 Anita fortsatte att berätta om ökenvandringen och när Sara och Hagar blev osams. 

Hon berättade om Lot och Lots hustru och om Sodom och Gomorra. När Gud förstörde 

de ogudaktiga och syndiga städerna så hoppade Kristian upp från sin plats och skrek 

”KaBOOOM!” och låtsassköt vilt omkring sig med ett osynligt maskingevär. Ungefär 
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som på tevespelen hemma hos Albin. Albin var inte med i kyrkan. Hans familj trodde 

inte på Gud så han fick både leka krig och spela tevespel. Albins mamma hade lovat att 

aldrig ha teven på när Staffan lekte hos Albin, men ibland gick hon och handlade och de 

var hemma själva.  

 När Anita kom till berättelsen om hur Gud skulle sätta Abraham på prov lyssnade 

Staffan extra noga.  

”När Isak är nyfödd använder vi en docka”, sa Anita. ”Men i den här scenen när 

han följer med Abraham till Moria berg så är det du som är Isak, Staffan.” 

Han skulle leka utanför tältet när Abraham kom och hämtade honom. Sedan skulle 

han bära sin lilla ryggsäck och en massa vedpinnar och så skulle han och Abraham gå 

på utflykt tillsammans med några tjänare. Han hade flera repliker under vandringen. 

Och när de äntligen stod på berget och började göra i ordning elden skulle han fråga 

med hög och tydlig röst:  

 ”Men pappa, vad är det vi ska offra egentligen? Vi har ju inte med några duvor eller 

något lamm?” 

 ”Ha! Du kommer att bli grillad i andra akten”, väste William. Anita hyssjade på 

honom och fortsatte berätta. Alla lyssnade andäktigt. Även om de hade hört berättelsen 

många gånger var det alltid lika rysligt.  

  Och när Anita med darr på rösten kom till hur Abraham band fast sin son på 

offeraltaret kunde Kristian inte vara tyst längre. 

 ”Alltså, var han helt jävla dum i huvudet? Hade han verkligen tänkt elda upp Isak. 

Sin egen son?” 

 Alla började skratta. Tysta för sig själva upprepade de den förbjudna svordomen. 

Och skrattet växte tills det exploderade och övergick i ett hysteriskt massfniss. Den 

nervösa känslan i magen pyste ut som kolsyrebubbel ur en colaburk som någon har 

skakat i flera minuter. De vred sig på golvet i skrattattacker för att försöka komma 

undan det pirrande otäcka. 

Anita försökte hyssja på dem, men den här gången var det omöjligt. Till slut lät hon 

en av änglabilderna skutta fram på tavlan och försökte överrösta fnissandet.  

 ”Abraham! Abraham! Lyssna på Gud!” 

 Och så fick Abraham beröm av Gud för att han hade varit så lydig och gjort precis 

som Gud sagt till honom, och han kunde knyta upp repen igen och krama om sin son.  
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Staffan gillar verkligen sin roll. Att ligga där och vara fastbunden och nära att offras. 

Inte gråta eller skrika. Tyst kommer han att härda ut, precis som martyrerna som 

kastades för lejonen, stolta i sin tro. Han har verkligen längtat efter premiären, tänkt att 

det kommer att bli hans chans att visa alla vilken fantastisk skådespelare han är. Att han 

kan så mycket mer än att gå runt på scenen och vakta får eller flaxa med änglavingarna.  

 Ända tills ikväll har Staffan oroat sig för att hans pappa inte skulle komma. Att han 

skulle vara bortrest eller upptagen med något viktigt jobb. Nu sitter han verkligen där på 

första raden bredvid mamma. Staffan är så glad att se dem där. Glad och nervös.  

Sanna som föreställer Hagar kommer springande ut från scenen med sin docka 

Ismael i famnen. Grälet är slut och Hagar flyr ut i öknen. Abraham och Sara går ut 

genom tältöppningen och publiken applåderar. 

”Nu”, viskar Anita. 

Benen darrar lite på Staffan när han skuttar in på scenen. Han hoppas att det inte 

syns. Han är barfota och mamma har hjälpt honom att gnida in gräsfläckar på de trasiga 

shortsen. Först hoppar han omkring framför tältet och låtsas leka med en mjukishund.  

”Det fanns inte hundar på Abrahams tid”, hade Jennifer protesterat, men sådant 

bryr sig inte Anita om.  

Efter en stund sätter han sig ner och leker med några stenar och kottar som ligger 

framlagda i en korg mitt på scenen. 

 ”Isak”, säger Lukas som kommer in på scenen igen med den långa 

Abrahamsmanteln över axlarna. ”Jag vill att du följer med mig till Moria land. Vi ska gå 

upp på berget och offra till Herren.” 

 Staffan reser sig upp och gör sig i ordning. Och så lastar han på sig så många 

vedpinnar att han inte ens behöver låtsas att det är tungt att bära.  

 ”Är det långt kvar?” frågar han och snubblar efter Lukas som går fram och tillbaka 

över scenen. William och Sebastian följer också efter. Den här gången är det de som är 

tjänare utan repliker.  

 ”Kan vi inte vila en stund? Snälla pappa”, säger han och flåsar och flämtar så att 

alla ska förstå hur varmt och ansträngande det är att gå på vandring i öknen.  

 När alla tegelstenar är staplade uppepå det låga bordet som föreställer ett altare, 

börjar de lägga dit pinnarna. Då stelnar Staffan plötsligt till och tittar runt omkring sig. 

Långsamt och överdrivet så publiken verkligen ska kunna hänga med i vad som händer. 

 ”Men pappa! Vad är det egentligen vi ska offra? Vi har ju inte tagit med några 

duvor eller något lamm?” 
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 Sedan stirrar han skräckslagen ut mot publiken när han förstår att det är han som 

ska offras. Han tror till och med att han lyckas tvinga fram några tårar. När Lukas ska 

lyfta upp honom på altaret får han hjälpa till lite. Han anstränger sig att ligga stilla fast 

han ligger med huvudet på en tegelsten och pinnarna skaver i ryggen. Lukas tar det 

tjocka repet och lägger det kors och tvärs i ett zickzackmönster över hans kropp.  

 Då glider Annie in på scenen i vita kläder och änglavingar. 

 ”Abraham. Abraham. Lyssna på Gud”, piper hon. 

 Staffan är säker på att ingen i publiken hör vad hon säger. Tur att inte hon fick 

rollen som Guds röst. Nu är det Kristians tur att tala. Han har övat mycket på att ha en 

stark röst så han ska höras där han ligger gömd under bordsduken.  

 Men varför händer inget? Gud ska ju säga till Abraham att han har klarat provet. 

Annie glider runt ett varv till på scenen och själv spänner Staffan kroppen för att kunna 

ligga kvar i den obekväma ställningen. Varför säger inte Kristian något? Har han glömt 

bort sina repliker?  

 Improvisation. Om ni glömmer bort vad ni ska säga så improvisera. Staffan hör 

Anitas röst eka i bakhuvudet. Och som från ingenstans kommer improvisationen. 

Kanske hjälper det till att tegelstenskanten är vass mot huvudet och han vill därifrån. 

Han nästan studsar upp från altaret och skriker åt Lukas som förskräckt ryggar 

baklänges: 

 ”Alltså, är du helt sjuk i huvudet? Har du verkligen tänkt elda upp mig, din idiot? 

Jag är ju Isak, din son!” 

 

I flera dagar diskuterar församlingen vad de ska göra. Vad som är ett lämpligt straff och 

vem som egentligen bär skulden för katastrofen.  

 ”Hade du varit några år äldre hade du blivit utesluten ur församlingen!” bullrar 

pappa.  

 Varje kväll vid middagsbordet får han rabbla upp den riktiga historien om hur Gud 

prövar Abraham. Som om pappa inte riktigt tror att han kan den. Och sedan får han följa 

med pappa till församlingens äldste-möte och be om förlåtelse. Han har övat på att se 

ångerfull ut. För säkerhets skull rabblar han också den riktiga historien ytterligare en 

gång, så att alla ska förstå att han vet hur det gick till på riktigt.  

 Även Anita är där och hon reser sig med nedslagen blick. Hon ser väldigt 

skuldmedveten och ångerfull ut, hon också.  
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 ”Det är bra så, Anita”, säger pastorn när hon bett om ursäkt och lovat bättre uppsikt 

och tydligare ledarskap inför barnen. ”Men det är nog bäst att du får andra sysslor i 

fortsättningen istället för att öva bibelpjäserna.” 
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 2 

SCEN 8 

 

NATHAN: Uppsalahimlen är vacker ikväll. Jag önskar att skymningen kunde låta 

den korsfästes bloss leda oss till Golgata. Där fullbordas Jesu Kristi uppdrag att ta på 

sig människans synder och ångest, ty där lidandet och uppståndelsen är, där är Gud. 

 

** 

Maja (2015) 

 

”Kan du ta med lite cement nästa gång ni kommer hit?” frågar Maja sin pappa i telefonen. 

”Jag ska göra rent brunnen och tänkte passa på att täta kanten samtidigt. Hålet är så stort att 

det kan krypa in sniglar och småkryp. Eller möss.” 

Hon kliver i storstövlarna och stegar genom blåbärsriset bort till den gamla grävda 

brunnen mellan tallarna. Den har nog aldrig gett dricksvatten, men det känns ändå lyxigt på 

våren när hon kan koppla på pumpen och slangarna och få vatten direkt i kranen istället för att 

bära hinkar från sjön till disk och morgontvätt.  

Hon skjuter cementlocket åt sidan och kikar ner i brunnen. Vattennivån har minskat med 

dryga två meter sedan hon satte igång pumpen. Betongväggen är mörk av inträngd fukt och 

dessutom klädd med både mossa och annan växtlighet som absolut inte borde finnas där. Hon 

böjer sig över kanten och inspekterar väggarna, skrapar med fingrarna i mossan.  

Bilden av en annan brunn tränger fram i huvudet. En sprucken och överväxt 

dricksvattenbrunn där hinken dinglade kvar i vevanordningen. Det var hemma hos pappas 

gamla farbror Nils. Nils bodde kvar i gården där han vuxit upp med åtta syskon. De stod ute 

på gården och han pekade på brunnen och berättade om dagen han aldrig kunde glömma. Hur 

rädslan hade gripit tag i honom när han insåg att Simon, den yngste brodern, var försvunnen. 

”Jag trodde han hade gått in till Britta”, sa Nils. ”Och så kom hon ut till mig i fäxet och 

hade inte sett honom sen frukost. Som vi skrek och letade. Jag kommer ihåg att jag bad till 

Gud att han hade somnat i höet hos nåt av djuren. Sen fortsatte vi jaga runt gården. Det var jag 

som kom på att titta i brunnen. Då såg jag något gult och blått därnere. Det var hans mössa.” 

Bilden av brunnshålet där en liten pojkmössa flyter omkring på vattnet har etsat sig fast 

inuti Maja. Varje gång hon ser en brunn måste hon gå fram och titta ner som för att försäkra 
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sig om att det inte flyter omkring något barnplagg därnere. Och varje gång hon skjuter undan 

locket till sin egen brunn blir hon påmind om lille Simon. 

 

Maja för sakta ner den långa stegen och påbörjar klättringen. Det är inte lätt att få med sig allt. 

Potatishacka, pannlampa, färgskrapor och hinken full med såpvatten. När hon tar ett par kliv 

ner i brunnen är det som att stiga ner i en annan värld. Den varma sommardagen försvinner 

och luften omkring henne blir råkall och fuktig. Pumpens dunkande ekar och vattenslangen 

sörplar och suger vatten långt nedanför henne. Hon tappar greppet om en av skraporna och 

väntar på plasket mot vattenytan. 

Maja arbetar från toppen. Hon provar potatishackan. Den fungerar bra på både mossan 

och det kletiga sjögräset. En unken lukt av surt vatten och ruttet gräs tränger sig på. Hon 

skurar frenetiskt betongen runt sig och den unkna lukten byts ut mot en frisk doft av såpa. 

Vattnet nedanför blir dock ännu smutsigare i takt med att löddret rinner nerför väggarna.  

 I en murspricka sitter en snigel. Maja tar skrapan och lirkar loss den. Hon tvekar. Om hon 

släpper ner den i brunnen så kommer den att ligga där. I samma vatten som hon tvättar 

ansiktet i på morgonen. Hon håller ut fickan på sin träningsoveralljacka och släpper ner den 

där istället. Efter en stund har hon tre sniglar, fyra mosade spindlar och ett antal mörkbruna 

vinbergssnäckor i fickan. Hon har kommit en bra bit ner i brunnen, och även om dagsljuset 

letar sig in däruppe så känns det som om hon kliver allt djupare ner i mörkret för varje 

stegpinne. Det är trångt att vända runt på stegen för att komma åt överallt. Alla ljud hon 

åstadkommer med skrapan och borsten ekar runt omkring henne. Så lätt det vore för någon att 

smyga fram till brunnen och skjuta tillbaka det tunga cementlocket. Sen skulle hon vara 

instängd. Ett ögonblick ångrar hon att hon har satt igång projektet ensam. När hon gjorde rent 

brunnen förra gången skrubbade hon i ilska över att Tomas hade hittat på en förevändning att 

slippa hjälpa till. Nu känner hon att han gärna hade fått ligga och sola på bryggan om han bara 

varit här. 

Det blöder lite från knogarna. Hon har varit lite väl hårdhänt med skurborsten mot 

cementväggen. Plötsligt hör hon en röst. Hon rycker till och är nära att glida av stegen. Strax 

därpå sticker hennes pappa fram huvudet och täcker öppningen mot solljuset. 

 ”Hallå där nere! Hur går det, gumman?” 

 ”Det är kallt.” 

 ”Du skulle sagt till. Så hade jag kunnat hjälpa dig.” 

 ”Det är svårt att vara två här nere.” 
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 Maja kliver ner ytterligare en stegpinne. Halva stöveln kommer under vattenytan och 

kylan tränger igenom gummit. Nu är väggarna renskrapade. Det är dags att få bort sörjan och 

slammet i bottensatsen. Maja provar att sänka ner ena stöveln, men den når inte botten och 

vattnet känns alldeles för kallt för att vada. Hon klättrar upp och ber pappan tömma hinken. 

Samtidigt byter hon ut potatishackan mot en kratta. Med den kan hon stå på nedersta 

stegpinnen och fiska upp en hel del av skräpet. 

 ”Du kan slå av pumpen nu”, ropar hon uppåt. 

 ”Har du hört om Felicia?” frågar pappans röst när motorn har tystnat. 

 ”Nej. Vad då?” frågar Maja och föser ner sin fångst av grästovor och rötter i hinken. Hon 

når botten med krattan och kan skrapa den fram och tillbaka över gruset där nere.  

 ”Hon är död. Hon föll från balkongen där hon bor i Uppsala. I natt. Nån student på väg 

hem från krogen hittade henne.” 

 ”Felicia Birgersson? Hon som brukade sommarjobba i affären?” Maja sänker krattan och 

söker uppåt med blicken. 

 ”Just det.” Pappans huvud dyker upp i öppningen. ”Dom vet inte riktigt vad som har hänt. 

Om det var en olycka eller om hon har tagit livet av sig.”  

 Hans röst ekar mellan brunnsväggarna. Maja huttrar till.  

”Hon var ju med i Söderblomsspelen. Då för fyra år sen när Staffan …” 

 Maja ser Felicia framför sig, en söt tjej som hängde med ungdomarna runt Staffan. Hon 

var alltid så fint klädd. Hon och Hilda i prydliga blusar och dyra smycken. 

”Precis. Dom säger att allt rabalder som blev tog hårt på henne”, fortsätter pappan. ”Hon 

vart sjukskriven och ville inte träffa folk. Sen flyttade hon till Uppsala.” 

I denna ljuva sommartid … avslutningssången från pjäsen ekar i huvudet på Maja. Hela 

ensemblen på scenen och Hilda och Felicia längst fram. Trossystrar. Felicia sjunger med 

klockren röst och djup inlevelse. Jesusglans i ögonen och lyckligt frälst. Låt mig få tjäna dig 

allen, i trohet sann, i kärlek ren. Så vill jag mer ej önska. Felicia hade tjänat sin Jesus. Hon 

hade varit uppfylld av kärlek och sin nyvunna frälsning. Men något hade hänt. Och nu var hon 

död. 

Maja lyfter krattan mot kanten av hinken, beredd att skrapa av den vissnade gräsruskan 

som hon fiskat upp. Den sitter fast och hon sträcker fram handen för att hjälpa till. Då ser hon 

att det som hänger där har konturen av ett litet skelett med ett smalt huvud och armar och ben, 

eller rättare sagt fyra ben som lyser vita mot henne. En drunknad, död mus som ruttnat i takt 

med gräsresterna. En stark kväljningskänsla kommer över Maja och hon vänder bort huvudet 

och kämpar efter frisk luft.  
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Det börjar mörkna. Vassruggarna och buskarna på udden är gråsvarta, samma nyans som 

skogen på andra sidan sjön. Vattnet har en blåaktig ton, precis som himlen. Solen ligger som 

en gul prick mitt i ett blodrött sken som bryter in i det gråblå, breder ut sig österut och följer 

trädtopparnas kontur på berget. Samma röda sken ligger som en spegling i vattnet. 

 Sådana här stunder brukar vara de mest vilsamma på hela sommaren. Maja älskar att bara 

vara i nuet och njuta av solnedgången med en stor kopp te i vilfåtöljen. Genom 

panoramafönstret kommer naturen så nära. 

Men ikväll vill inte lugnet infinna sig. Tankarna går fortfarande på högvarv. Dom vet inte 

om det är en olycka. Felicia flyttade till Uppsala för att komma bort. Bort från vad? Allt prat 

på byn, alla åsikter och välmenta råd till den som är sjukskriven? Maja kan nästan höra hur 

skvallret gick på byn. Inget blir bättre av att hon bara sitter hemma. Hon svarar knappt när 

man försöker prata med henne. Man måste bjuda till lite själv också, rycka upp sig.  

Och att flytta ensam till Uppsala och byta den kvävande omtänksamheten i Trönö mot en 

opersonlig studentlya? Maja kommer ihåg hur långt steget var från det instängda lilla 

studentrummet till gemenskapen i studentkorridorens vardagsrum. Kökets matdofter osade in 

genom dörrspringan. Köttbullar och bacon. Genom väggen hördes de andras röster och skratt. 

Men hon kunde inte förmå sig att gå in till köket utan anledning. Risken fanns att de andra 

tyckte att hon störde, och istället vågade hon knappt gå ut på toaletten. Sådana gånger var det 

som att luften tog slut i hennes eget rum och de fyra väggarna trängde sig på, kröp allt 

närmare.  

 Utanför har skogen och vassen mörknat ännu mer. Det blågrå i himlen har övergått till 

gråsvart och det röda området har krympt. Maja försöker skaka bort sina minnen från det 

skumma studentrummet med bara ett litet fönster åt norr. Vaknätter över högvis med 

anteckningar som fram på småtimmarna flöt ihop framför hennes stirrögon. Ensamheten där 

hon sitter i stugan blir plötsligt väldigt påtaglig. Inte vilsam alls, utan påträngande och 

oönskad. Hon tittar på den tomma fåtöljen som brukade vara Tomas. Fast hon har skjutit 

undan den så mycket som möjligt så står den där som en påminnelse om att hon har kommit 

hit själv, att hon inte längre har någon som delar hennes upplevelser och känslor. 

Undrar om han är vaken? Om han också sitter uppe och känner sig ensam? Fast han har 

ju barnen den här veckan. När man turas om med att ha barnen turas man också om med 

ensamheten.  
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 Hennes funderingar avbryts av mobilen. Den inlagda hurtiga melodislingan känns så fel i 

stugans stillhet. Hon måste byta.  

 På displayen ser hon att det är Tomas. Tankeöverföring? Telepati? Hon ryser nästan när 

hon trycker på den gröna knappen. 

 ”Hej, hur har du det?”  

 ”Bra. Sitter i fåtöljen och ser ut över sjön. Det är en underbar kväll”, säger hon. 

 ”Jag är lite avundsjuk”, suckar Tomas i andra änden av luren. ”Här i Uppsala har det 

regnat hela dagen. Jämngrått.” 

 Maja berättar om sitt dagsverke med brunnen.  

 ”Då är jag inte lika avundsjuk längre”, säger Tomas, fast hon utelämnade den döda 

musen.  

 ”Var det något särskilt?” frågar hon. 

 ”Neej …” Han drar på det. Det är något. ”Jag behövde prata med någon bara. Du vet, det 

blir så där ibland. Tankarna bara snurrar och man hör en röst som mal i huvudet. Samma om 

och om igen.” 

 ”Har det hänt nåt?” 

 Hon väntar. 

 ”En av mina patienter … hon har dött”, säger han. 

 En kall hand kramar hårt om hjärtat. 

 ”Felicia”, säger hon. 

 ”Vad då? Vad menar du med det?” 

 ”Det är Felicia. Hon gick hos dig?”  

 ”Du vet att jag inte får prata om mina patienter med dig …” 

 ”Men nu gör vi det ändå. Eller hur? Felicia Birgersson som bodde i huset mitt emot 

affären här i Trönö och som var med i Söderblomspelet med mig … hon kastade sig ut från en 

balkong i natt. I Uppsala. Självmord.” 

Det sista var inte säkert sant. Hennes pappa sa att de inte visste hur det hade gått till. Men 

det måste ha varit ett självmord. 

 Det är tyst i luren. Maja väntar. 

 ”Hon var besatt av en massa knepiga tankar om skuld och förlåtelse”, säger Tomas 

lågmält till slut.  

 De behåller varandra i luren tills solen försvinner nedanför trädtopparna och allt utanför 

stugfönstret får samma gråsvarta nyans: skogen, berget och himlen. Tunna röda molnstrimmor 

glider bort och sjön ligger stilla under ett gråvitt slöjtäcke.  



  

 

50 

 

 ”Du får inte säga något”, ber Tomas. I onödan. Han vet att hon respekterar 

tystnadsplikten. De pratade om hans patienter ibland när de var tillsammans också. När ett fall 

hade satt sig på hjärnan och han måste få prata med någon. Utan namn, utan annan avsikt än 

att han skulle få dela bördan med någon, orka fortsätta sitt arbete. 

 ”Utökad tystnadsplikt”, säger hon. 

 

Maja kryper ner under täcket och lägger benen tvärs över dubbelsängen in på den sida som 

brukade vara Tomas. Tröttheten har kopplat sitt grepp om kroppen och det ömmar i armarna. I 

morgon kommer hon att ha världens träningsvärk.  

Alex och Emma ler mot henne från fotot på nattduksbordet. Hon känner ett hugg av 

saknad. Söker med handen efter Tomas kudde och lägger den över ansiktet. En svag doft av 

myggmedel som förstärker känslan av att naturen finns överallt runt omkring. Träden, vattnet 

och himlen som vaggar henne till sömns varje kväll. Fladdermössen, rävarna och grävlingen 

som ger sig ut på jakt när mörkret lägger sig. Ekorrar, småkryp och gräsänder som vaknar 

med solen och alla småfåglar som sedan väcker henne med fågelkvitter genom det öppna 

sovrumsfönstret. Äntligen kommer lugnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

51 

 

SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 5 

 

JONAS: Först måste du känna lagen. Guds vrede över din synd. 

NATHAN: Men jag känner ju ingen synd. Jag kommer inte på en enda sak att 

bekänna. 

 

** 

Mattias (2011) 

 

Efter kurvan trycker han ifrån med stövlarna på fotpinnarna, reser sig upp i sadeln och vrider 

på gasen. Inte maxfart så här på ett motionspass, men lagom mycket för att kunna flyga över 

platåhoppet som han underhåller med ett nytt lass jord och grus varje vår och höst. Hans 

pappa började bygga banan när Mattias bara var fem år och fick sin första cross, en Honda 

automat. Den står fortfarande längst in i maskinhallen och har högt nostalgivärde, både för 

honom och för hans pappa.  

 Crossen lättar och flyger i en båge över hoppet. Ett par sekunder senare landar den med 

en duns på raksträckan som följer. Bakdäcket slänger iväg, men rättar strax in sig i 

framåtriktningen. Mattias lyfter blicken mot nästa kurva och då får han syn på henne. Hon står 

lutad över cykeln på andra sidan staketet som hägnar in övningsbanan och gör det tillåtet att 

köra oregistrerade motorfordon. Även innan man fyllt femton. På det viset är det bara 

motorljudet som grannarna kan klaga på. Han har kompromissat med Holmgrens och kör 

aldrig på söndagar. I de båda andra gårdarna finns det småungar som själva har fått en cross 

eller fyrhjuling och de beundrar både Mattias fyrtaktare och banan han har byggt.  

Det ligger bara fyra gårdar på deras uppfart och vägen slutar uppe vid Holmgrens. Hon 

måste ha kommit för att träffa honom. Men varför? Det som hände på skolavslutningen var 

bara en onödig fyllegrej, det trodde han att hon hade fattat.  

 Han bestämmer sig för att köra ett varv till. Om hon går omkring och är kåt på honom så 

är det inget han tänker uppmuntra.  

 Felicia. Det är inget speciellt med henne. De gick i samma klass här i Trönö förstås när de 

var små, men sen i Vågbro delades de. Så inte alla ”bönderna” skulle gå i samma klass. Det 

blev mindre mobbning på det viset, sa man. Som om det skulle hjälpa.  
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 Han har ingen aning om vilken linje hon gick på gymnasiet eller vad hon gör när hon inte 

jobbar på affären. Hon var alltid lite blyg. Hon och Hilda. Pluggisar. Inte några man stöter på. 

Men de råkade hamna på samma fest på skolavslutningen och han var jävligt full. Hon också. 

Han hade nog aldrig sett henne så packad förut. Det var hon som kom och klängde på honom. 

Och han brukar ställa upp om någon vill hångla. Hon är ju inte ful eller så. På festen var hon 

till och med riktigt sexig, en kort svart kjol och något tunt genomskinligt upptill. Snygga ben. 

Men efter det har hon blivit så annorlunda. Tantig och tråkig. Han är definitivt inte 

intresserad.  

 När han närmar sig sista kurvan kastar han en blick bort mot staketet. Hon står kvar. Är 

det för att han var med farsan och kollade på Söderblomspelet i förra veckan? Trodde hon att 

han var där för hennes skull? Men hon måste väl ha fattat att han aldrig i livet skulle gå 

frivilligt på något så långtråkigt om det inte var för att Jonathan var med. En massa 

psalmsånger och tjat om Gud, nästan som att konfirmera sig.  

Han kör lugnt över guppet, saktar in och nickar åt henne när han passerar på raksträckan. 

Sedan ställer han sig upp, balanserar på crossen och låter den sakta rulla genom den smala 

passagen ut från banan. Han tar av hjälmen, hänger den på styret och drar handen ett par 

gånger genom det svettiga håret. Hon vänder runt cykeln och kommer och möter honom. 

 ”Hej.”  

 Lika blyg som vanligt. Vad sjutton gör hon här? 

 ”Tja.” Han kliver av crossen och börjar leda den över grusvägen in på gården. Hon sluter 

upp bredvid med sin cykel. 

 ”Jag behöver prata med dig.” 

 ”Jaha?” 

 ”Jag hörde att du var ute och körde idag.” Ett försiktigt leende. ”Det hörs över halva 

byn.” 

 Han rullar upp crossen på stödet som står framme tillsammans med högtryckstvätten. Så 

här på sommaren kör han nästan varje dag och han har strukit hammarlack på stödet så det 

inte ska rosta. Han trampar till med stöveln på pedalen som höjer upp stödplattan. Crossen 

lättar från marken. Hon säger inget och han tänker inte hjälpa henne på traven. Istället slår han 

igång högtryckstvätten och börjar spola av motorcykeln. Han petar till hjulen så de snurrar 

några varv under vattenstrålen och sedan kör han in munstycket under bakskärmen. Leran 

rinner ner i gräset.  

 ”Vad smutsig den är”, säger hon när han slår av högtryckstvätten. 
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”Då skulle du se när det är regnväder”, säger han och hämtar avfettningsmedlet. Tyst 

börjar han spruta med sprayflaskan. Han går runt på andra sidan crossen, möter snabbt hennes 

blick och fortsätter sedan trycka fram små duttar som sakta rinner nerför lacken.  

 ”Då på festen hos Janna”, börjar hon försiktigt.  

Det var väl det han visste, det handlar om festen och sexet. Men varför komma nu så här 

långt efteråt. De flesta brukar sms:a flera gånger om dagen i en eller ett par veckor eller 

skicka gulliga meddelanden på facebook. Sen tynar det av när de märker att man inte är 

intresserad. Hon har inte sagt något alls på flera veckor och så kommer hon nu. 

 ”Vi låg med varann?” fortsätter hon. Frågande. Han sänker flaskan och tittar upp, möter 

hennes blick. Skojar hon? Nej, hon är blank på ögonen och underläppen darrar. Hon kommer 

alltså inte ihåg. Minneslucka. Visst, det brukar han också ha ibland när han har supit hårt, men 

om han har haft sex eller inte, det brukar han komma ihåg.  

 ”Ja, men det var ju bara ett fylleknull”, säger han så nonchalant han kan och fortsätter 

med avfettningen. Han vill inte låtsas om att han ser tårarna.  

 ”Jag ville inte”, säger hon och rösten bryts av en snyftning. Nu blir han förbannad. 

Tänker hon komma här och anklaga honom för våldtäkt? Det var ju för fan hon som kastade 

sig över honom. Han bryr sig inte om att hon lipar, han höjer rösten ändå. 

 ”Va fan menar du? Det var ju inte så att jag överföll dig precis. Du kom och satte dig i 

knä på mig och hånglade upp mig. Det var du som drog med mig in i Jannas sovrum.” 

 ”Men jag är inte sån. Jag ville aldrig att det skulle hända”, snyftar hon. 

 ”Men det gjorde det, okej!” Irritationen växer inuti honom. Hon har alltså kommit hit för 

att bråka. Vad är det att tjafsa om så här efteråt? Det går ju inte göra ogjort ändå. ”Har du fått 

för dig att man kan neka sex retroaktivt eller vadå? Nu var det ju inte ens så att det var jag 

som raggade upp dig utan snarare tvärtom. Det hände och det är bara att gilla läget. Och det 

var väl okej även om vi var fulla. Jag har ju inte gått runt och snackat skit om dig om det är 

det du tror.” 

 ”Men jag är med barn”, viskar hon så tyst att han knappt hör vad hon säger. Men orden 

sjunker in och allt blir tyst. Världen stannar upp och han tappar andan. Han står förstenad och 

stirrar på henne. Menar hon allvar? Sprayflaskan glider ur handen på honom och faller i 

gräset. Fan också! Hur skulle det ha gått till? Han använder alltid gummi. Finns inte en fest 

när han inte har ett paket nerstoppat i jeansfickan, utifall att. Och vad han kommer ihåg var 

det inget knas med gummit den kvällen heller.  

 ”Varför tror du att det hände just då?” 

 ”Jag har inte varit med nån annan”, svarar hon. Undviker ögonkontakt. 
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 ”Du kanske var så full så du inte kommer ihåg dom andra gångerna!” 

 Han hör hur hånfullt det låter, men det skiter han i. Hon ryggar tillbaka som om orden 

vore örfilar. 

 ”Du fattar inte. Det var första gången för mig. Jag brukar inte dricka så mycket. Och sen, 

efter det, så blev jag frälst.” Nu låter hon säkrare och rösten blir lite starkare. ”På 

midsommarafton hos Staffan. Vi hade bönemöte och både Hilda och jag blev frälsta. Efter det 

har jag inte festat alls. Och inte varit med nån heller. Jesus vill att vi ska vara rädda om oss 

och ta hand om oss. Min kropp är värdefull. Det är syndigt att ha sex hur som helst.” 

 En liten del av honom tycker synd om henne. Bli på smällen första gången, fast man 

använder skydd och allt. Och så det där kristna snacket om Gud och synd. Från festhora med 

minneslucka till helig och pryd. Han vet inte vad som är värst.  

 ”Det finns väl såna där abortpiller?” frågar han och anstränger sig att låta lugn och 

sansad. Det känns viktigt att någon tänker klart.  

 Hon ruskar på huvudet och protesterar nästan panikslaget. 

 ”Det fattar du väl att jag inte kan ta bort det. Det är ju som att döda det.”  

 Nähä, det kunde han ju ha fattat. Bilder flashar förbi, snabbspolar genom hjärnan. Bea 

som är nitton och ensam med tvillingarna sedan Max drog till Stockholm. Hon brukar åka 

med bussen och det är alltid någon av dem som snorar och skriker. Och Henke som gjorde 

Mia på smällen i början på gymnasiet. Nu bor de i lillstugan hemma hos hennes föräldrar. 

Byter blöjor och skjuter barnvagn. Han kan inte komma ihåg sist Henke var med på en fest.  

 ”Men vad vill du mig då?” Aggressivt, men vem bryr sig. Lika bra att hon fattar var han 

står. ”Du kan ju glömma att jag tänker ge upp mitt liv för att ta hand om nån jävla unge. Det 

får du göra själv i så fall.” 

 ”Men det var du och jag som gjorde det. Skulden är våran tillsammans. Nu är det vi som 

måste ta ansvar för barnet. ” 

 Hon stirrar honom rakt i ögonen och predikar sin ramsa om synd och straff. Allt det här 

frälsningstjafset verkar ha satt sig i hjärnan på henne.  

 ”Det kanske var en synd för dig, men eftersom jag inte tror på Gud så var det ingen synd 

för mig. Fattar du? Det var bara ett vanligt knull.”  

 Hon flämtar till men fortsätter stirra på honom.  

 ”Vad säger Hilda?” Han håller tummarna för att Hilda har lite mer vett i skallen. ”Vad 

tycker hon du ska göra? Och dina föräldrar, vad säger dom?”  

Han ser svaret i hennes blick. 

”Du har inte sagt nåt, eller hur? För fan, Felicia, det gäller ju hela ditt liv.” 
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”Vi kan prata med Staffan. Jag kan berätta för Staffan om du följer med mig.” 

”Den bögprästen! Varför ska du lyssna på honom? Snacka med Hilda istället. Eller dina 

föräldrar, eller kuratorn på skolan. Vem som helst men inte den fjollan.” 

”Han hjälper oss att förstå vad Gud vill.” 

Mattias hör motorljud och ser pappans King Cab dyka upp på grusvägen. Han måste få 

ett slut på det här. 

”Du, jag skiter i vad Gud vill och jag köper inte det här snacket om synd. Jag vill inte ha 

nån jävla unge på halsen. Gör vad fan du vill men lämna mig ifred!” 

Då vänder sig Felicia bort från honom och kliver upp på cykeln. King Caben passerar 

alldeles intill henne och stannar framför farstubron. Hans pappa och Jonathan hoppar ur med 

en varsin ICA-kasse i handen. Pappan tittar efter Felicia och cykeln som vinglar lite över 

stenarna på infarten. Han vänder sig mot Mattias.  

”Det var Birgerssons jänta från affären, va? Hon såg ledsen ut. Har du nåt kärleksgnabb 

på gång eller?” 

”Knappast”, muttrar Mattias och slår på högtryckstvätten igen.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 1 

 

NATHAN: Är Olov frälst nu från synden? 

JONAS: Nej, Nathan, ännu återstår mycket. 

NATHAN: Men far lovade ju honom syndernas förlåtelse? 

 

** 

Mattias (2011) 

 

Felicia. Sedan hon dök upp hemma hos honom är han alltid nervös när han ska in på affären. 

Han undrar vad hon har gjort? Har hon berättat för någon eller går hon bara och väntar på att 

magen ska börja växa? Varje gång han ser henne börjar tankarna snurra. Svällande magar och 

snorande ungar.  

Men han behöver snus, så han parkerar sin Volvo på gruset framför affären. Han noterar 

ungdomarna som står och hänger mot väggen bredvid cykelstället. Tobbe på moppen känner 

han igen. Han är som fastvuxen på sin rostiga, gamla Suzuki. Han sitter nog på den från att 

han vaknar tills han går och lägger sig. Den ljusa i mitten är Anton, han är jämngammal med 

Jonathan. Men de andra två är inte från byn, det kan han sätta en hundring på. Sommargäster 

eller polare från stan. De verkar överspända och de fnissar överlägset när Tjock-Tony går 

förbi i sina storstövlar med ett häng som visar halva rumpan och inte har något med mode att 

göra. Den ena av utbölingarna har en snobbig skinnjacka som är alldeles för stor och den 

andra har rutig skjorta med hängslen och ett Route 66-spänne på skärpet. De tror säkert att de 

är mycket coolare än ”Trönö-bönderna”. 

 ”Schysst bil!” säger hängselsnubben när Mattias passerar. Han svarar inte.  

 Dörren plingar när den slår igen bakom honom. Felicia syns inte till. Han andas ut. 

Däremot möter han sin lillebror, Jonathan. Fullt med smink i ansiktet och utspökad i 

teaterkläderna.  

 ”Fan va du ser ut”, säger Mattias. Halvt på skämt, halvt på allvar.  

 ”Vi börjar om en timme. Jag tänkte försöka hinna käka nåt”, säger Jonathan och viftar 

med en påse Nygrillat. 

 ”Ja, lycka till då på teatern.” 
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 Det är folktomt i affären. Mattias tar en dosa Ettan lös och lägger på bandet. Mårten i 

kassan är pratglad som vanligt. 

 ”Jaha, du är ute och kör? Skönt, va, kunna ta bilen själv utan att farsan måste sitta 

bredvid?” 

 ”Ja, det är jävligt gött”, säger Mattias och drar kortet. Det är det minsta man kan säga. 

Egentligen är det som en dröm, som att hans högsta önskan har gått i uppfyllelse. Äntligen 

körkort. Nu kan han glida runt i Volvon som han stylat och fixat med sen förra sommaren. 

Extraljus och aluminiumfälgar. Slutsteg och värstingbaslåda. Och slingorna med ledljus som 

ger mysbelysning i baksätet. Det är knappt han kommer ihåg livet innan körkortet fast det 

bara var en månad sedan. Han sålde sin Yamaha dagen efter. Jonathan är ändå inte intresserad 

av någon moped. 

 Dörren slår igen bakom honom. Det tar några sekunder innan han uppfattar situationen. 

När de var yngre och båda gick på skolan i Trönö höll han alltid ett öga på Jonathan. Med 

knytnävarna förklarade han för alla eventuella mobbare att om de tänkte ge sig på hans brorsa 

så fick de först visa att de klarade av honom, Mattias. Och eftersom han upprepade gånger 

hade bevisat att han var starkast på skolan så var det till slut ingen som ens tänkte på att 

försöka. Innan han slutade sexan hade han sett till att plocka ett par av de yngre översittarna 

och uttalat ganska grova och detaljerade hot om vad han tänkte göra med den som så mycket 

som petade på hans lillebror. Det hade fungerat tills Jonathan började sjuan i Vågbro. Men det 

var inte längre dit än att han lätt kunde ta moppen och leta rätt på de snorungar som inte fattat 

vem Jonathans storebror var. Ett par gånger hade någon upprörd förälder ringt och hotat med 

polisanmälan och beklagat sig för farsan. 

”Min son är livrädd. Han vågar inte gå till skolan.”  

 ”Om din grabb bara lämnar Jonathan i fred så garanterar jag att det inte blir några 

problem med Mattias heller”, brukade farsan svara.  

 Nu står två överspända fjortisraggare och spärrar vägen för Jonathan. De har bröstat upp 

sig som två tuppkycklingar och trycker in honom mot Tobbe på mopeden. Mattias kan slå vad 

om att varken de eller deras rena Converse någonsin har varit i närheten av en bondgård eller 

bilverkstad. Och ändå beter de sig som att det här är deras område. Han i skinnjackan pillar på 

Jonathans vita skjorta medan den andra verkar mer intresserad av mascaran. 

 ”Sjukt fjollig du ser ut i det där sminket.” 

 ”Ta de lugnt, bögen. Vi vill bara snacka lite.” 

 Mattias hinner se hur Anton vitnar och ryggar tillbaka. Sedan blir det svart. Huvudet 

spränger som om någon burnar med en 740 därinne. Han sliter tag i kragen på 
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skinnjackskillen och slänger iväg honom mot butiken. Det dånar i väggen när han fullföljer 

rörelsen och trycker upp honom mot den vita träpanelen. Inne i huvudet bolmar ett rökmoln 

från brända däck. 

 ”Du ger fan i honom. Fattar du!” skriker han och känner hur panelen sviktar och ger efter 

lite när han lägger all sin tyngd mot axelpartiet och trycker till. Två vettskrämda ögon i ett 

finnigt ansikte. Mattias släpper taget, vänder sig om och greppar den andra under armarna. 

”Ni ska fan inte komma här och tro att ni är nåt! Stick hem och lipa hos morsan istället 

och ta av er det där bjäfset.” Killen framför honom blinkar nervöst och fäktar med armarna 

när Mattias ger honom en våldsam knuff baklänges. Utan ett ljud ramlar han över Tobbe som 

sitter kvar på moppen och avvärjande håller upp händerna i luften. 

”Ärligt, Mattias. Jag gjorde inget”, stammar Anton. 

”Inte jag heller”, biter Mattias av. ”Men släpar ni hit dom där missfostren igen så lovar 

jag att jag ska stoppa ner både dom och er i ett oljefat och svetsa igen locket.” 

”Det är lugnt, Mattias”, säger Jonathan bakom honom. ”Det hände inget.” 

”Det är en jävla tur för dom”, muttrar han och vänder sig mot brodern. Flinar lite. ”Du får 

skynda dig nu så du hinner bättra på det där jävla spacklet innan föreställningen.” 

Sedan vänder han ryggen åt fjortisarna och går mot bilen. Han såg hur livrädda de blev. 

Nära att pissa på sig. De vågar inte göra något, han behöver inte hålla koll bakåt.  

I bilen slår han igång stereon. Vevar ner rutan lite grand. Han har ingen brådska. Skriver 

ett sms till Linkan. Kommer snart. Plockade ner två överspända snorungar utanför ICA.  

Sakta börjar fjortisraggarna röra på sig. Ingen av dem tittar åt hans håll när de passerar 

bilen. Han vrider upp Eddie Meduza på högsta volym. Sen så är det dags å börja ragga runt. 

Bara köra kring på stan å ragga runt. Tobbe rullar fram på moppen och de andra lommar 

förbi med böjda ryggar. Ingen av dem vågar spänna sig när de korsar vägen och försvinner 

bort mot Hägers med Meduzas dunkande i ryggen … spela bästa raggarlåten, dunka takten 

uti raggarplåten, visa röven här och där å ragga runt. 

Passagerardörren öppnas. Han har varit så koncentrerad på snorungarna att han inte såg 

henne komma. Felicia kliver in genom dörren och sjunker ner i passagerarsätet bredvid 

honom. Han drar en djup suck och sänker motvilligt volymen. Inte det också. Vilken jävla 

dag! 

”Vad är det nu då?” fräser han. ”Om ni inte gillar att det blir bråk utanför affären så får ni 

se till att köra iväg slöddret.” 

Hon ser förvånad ut. Hon har alltså inte sett bråket. Han trycker på knappen till 

fönsterhissen, onödigt att hela byn ska höra vad hon har på hjärtat den här gången.  
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”Jag fick missfall”, säger hon och stirrar rakt i ögonen på honom precis som hon 

avslutade sist.  

”Jaha …” Han tvekar, det är inte lätt att gissa vad hon tänker. ”Men det kanske var lika 

bra?” 

”Fattar du inte. Det är ju vårat fel! Du ville ta bort det. Och jag önskade att det aldrig 

hade hänt. Nu finns det inget barn längre, och det är vårat fel!”  

Hennes röst går upp i falsett. Han kollar snabbt runt omkring sig. Ska hon hålla på och 

gapa sådär så hjälper det inte att han har stängt rutorna.  

”Ska inte du vara med på teatern i kväll?” frågar han. 

”Det var dit jag var på väg …”, viskar hon. 

”Vi kör en runda så du får lugna dig. Jag släpper av dig vid kyrkan sen.” Han startar 

motorn utan att vänta på svar. Volvon rullar ut från parkeringen och han svänger vänster. 

Precis vid avtagsvägen till kyrkan möter de Maja som blinkar och saktar in. Hon får syn på 

dem och vinkar, vänder sig snabbt om och tittar förvånat på Felicia. Undrar säkert vart hon är 

på väg. 

Han kör bara femhundra meter till och rullar sedan in på den tomma grusplanen framför 

Gustafssons bilverkstad. Där kan de prata ostört utan en massa nyfikna blickar.  

”Men det kanske var meningen”, säger han försiktigt. ”Gud kanske vill att du ska göra 

något annat. Att du inte ska ha barn än.” 

Hon skakar okontrollerat på huvudet.  

”Då skulle jag aldrig ha blivit med barn fattar du väl. Det var meningen och det är vårt 

fel att hon har dött.” 

”Hon?” 

”Det var en flicka. Jag vet det … ” 

Han sitter tyst. Felicias tankar verkar hoppa omkring hur som helst. Ingen logik eller 

sammanhang. Så här var hon aldrig i skolan. Han fattar inte vad det har tagit åt henne. Det är 

nära att han sträcker fram handen för att trösta henne när hon börjar snyfta, men i sista 

sekunden hejdar han sig.  

”Jag trodde att det var det som var grejen med att bli frälst”, försöker han. ”Att man får 

förlåtelse för allt man har syndat.” 

Han petar till raden med Wunderbaum som hänger i backspegeln. De dinglar fram och 

tillbaka. Några har börjat blekna av solen, men doften hänger i och har satt sig i både 

skinnsätena och inredningen. Hemtrevligt.  
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Sakta avtar snyftningarna. Hon torkar ögonen med ärmen på den långärmade spetsblusen. 

Det syns att hon har gråtit, men det kan inte hjälpas. Teatern börjar snart.  

”Jag kör dig till kyrkan nu”, säger han försiktigt.  

Det är inga andra på parkeringen och han undviker att sladda i gruset för att inte dra 

någon uppmärksamhet till sig. Hon har inte sagt något mer och han vet inte vad han ska säga. 

Det är omöjligt att gissa hur hennes tankar spinner iväg.  

”Lycka till ikväll”, säger han och försöker låta så neutral som möjligt när hon hoppar ur 

bilen.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 8 

 

NATHAN: Anden i oss lever. 

ANNA: Hela jorden är numera en enda värld, och ingen lever för sig själv, och ingen 

dör för sig själv. Men ändå är varje själ ensam. Det är så, Nathan, för oss också. 

Men den korsfäste kan nå oss. I honom har vi en förenande länk, även om han i 

själva slutögonblicket säger: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? 

NATHAN: Men det säger han för att vi människor skall bättre förstå att varje själ är 

viktig. 

 

** 

Hilda (2014) 

 

Hon tar den vanliga genvägen. Den är inte plogad vintertid, men används flitigt av folk som 

rastar hunden eller går till affären. Det är tätt mellan fotspåren och smala parallella linjer löper 

kors och tvärs i nysnön efter sparkstöttingarnas medar. Snart kommer spåren att vara 

utplånade. När hon har korsat Hamrevägen kommer hon in på cykelvägen. Den ingår i 

vinterunderhållet, men idag får hon ändå pulsa. Snön vräker ner och dessutom gör stormen sitt 

bästa för att kapa drivorna och utplåna plogkanterna. Ibland går drivsnön högt upp på skaften 

på hennes mockastövlar. Hon kan vägen utantill och det är tur för i det här vädret ser hon bara 

en meter framför sig.  

 

Felicias mamma öppnar. Hon hjälper till att borsta av snön från Hildas axlar och förvånar 

henne sedan med att beundra kappan och känna på tyget.  

 ”Vilken härlig kvalitet. Är det alpacka?” 

 Hilda älskar sin lodenrock från Peter Hahn, men redan vid Hamrevägen hade hon tänkt 

att hon lika gärna kunde ha tagit mammans kycklinggula dunjacka med huva istället. Det 

blåste rakt igenom rocken, och här i Trönö var det ändå ingen som lade märke till vare sig den 

fantastiska kvaliteten eller det snygga snittet och slitsen i ryggen som fick henne att köpa den.  

Hilda ler tacksamt mot Felicias mamma och går förbi köket mot den stängda dörren 

bredvid vardagsrummet. När hon kommer in i det välbekanta rummet drar hon efter andan. 

Felicia är så tunn och smal. Hon sitter uppkrupen på sängen bakom en bok. Hon har på sig en 
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noppig, ljusblå onepiece med vita färgfläckar på magen och ena ärmen. Hennes bleka ansikte 

ser ännu vitare ut mot det ljusblåa. Det ser ut som att hon skulle kunna sjunka ihop när som 

helst och förenas med det slitna tyget, bli en säckig onepiece hela hon.  

 ”Har du varit hemma hela julen?” frågar Hilda och ser sig omkring. Överkastet med 

virkade mormorsrutor är detsamma, olika nyanser av grått och rosa som Felicias mamma 

komponerade åt henne när hon gick i trean och ville ha allt rosa. Tröjor, hårband, strumpor, 

dagböcker, tandborstar och till och med en chockrosa termos till skolutflykterna.  

De brukade sitta tätt ihop på Felicias säng, bläddra i tjejtidningar och fantisera ihop 

kärlekshistorier. De prenumererade alltid på varsin tidning och bytte mellan Frida, Julia, 

Glitter och Starlet. Idolbilderna fyllde väggarna hos både henne och Felicia. Sedan blev de 

äldre. Sommaren när de blev frälsta åkte de sista kändisaffischerna ner från väggen. Istället 

köpte Felicia en tavla som fortfarande hänger ovanför sängen. Den föreställer hur Anden 

flödar ur Guds händer ner på jorden. Ovanför händerna svävar duvan och längst ner finns en 

bildtext, ett bibelord: I will pour out my spirit. Då tyckte Hilda att den var vacker med det 

klatschigt blålila i himlen och vattnet. Nu känns den naiv och sentimental. Hötorgskonst.  

 Felicia svarar inget men hon lägger i alla fall bort boken.  

 ”Jag åker tillbaka till Stockholm i morgon”, säger Hilda och slår sig ner i den bruna 

snurrfåtöljen som också stått där så länge hon kan minnas. ”Jag ska fira nyår med några 

vänner i församlingen. Och du?” fortsätter hon när hon inte får någon respons. ”Jag hörde av 

din mamma att du hoppade av förskollärarutbildningen.” 

 Felicia nickar bara. Hon ger då ingenting tillbaka, tänker Hilda. 

 ”Vad gör du istället?” 

 ”Jobbar som resurs på en förskola i Gränby.” 

 ”Varför hoppade du av?” 

 Felicia rycker på axlarna. Det är tydligt att hon inte precis har gått och längtat efter en 

pratstund med sin barndomsvän. Hilda har messat henne flera gånger sedan hon själv kom till 

Trönö men bara fått undvikande svar när hon föreslagit att de skulle ses. När hon inte fick 

något svar idag ringde hon på hemnumret. 

 ”Vi är hemma hela kvällen”, svarade mamman. ”Kom över du, Felicia blir jätteglad.” 

 Nu inser Hilda att det snarare var mamman som blev jätteglad. Felicia själv skulle ha 

hittat på en undanflykt om hon hade svarat. Hilda känner ett styng av besvikelse. De har alltid 

gjort allting tillsammans, de gick i samma klass hela vägen, även på gymnasiet. Åkte på 

ridläger och scoutläger ihop, konfirmerade sig tillsammans och blev till och med frälsta 



  

 

63 

 

samma dag. Bland Trossyskonen som gruppen började kalla sig såg alla dem som 

tvillingsystrarna. Och nu har de ingenting att prata om längre. Det gör ont. 

 Hilda snurrar ett halvt varv på stolen, reser sig och går fram till fönstret. Isrosorna täcker 

nästan hela rutan. Det är likadant i hennes föräldrars hall. Den fuktiga luften mellan glasen 

fryser till när det blir kallt. Mitt på fönsterrutan hittar hon en isfri fläck som skapar en öppning 

mot yttervärlden. Man kan se skolan härifrån. När Felicia var sjuk brukade Hilda alltid gå och 

ställa sig vid hörnet av skolbyggnaden där hon visste att hon syntes. Sen vinkade hon bort mot 

Felicias fönster, och ibland gjorde hon en liten dans på asfalten eller hjulade lite fram och 

tillbaka för att roa sin sjuka kompis.  

 ”Tror du på återfödelse?” frågar Felicia. Hilda hoppar till, hon är inte beredd. 

 ”Njäe”, säger hon tveksamt. ”Det är ju mer buddhism och så. Karma. Du kan bli en 

skalbagge i nästa liv om du har gjort en massa dumheter. Nää … jag är ju fortfarande kristen. 

Jag tror att vi har en själ som lever vidare när vi dör … men inte i en annan kropp.” 

Hon vänder sig mot Felicia och tittar forskande på henne. Hon har inte en aning om vem 

Felicia är längre, vad hon tänker och tycker.  

 Det blir tyst en stund.  

 ”Jag tror på reinkarnation”, säger Felicia. ”När någon dör så svävar själen omkring och 

väntar på ett nytt liv. Ibland kanske den förirrar sig ut i universum och det tar ett tag innan den 

hittar tillbaka, och ibland kanske den hittar sin nya kropp samma dag.” 

 Hilda svarar inte. Hon sätter sig ner i fåtöljen igen och betraktar sin barndomsvän. 

Felicias blick är riktad mot tavlan. Bilden har fått en ny innebörd, tänker Hilda. En betydelse 

bortom det romantiska. Från Guds händer i rymden forsar en flod av Ande och liv. Som ett 

vattenfall. Och ett ljussken lyser upp platsen där det träffar jorden. Där, i ljuset, sker undret. 

Ett nytt liv. 

 ”Det är Gud som hjälper själen att hitta rätt”, fortsätter Felicia med blicken fäst på tavlan. 

”Gud bestämmer var själen ska få nytt liv, var den kan hitta en ny kropp.” 

 ”Varför kommer vi aldrig ihåg något från vårt förra liv i så fall?” frågar Hilda. Hon ryser 

lite, det är obehagligt att tänka att man skulle dela själ med någon annan, någon som levde för 

länge sedan. Det är nästan som att man i själva verket är två människor samtidigt. Och när jag 

dör, tänker Hilda, kommer min själ att finnas i en annan kropp men inte komma ihåg det här 

livet. Den som var Hilda. 

 ”Jag tror att vi kommer ihåg. I drömmen till exempel”, säger Felicia. ”Och jag tror att 

man kan känna igen sin döda mamma eller sitt döda barn om man möter det i en annan kropp. 

Det finns något unikt och speciellt i själen som gör att man vet.” 
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 Hilda lyssnar. Hon vill inte säga emot, men det hettar till inuti av de omvälvande 

tankarna. Peter och Cecilia i hennes församling har nyss fått barn. Om Felicia har rätt så 

skulle alltså deras ljuvliga lilla flicka med Peters haka och Cecilias stora, bruna ögon 

egentligen kunna vara själen från någons döda mormor eller farfar. 

 Felicia släpper tavlan med blicken och tar upp boken igen. Hon verkar nästan ha glömt att 

Hilda är där. Hilda sitter tyst kvar en stund, ser sig omkring i rummet. Det kanske är sista 

gången hon är här. Efter en stund reser hon sig, tvekande. Men Felicia säger inget för att hålla 

henne kvar. 

 ”Ja, hejdå”, säger Hilda. ”Ha det så bra i Uppsala.” 

  

”Ska du redan gå?” frågar Felicias mamma och kan inte dölja besvikelsen. Hilda anar att 

Felicias mamma hade hoppats på att Hilda skulle få dottern att rycka upp sig och bli som 

vanligt igen. Eller i alla fall lite gladare.  

 Hon knäpper sina hornmönstrade lodenknappar och stänger dörren bakom sig. Luften är 

tät av stora blöta snöflingor och när hon kommer ut på vägen tar stormen fart och föser henne 

med sig därifrån. 
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 8 

 

EN STUDENT: (Får syn på ett kors på väggen.) Det är verkligen skönt att ha lämnat 

all den där vidskepelsen bakom sig. Hur kan ni hålla på och läsa teologi, det övergår 

verkligen mitt förstånd. Det är ju här och nu vi lever. Vet ni inte att teologi är ett 

skällsord här i Uppsala? 

EN ANNAN STUDENT: Och fakulteten en mossig gammal mumie. ( … ) Vetenskapen 

kommer snart att ha bevisat att allt det där gudspratet är onödigt. Det finns 

förklaringar till allt. 

 

** 

Staffan (2004) 

 

Han sitter i soffan och studerar Sebastian som plockar disk i köket. Köksdelen och 

allrummet har de gemensamt. Och badrummet. Staffan har blivit tilldelad högra halvan 

av badrumsskåpet och tre krokar till sina handdukar.  

 Det är bara några dagar sedan han flyttade in, så det känns fortfarande som att han 

tränger sig på. Han hittar inte i porslinsskåpen eller lådorna och hans hyllor i skafferiet 

och kylskåpet är fortfarande tomma.  

”Varför gick du med på att hyra ut?”  

 ”Äh, det var morsan som hörde att du skulle börja studera och letade nånstans att 

bo”, säger Sebastian. 

Det är det han var rädd för. Att det egentligen är deras föräldrar som har bestämt 

alltihop. Att Sebastian innerst inne tycker att det är skitjobbigt att få honom på halsen. 

De har aldrig varit nära kompisar. Visst, de var båda med i församlingens barngrupp och 

senare i juniorerna, men Sebastian är flera år äldre. Lite förvånande är det också att 

föräldrarna har godkänt Sebastian som rumskamrat. Han har inte visat sig i kyrkan 

speciellt ofta de senaste åren. Men antagligen tycker de att det är bättre än att hyra ett 

rum hos någon helt okänd. De träffar ändå Sebastians föräldrar hela tiden och tänker väl 

att de kan hjälpas åt att hålla reda på sina söner.  

 ”Har du bott här hela tiden?”  
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”Nej, först var jag inneboende hos en gammal tant”, berättar Sebastian och himlar 

med ögonen. ”Vad du gör, akta dig för gamla tanter. Spelar ingen roll hur tyst jag 

försökte smyga när jag kom hem, hon hörde mig jämt. Jag tror inte hon sov över huvud 

taget. Kom upp i morgonrocken och frågade om jag ville ha nåt. Te eller varm choklad. 

Nästan värre än morsan.” 

”Och hur fick du tag i det här?” 

”Genom en polare, Pierre. Det är hans lägenhet. Jag fick hyra ett rum av honom.” 

”Varför bor han inte här själv då?” 

”Han har flyttat hem till sin pojkvän”, säger Sebastian och fokuserar Staffan med 

blicken. ”Han vill ha kvar lägenheten som en back-up, ifall det inte funkar mellan dem.” 

”Vet dina föräldrar om att Pierre … jag menar …”, stammar Staffan. 

Sebastian skrattar högt. 

”Knappast. De tror att han har ett praktikjobb i Stockholm.” Sebastian tar en banan 

från fruktskålen och sätter sig på pallen mitt emot honom. ”Och jag skulle råda dig att 

säga samma sak till dina föräldrar.” 

Staffan nickar. Självklart.  

”Det finns inga bögar i Bibeln, eller hur?” säger Sebastian. ”Och inte hemma i byn 

heller, åtminstone inga som vågar komma ut.” 

Lite besvärad låter Staffan blicken söka sig till teven, låtsas bli intresserad av 

reportaget om det ryska gisslandramat. Han undviker Sebastians blick, men Sebastian 

sitter kvar, skalar bananen och biter av en stor tugga. Det glittrar retsamt i hans ögon 

och han tuggar långsamt.  

 

* 

 

Redan när Staffan öppnar ytterdörren hör han röster och skratt inifrån lägenheten. Han 

förstår att Sebastian har besök och för att ta sig till sitt rum måste han passera 

allrummet. Varför är det Sebastian som har rummet med ingång från hallen? Om det 

varit tvärtom skulle han kunna smyga direkt in på sitt rum, utan att störa.  

”Här har vi min nya inneboende”, säger Sebastian och tecknar åt honom att komma 

in. 

 En lång, smal kille med uppknäppt skjorta far upp ur soffan och sträcker fram 

handen. 
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 ”Hej. Då är det du som är Staffan”, säger den långsmale och tittar nyfiket på honom 

under en lång blonderad lugg som täcker halva ansiktet. ”Pierre.”  

 Staffan blinkar nervöst när han skakar den framsträckta handen. Så det här är 

Pierre. Det hettar i kinderna på honom, han kan inte hjälpa det. Inte heller kan han låta 

bli att kasta en nyfiken blick på den mörkhåriga killen som sitter kvar i soffan. Håret är 

rakat på sidorna, vilket gör att piercingen i öronen syns ännu tydligare. Svarta pärlor i 

olika storlekar. Han är bredaxlad och muskulös, ser flera år äldre ut än både Sebastian 

och Pierre. Det måste vara … 

 ”Du sa aldrig hur söt han var”, säger Pierre och vänder sig till Sebastian. ”Tänkte 

du ha honom för dig själv, va?” 

 ”Akta dig. Jag sitter precis här bakom och hör vartenda ord”, säger den mörkhårige.  

Staffan räcker fram handen och hälsar på Pierres pojkvän Jens. Det nyper till i 

skinnet av guldringarna som kläms fast mellan hans och Jens fingrar i det fasta 

handslaget. Stammande lyckas han förklara att han läser teologi.  

 ”Så du ska bli präst?” konstaterar Jens.  

”Näe, det tror jag inte. Inte som det känns nu.” 

”Varför läser du teologi då?” undrar Pierre. ”Varför inte filosofi? Eller historia?” 

”Det bara blev så. Jag har alltid tänkt att jag skulle läsa teologi …” 

 ”Och vad är din syn på homosexualitet?” avbryter Pierre och smeker Jens över 

låret. ”Är det onaturligt? Eller en synd?” 

”Skulle du kunna tänka dig att viga oss?” frågar Jens, drar Pierre intill sig och 

kysser honom. Väldigt länge. ”Om du blev präst, vill säga?” 

 Sebastian bryter in. 

 ”Lägg av nu. Han har nyss kommit till Uppsala. Låt honom bli lite varm i kläderna 

innan ni ställer honom till svars för allt elände som religionen har ställt till med i 

världen.” 

 Staffan blir varm inuti när Sebastian försvarar honom. Inte för att han är rädd att ge 

sig in i en diskussion. Han är härdad. Han brukar inte själv basunera ut sin kristna tro, 

men ändå visste alla i hans klass och på hela gymnasiet att han och hans familj gick i 

kyrkan. Religionskunskap på schemat blev en signal att ge sig på honom. Verbala 

kränkningar gömda bakom en fasad av argumentation. Alla har väl rätt till en åsikt, 

eller hur? 

Men att Sebastian säger emot sina vänner för hans skull, det gör honom glad. Då 

kanske inte Sebastian tycker att det är alltför hemskt att han bor här ändå.  
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 Lite glad är han också för att han slipper ta ställning i just frågan om 

homosexualitet. Det har inte varit någon stor fråga för honom tidigare. Alla han känner 

är skeptiska eller misstänksamma mot bögar. Hans familj, alla i församlingen och 

framför allt alla ungdomar därhemma. Att vara emot eller åtminstone tveksam har alltid 

fungerat, varit ”rätt svar” i alla sammanhang. Men nu … Pierre och Jens är de första 

riktiga bögar han har stött på. Och de sitter i soffan i hans nya vardagsrum. 

 

Staffan sitter kvar en stund för att visa att han minsann inte låter sig skrämmas. Att han 

inte är så oerfaren och naiv som de tror. Han tar en kopp kaffe och lyssnar på 

diskussionen om studentpubar och nationsfester. Försöker se oberörd ut när Pierre och 

Jens kelar med varandra och håller varandra i handen. Efter en halvtimme känner han 

att han kan skylla på ett inlämningsarbete och dra sig tillbaka till sitt rum utan att verka 

oartig. 

Han halvsitter i sängen och funderar över vad Platon och Aristoteles tyckte om 

bögar när det knackar på dörren. 

 ”Jag är bara nyfiken på hur det ser ut i mitt gamla rum”, säger Pierre och låter 

blicken glida runt i rummet.  

 Staffan har inte tagit med några egna möbler, så han gissar att Pierre känner igen 

det mesta. Om det inte är Sebastians prylar? Pierres blick stannar på sängen. Han flinar 

brett. 

 ”Den sängen, du! Den har varit med om både det ena och det andra.” 
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 5 

  

NATHAN: Minns far Hälsingtuna, där mörkret härskade dag och natt? 

JONAS: Hur menar du? 

NATHAN: Vi barn skulle vänjas av med att vara mörkrädda. 

JONAS: Själen måste härdas. 

NATHAN: Far tvingade oss att i tur och ordning klämta i klockstapelns klocka. 

JONAS: Ja, så har man gjort i alla tider. 

NATHAN: Men det var kolsvart därinne. 

JONAS: Så var det i Hälsingtuna. 

 

** 

Staffan (1991) 

 

Staffan rycker till och öppnar munnen. Försöker skrika. Fortfarande har sömnen grepp 

om honom, men hans kropp kämpar för att vakna och röra på sig. Bara förlamningen 

släpper kanske han har en möjlighet att komma undan det hemska. Inget ljud kommer 

över hans läppar fast han anstränger sig allt han förmår att forma orden. Mamma! 

Mamma! Hjälp mig!  

Mardrömmen är alltid densamma. Staffan är instängd i en kall källare där det luktar 

unket av jord och mossa. Fuktiga betongväggar med spindelväv som hänger från taken 

och i hörnen. Inget fönster. Han vet aldrig hur han kommit dit. Drömmen har ingen 

början, den ger ingen förklaring till varför han befinner sig i källaren eller vem som har 

stängt in honom. På en flat sten brinner ett stearinljus med en flämtande låga som ger 

tillräckligt mycket ljus för att han ska kunna uppfatta varelsen som plötsligt finns där 

mitt i rummet. En drake med vassa horn och flera huvuden som gapar och grinar 

ondskefullt mot honom. Den har en stor, tung stjärt som sveper över golvet och rispar 

hans bara fötter. En röst ekar i källaren. Pastorns röst som högljutt mässande varnar alla 

för domen: ”Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och 

Satan. Han störtades ner på jorden … och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är 

kort.”  



  

 

70 

 

Ett huvud skjuter ut, sveper fram längs källartaket, gapar stort och sänker sig ner 

mot honom. Ett annat huvud öppnar munnen och sprutar vatten, en hel flod som störtar 

ur gapet och upp mot hans knän där han trycker sig bakåt, mot den kalla väggen. Just då 

slocknar lågan. Det blir kolsvart. Han sitter fast i ett järngrepp. Hans arm brinner av 

smärta och något vått rinner över huden. Han försöker återigen skrika, men är som 

förstenad. 

Äntligen lyder kroppen. Han stirrar ut i mörkret med bankande hjärta. Försöker 

hitta knappen till sänglampan. Klicket hörs tydligt, men inget händer. Det är fortfarande 

lika mörkt. 

Snyftande kravlar han ur sängen, trevar sig fram till dörren. 

”Mamma! Mamma!” kvider han. 

Så tyst han kan tassar han in i föräldrarnas stora sängkammare. Han kryper upp i 

sängen, famlar framför sig och känner mammas ben, lyfter försiktigt på täcket och 

kryper in. Ålar sig fram tills han hittar den varma gropen vid hennes mage, mellan 

uppdragna knän och mjuka bröst. Han känner hur hon drar hans huvud intill sig och 

sakta smeker honom över håret. Han vågar knappt andas.  

I några minuter ligger han så, tryggt och nära, innan han hör ett grymtande från 

andra sidan sängen. Pappa vänder på sig i sömnen och slår ut med handen som landar 

slapp på Staffans axel. Han håller andan. I flera sekunder håller han andan, sedan 

känner han hur handen stelnar till. Pappa vaknar och sätter sig upp. 

”Vad gör ungen här?” 

”Han drömde … ” Mamma försöker mildra de arga händerna som drar honom bort 

från värmen och tryggheten, lyfter upp honom med ett hårdhänt ryck. Pappa håller 

honom i ett stenhårt grepp under ena armen, stegar iväg ut ur rummet, tillbaka in mot 

mörkret. Staffan fäktar och sparkar med armar och ben men till ingen nytta. Han skriker 

och nu lyder rösten, nu kommer ljuden. 

”Neej! Släpp ner mig! Neej, jag vill inte!”  

Pappa trycker ner honom i sängen i det mörka rummet, där lampan inte fungerar, 

eftersom kontakten inte sitter i vägguttaget. Varje kväll när mamma har sagt god natt 

kontrollerar Staffan att den fungerar, trycker på knappen fram och tillbaka. Tänder och 

släcker. Men så fort han har somnat kryper nattmonstret fram. Håriga klohänder rycker 

ur kontakten och gömmer den långt under sängen. Och dit vågar inte Staffan krypa mitt 

i natten. Han vet att monstret ligger där på lur.  
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Staffan kämpar emot ytterligare en stund fast han vet att det inte kommer att hjälpa. 

Men sedan ger kroppen upp, ligger slapp och uppgiven, det skakar lite i benen och 

underkäken. 

”Du är väl ingen lipsill heller? Du är en stor pojke nu, Staffan. Visa det!” 

”Jag drömde … ”, viskar han. 

”Har du bett din aftonbön?” avbryter pappa. ”Knäpp dina händer så ska vi be 

tillsammans … Gud som haver barnen kär …” 

”… Den Gud älskar lyckan får. Amen”, läser han tillsammans med pappa. Rösten 

darrar, han vågar inte knäppa upp händerna igen utan trycker dem mot munnen och 

näsan, stirrar ner på de sammanflätade fingrarna. Han känner hur pappa lägger en stor, 

tung hand på hans huvud och fortsätter bönen. 

”Gud, hjälp och var med Staffan i sömnen. Ge honom kraft och styrka att kunna 

lita på att Du är med honom. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet 

ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, de trösta mig …” 

Staffan håller andan igen. Pappa reser sig sakta. Vid dörren vänder han sig om. 

”Om du drömmer och vaknar igen så ska du knäppa dina händer och be, kom ihåg 

det. Det finns inget att vara rädd för. Gud är med dig!” 

Dörren går igen och samtidigt som Staffan drar efter andan hör han nyckeln vridas 

om i låset.  

 

* 

 

”En gång till!” tigger Yvonne när Cirkuskarusellen stannar. Staffan hoppar av giraffen 

och väntar på marken medan mamma bänder loss systerns händer som kniper åt runt 

porslinsmanen på den vita hästen.  

”Alla måste gå av och stå i kön igen”, försöker mamma övertala henne. ”Vi 

kommer tillbaka senare.” 

Staffan viftar med pekfingret i luften och låtsas att han dirigerar cirkusmusiken. 

Benen hoppar otåligt upp och ner. Han hade precis siktat in sig på truckarna när Yvonne 

började gnälla om cirkushästarna och mamma bestämde att de skulle börja där. Och 

Nyckelpigan som de gick förbi såg också häftig ut, lagom läskig en bit upp i luften.  

”Nu går vi till bilarna”, säger mamma och tar Yvonne i handen.  

”Men jag vill åka truckarna”, säger han när mamma ställer sig i kön till 

farfarsbilarna.  
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”Dom här är snälla att börja med för Vonnan”, säger mamma. Hon har rätt, Yvonne 

sätter sig lydigt bredvid honom i den gröna veteranbilen. Hon håller hårt i ratten och 

styr så mycket hon hinner med och orkar när de närmar sig kurvan. Bilarna går tyst och 

mjukt runt banan. Han böjer sig ner och drar med handen i några grässtrån som växer 

nära spåret. 

”Akta, Staffan!” protesterar Yvonne. 

”Nu går vi till truckarna”, säger mamma när bilen saktar in och stannar. Staffan och 

Yvonne springer fram och tillbaka mellan stånden. Det är så mycket att titta på. 

Chokladhjul som snurrar. Jättestora nallebjörnar som hänger längst upp på tavlan i en 

klädnypa. Kanske han kan få ta en lott senare?  

Några barn de möter har fått färggranna prasselballonger som föreställer kaniner 

eller clowner med röd näsa.  

”Jag vill också ha en sån”, ber Yvonne. 

Pappa kommer gående, sluter upp bredvid mamma. Ur högtalarna strömmar 

Carola, Fångad av en stormvind. Yvonne sjunger med, hon kan nästan hela texten. 

Staffan vet att pappa också gillar Carola. Hon är som dem, hon tror på Gud.  

”Det var svårt med parkeringar”, säger pappa. ”Jag ställde bilen borta vid 

Skansen.” 

”Jag har åkt cirkushästen, pappa”, säger Yvonne och tar några danssteg innan hon 

smyger in handen i pappas. ”Och bilarna. Jag åkte själv med Staffan.”  

Pappa ser nöjd ut, säger att det är bra att han tagit hand om sin lillasyster. Staffan 

sträcker på sig, benen skuttar glatt och ivrigt på väg mot truckarna, lägger knappt märke 

till skyltarna som närmar sig med bilder på spöken och eldsprutande drakar. 

”Spöktåget!” säger pappa entusiastiskt. ”Det måste vi åka.” 

De skuttande benen stelnar till, blir tunga mot marken. 

”Vi tänkte gå till Tivolitrucken”, säger mamma. Hon ser spänd ut, tittar inte på 

pappa.  

”Först spöktåget!” bestämmer pappa.  

 

Staffan sitter i en blå vagn tillsammans med pappa. Stirrar på två stängda dörrar som 

öppnas när en vagn närmar sig. Spåret knuffar in vagnen som slukas av mörkret. Där 

inifrån hörs skrik, både barnskrik och pipiga vuxenskrik. 

Från kön hör han andra barn som redan har åkt några gånger. 

”Gud vad rädd jag blev när den där mumien kom fram.” 
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”Hörde du när det där monstret skrattade? Det ekade i hela grottan.” 

”Dom kanske är för små för det här”, säger mamma som sitter i vagnen bakom med 

Yvonne. ”Det är ganska otäckt.” 

”Dumheter”, muttrar pappa. ”Jag fostrar inga fegisar. Vi är starka i anden. Vi räds 

inga spöken.” 

Vagnen startar med en knyck. Den går mycket fortare än veteranbilen och på ett 

ögonblick sugs de framåt mot glipan i den stängda porten. När dörrarna slår igen bakom 

vagnen är mörkret i tunneln totalt.  

Staffan ser aldrig monstret och inte heller några spöken. Redan när den stora 

spindelväven ramlar ner från taket och tvärstannar i luften bara en bit ovanför pappas 

huvud kniper Staffan ihop ögonen. Han vill men vågar inte hålla pappa i handen. Istället 

slår han händerna för öronen och böjer ner huvudet i knät. Det ekande skrattet hörs 

genom stängda öronlock och någon gång hör han också ett hoande läte. Och många tjut 

och skrik från andra vagnar på avstånd.  

 

Mamma tittar oroligt på honom när han snubblar ur vagnen. Han sneglar på pappa som 

ser otäckt sammanbiten ut. 

”Det var inte så farligt”, fnissar Yvonne. ”Spökena är ju bara på låtsas.” 

”Gå och åk något annat ni”, säger pappa. ”Staffan och jag ska åka en gång till. Han 

måste våga titta.” 

”Cirkushästarna”, föreslår Yvonne där hon hoppar iväg bredvid mamma. ”Jag vill 

åka på den svarta.” 

Under den tredje åkturen nyper pappa honom i armen och väser åt honom att titta 

när de närmar sig mumien. Staffan tvingar upp ögonen, blinkar först mot mörkret, men 

sedan kommer en öppning i väggen och kistan som mumien ramlar ut ur är upplyst. 

Snabbt åker vagnen vidare och när den rundar en stor stenvägg i grottan blir det 

kolmörkt igen. 

Efter den fjärde åkturen känner han hur illamåendet kommer, studsar upp från 

magen och trycker upp i halsen. Han tar sikte på en papperskorg och låter spyan bubbla 

fram ur munnen. Pappa står redan beredd i kön igen. Väntar.  

Då händer det oerhörda. När Staffan på darrande ben ställer sig i kön igen kommer 

en tjej i röd tröja med Gröna Lund-märke fram till dem.  

”Det är bäst att ni går och gör något annat ett tag tills han mår bättre.” 
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Hon är liten och smal. Ändå backar hon inte undan när pappas ansikte stelnar till 

och han väser mot henne: 

”Det bestämmer jag själv. Du ska inte komma här och …” 

”Jag måste ta fram vattenslangen och stänga av tåget i en kvart om han spyr i 

vagnen. Då kan jag lika gärna stänga nu”, avbryter hon och hennes tunna röst låter envis 

och bestämd. Staffan darrar inuti, hon förstår inte, man kan inte säga emot pappa på det 

viset.  

Men pappa viker undan och Staffan får småspringa för att hinna ifatt honom. Där 

kommer mamma och Yvonne. Yvonne strålar av tivoliglädje och karusellycka. 

”Jag hämtar bilen”, fräser pappa. ”Om ni inte står utanför om tio minuter så kör jag 

ifrån er.” 

Ljuset slocknar i Yvonnes ögon. Mamma tittar ner i marken. Ingen säger något 

förrän pappas rygg försvinner mellan lotteristånden. 

”Vi får ta truckarna en annan gång”, viskar mamma. 
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 11 

 

JONAS: Och vilka vänner han umgås med. Bara kättare och villolärorsprofeter. 

NATHAN: Då dömer ju far ut mig också. 

 

** 

Staffan (2005) 

 

”Vill han ha en kopp kaffe? Jag har nybakta bullar …”  

 Knackningen på dörren kommer ganska exakt tre minuter efter att Staffan spolat i 

toaletten. Sebastian hade verkligen rätt om gamla tanter, åtminstone om tant Hilma.  

 Det hade han verkligen inte kunnat föreställa sig när Sebastian berättade om sin 

hyrestant, att han själv skulle vara inneboende hos henne ett halvår senare. Att den 

knarriga sängen med den utslitna madrassen som man sjunker ner i ända till träbotten 

skulle vara hans, och att han skulle ligga och stirra på samma antika taklampa som 

Sebastian hade gjort om kvällarna.  

Däremot, när han vaknade den där söndagsmorgonen av dörrklockans pinglande 

och rösterna i hallen hemma hos Sebastian, hade han genast förstått vidden av 

katastrofen.  

 

* 

 

Det var Pierre som öppnade. Pierre och Jens sov över ibland när festandet hade fortsatt 

så långt in på söndagsdygnet att det inte längre gick några nattbussar. Då brukade 

Sebastian sova på soffan och ge dem sitt rum. Staffan hade funderat på att erbjuda sig, 

det var ändå hans rum och säng som var Pierres från början. Men det verkade som att 

alla de andra förstod att han skulle vara obekväm med att ”dela säng” med Pierre och 

Jens på det viset. 

 Han hörde Pierre presentera sig därute i hallen: ”Det är jag som rår om lägenheten 

från början.” 

 Och så pappans myndiga röst och mammans lite osäkra. En isande känsla i magen. 

Staffan såg framför sig alla tomma vin- och spritflaskor på vardagsrumsbordet. Och alla 



  

 

76 

 

glas. Det hade säkert varit minst tio personer där kvällen innan. Han tänkte på Sebastian 

som låg och sov under en filt i soffan. Alltid bara i kalsongerna. Bakis. Inte säkert att 

han ens hade vaknat av dörrklockan. Och ve och fasa om Jens skulle komma upp och få 

för sig att börja morgongosa med Pierre mitt framför föräldrarna.  

 Blixtsnabbt hoppade Staffan ur sängen, klev i ett par jeans och drog fingrarna 

genom håret. Samtidigt som han klev ut i vardagsrummet såg han hur pappans blick 

landade på alla glas och flaskor som trängdes på bordet. Under isande tystnad svepte 

blicken vidare, över den sovande Sebastian och bort till köksbänken och diskhon. 

Överallt spår efter gårdagens fest.  

 Staffan mötte mammans förtvivlade blick och blanka ögon. 

”Vi borde ha ringt”, viskade hon till Staffan när han hälsade på henne med en snabb 

kram.  

 ”Hej pappa”, sa Staffan högt och försökte att inte darra på rösten. ”Jag visste inte 

att ni tänkte komma …” 

 ”Nej, vi tänkte att det skulle bli en överraskning”, bet pappan av och skruvade upp 

röstvolymen medan han pratade. ”Och det hade vi sannerligen rätt i.” 

 Staffan såg i ögonvrån att Sebastian började röra på sig. Pappans mullrande hade 

väckt honom.  

 ”Vi tyckte att det kunde vara bra att komma oanmälda, så vi fick se om du håller 

ordning och reda omkring dig även när inte din mamma och jag är här och påminner 

dig. Jag har varit orolig för att det är för stort ansvar för dig att flytta iväg så långt och 

klara dig själv. Men DETTA … nåt sånt här trodde jag aldrig att jag skulle behöva 

uppleva!” 

 Pappan höjde rösten ytterligare och Staffan backade automatiskt från spottet som 

bubblade ut tillsammans med de anklagande orden. Sebastian, som inte verkade ett dugg 

generad över sin klädsel, eller rättare sagt brist på klädsel, steg däremot fram och 

hälsade artigt på både mamman och pappan. 

 ”Ursäkta mig, jag ska bara ta på mig något”, sa han glatt och försvann in på sitt 

rum. Staffan kunde slå vad om att han passade på att ge Jens några snabba 

förhållningsorder samtidigt som han tog på sig kläder. 

 ”Vad är det ni sysslar med egentligen?” fortsatte pappan sitt skrikande. ”Ni har ju 

studier att sköta. Här ser ut som om det varit en ORGIE! Fattas bara att ni har flickor på 

rummet också.” 
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 Pierre öppnade munnen med ett roat leende på läpparna, men hejdades av Sebastian 

som dök upp i jeans och tröja lagom för att spänna blicken i honom. Det här var inte rätt 

tillfälle. 

Pappan var redan borta vid Staffans rum. Ilsket ryckte han upp dörren och 

inspekterade den tomma sängen. Det var faktiskt väldigt välstädat inne på Staffans rum 

och därinne fanns inte heller några spår av gårdagens fest, men Staffan vågade inte ens 

hoppas på att det skulle hjälpa. I hans pappas värld fanns inga förmildrande 

omständigheter.  

 När pappan utan ett ord stegade tillbaka genom lägenheten och såg ut att sikta på 

nästa sovrumsdörr tog Sebastian ett kliv fram och spärrade vägen. Utan att tveka höjde 

han sin hand som ett stopptecken och spände blicken i pappans mörka, blängande ögon. 

 ”Nu räcker det. Det där är mitt rum och jag kan garantera att det inte är några tjejer 

därinne heller. Inte för att du har med det att göra.”  

 Pappan kippade efter luft. 

 ”Hördu, jag träffar dina föräldrar flera gånger i veckan …” 

 Konstigt nog blev inte Staffan rädd för sin pappas skrikande som han brukade. Det 

var som en vändpunkt där i hallen. Han tyckte nästan lite synd om sin pappa som så 

uppenbarligen inte förstod att moralpredikningarna var bortkastade. Ingen av Staffans 

vänner brydde sig. Det var bara pinsamt.  

Samtidigt kände Staffan nästan förakt mot sin mamma som alltid var så 

undfallande. Han visste att hon skämdes. Hon önskade säkert att de aldrig hade kommit 

hit, men aldrig någonsin att hon skulle våga säga emot.  

Bibelorden vällde fram i huvudet på honom och det fanns ingen ödmjukhet eller 

respekt i den inre rösten som reciterade det fjärde budet:  

Hedra din fader och din moder … 

 När Sebastian körde ut föräldrarna med argumentet att det här faktiskt var hans 

lägenhet och nu orkade han inte höra på de här dumheterna längre, då log Staffan 

nervöst inombords.  

 ”Vi väntar i bilen”, skrek pappan på väg ut genom dörren. ”Du får en kvart på dig 

att packa ihop dina saker. Inte en minut längre i detta SYNDENS NÄSTE. Tala om 

dåligt inflytande. Och vilken ton! Respektlöst, oförskämt är vad det är …” 

Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår … 
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Sebastian hjälpte honom att få ner det mesta av kläderna i resväskan och en 

ryggsäck. Tårarna var nära, men Staffan bet ihop. Klarade Sebastian att säga emot på 

det där viset så skulle han själv åtminstone kunna låta bli att gråta. 

 ”Resten plockar jag ihop senare”, sa Sebastian uppmuntrande och gav honom en 

lång kram. ”Du ska se att det löser sig. Dom tvingar dig nog inte att flytta hem, du 

klarar ju teologin med glans.” 

 ”I så fall rymmer jag”, sa Staffan och försökte låta övertygande. ”Skiter i honom. 

Som du.” 

 Sebastian log ett snett leende.  

 ”Du har fyllt arton, du är vuxen och behöver inte rymma.” 

 

Regnet bildade en dimridå på fönstret. Tystnaden i bilen var kompakt. Staffan anade 

tallskogens raka pelare mellan vattenkaskaderna och när regnet så småningom avtog 

kunde han tydligt se de stora grå åkrarna breda ut sig. Djupa fåror bildade ett vinkelrätt 

mönster mot de strilande vattenränderna på rutan.  

Herren lät svavel och eld regna från himmelen, över Sodom och Gomorra. 

”Det såg städat och fint ut i ditt rum”, försökte mamman efter en timmes tystnad. 

”Och vi har ju sett av dina betyg att det går bra med studierna. Synd att vi inte visste hur 

det var med Sebastian, hur han lever.” 

 Det sista sa hon vädjande till pappan. Staffan förstod mycket väl att hon ville 

medla, försöka intala pappan att det inte var hans, Staffans, fel. Istället lägga all skuld 

på Sebastian, den förtappade.  

Men Abraham stod kvar inför Herren, trädde närmare och sade: Vill du då förgöra 

den rättfärdige tillika med den ogudaktige? 

 Han fortsatte tiga i baksätet. Det tänkte han inte ge dem. Aldrig att han tänkte svika 

Sebastian för att klara sig bättre undan själv. Sebastian som återigen stått upp och 

försvarat honom. Det värkte i bröstet, han saknade honom redan.  

 

En vecka senare satt han i bilen på väg tillbaka till Uppsala. Samma tystnad. Samma 

missnöje över att han hade låtit sig påverkas av så uppenbart omoraliskt inflytande, att 

han hade visat sig vara så svag i anden. Besvikelse över att han inte hade levt upp till 

deras förtroende, att han var så otacksam. 

  Efter ett par timmar stannade bilen utanför det ljusgula tegelhuset där tant Hilma 

bodde tre trappor upp. Hans pappa hade diktatoriskt tagit hand om boendefrågan. Utan 
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finkänslighet hade han med vassa och närgångna frågor sållat bort alla studenter som 

hyrde ett hus eller större lägenhet tillsammans och delade på hyran, alla ensamstående 

småbarnsmammor som behövde en extra inkomst och även alla chanser att få tag i ett 

rum med egen ingång. Sedan hade Sebastians föräldrar gett honom numret till tant 

Hilma.  

 ”Vi var så nöjda”, sa Sebastians mamma. ”Helst hade vi velat att Sebastian hade 

bott kvar där själv, men han är ju vuxen nu och bestämmer själv.” 

 Det sista med en suck som andades en viss besvikelse. Pappan hade stirrat 

oförstående på henne.  

”Vuxen? Den?” muttrade han i bilen på väg hem från kvällsandakten. Som tur var 

hade dock Sebastians föräldrar sluppit höra vad Staffans pappa ansåg om det slags 

vuxenliv som Sebastian levde. Eller hur mycket han föraktade alla studenter som 

slösade bort sin dyrbara studietid på fester och nöjen.  

Staffan förstod att hans pappa inte ville att folk skulle börja prata. Om föräldrarna 

berättade sanningen om varför Staffan inte skulle hyra hos Sebastian längre så skulle 

skvallret dra igång.  

”Vad var det jag sa? Släppa iväg pojkarna vind för våg på det där viset? Man vet ju 

hur mycket elände det finns där i storstan. Inte lätt att stå emot alla frestelser.” 

I de skandalsökande fantasier som skulle följa på sådant prat visste man aldrig vad 

församlingens gubbar och tanter skulle få för sig i sin moralhysteri. Det var inte ens 

säkert att Staffans pappa skulle få fortsätta som äldste i församlingen om hans son blev 

känd som en halvalkoholiserad slarver.  

 

* 

 

Staffan förstår precis varför Sebastians föräldrar var nöjda med tant Hilma. Ibland 

tänker han att hon går och lägger sig när han går iväg till universitetet, och sover på 

dagarna istället. Så att hon alldeles säkert ska vara vaken när han kommer hem och 

framför allt kunna passa på honom på morgnarna innan han ger sig av igen.  

 Han har provat att smyga sig iväg så tyst som möjligt utan att gå på toaletten alls. 

Bara dra på sig kläderna medan han ligger i sängen och sedan smyga ut med ryggsäcken 

färdigpackad kvällen innan. Han klarar att trycka ner handtaget och stänga dörren till 

sitt rum bakom sig nästan ljudlöst. Men samtidigt som han tar de första tåspetsstegen i 
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korridoren som leder mot ytterdörren dyker hon upp i dörröppningen till köket. Med ett 

skrynkligt leende och en inbjudan att göra henne sällskap med en kopp kaffe.  

 Samma sak när han kommer hem på kvällarna. En inbrottstjuv skulle bli imponerad 

över hur ljudlöst han lyckas ta sig hela vägen genom porten, uppför trapporna och in 

genom ytterdörren till fyrarummaren i Luthagen. Ändå kommer tanten alltid farande ut 

från vardagsrummet och frågar hur dagen har varit. Eller om han kommer hem senare 

än tio på kvällen, då öppnar hon dörren till sitt sovrum och kisar utan glasögon. 

 ”Vill han kanske ha en kopp te innan han går och lägger sig?” 

 Proceduren upprepas varje kväll, trots att han alltid tackar nej.  

”Tant behöver inte vara vaken för min skull. Jag är inte van att äta eller fika på 

kvällarna”, försökte han efter ett par veckor som inneboende.  

 ”Det gör inget. Jag vill ändå veta att det säkert är han och inte en inbrottstjuv”, log 

hon tillbaka. ”Då kan jag sova i lugn och ro sen.”  

Och på hans försiktigt framförda förslag att han kunde ropa godnatt åt henne så hon 

slapp kliva upp ur sängen svarade hon ingenting. Istället fortsatte kvällsinspektionerna 

enligt samma procedur. Och morgonen efter en ovanligt sen kväll ringde pappan. 

”Du vet att mamma och jag betalar för dig så du inte ska behöva ta studielån. 

Kravet är att du sköter dina studier ordentligt. Jag accepterar inte att du är uppe halva 

nätterna och är ute och roar dig eller vad du nu gör. Dessutom är det respektlöst mot fru 

Andersson som är snäll och låter dig bo där att klampa in mitt i natten och väcka 

henne.”  

 

Efter det ändrade Staffan taktik. Nu försöker han istället ha kontroll över situationen. 

Genom att ägna sin hyrestant tjugo minuter vid köksbordet varannan morgon håller han 

henne på gott humör. Pierre och Jens skulle kalla honom för fjäskare och ögontjänare 

om de förstod vad han höll på med. Själv föredrar han att kalla det för social kompetens. 

Han tror att Sebastian förstår. Trots att Sebastian har tagit steget och frigjort sig från 

både sina föräldrars och församlingens åsiktskontroll så verkar han ha förståelse för att 

Staffan kanske inte är redo att göra samma sak.  

 

För en vecka sedan råkade han höra en del av tant Hilmas samtal med föräldrarna.  

 ”Ni måste verkligen vara stolta över att ha en sådan välartad son. Som inneboende 

måste jag säga att han är helt exemplarisk, gör inget väsen av sig alls, nej då. Och det är 
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så trevligt med lite sällskap vid kaffet ibland … när han hinner mellan alla uppsatser 

och tentamina …” 

 Staffan ler när han tänker på hur entusiastisk hon lät. Och ju längre tiden går desto 

mer lär han sig att spela det här spelet. Han har börjat förstå att både tant Hilma och 

hans föräldrar tror att alla fester och syndfulla nöjen utspelar sig på helgerna. Ingen av 

dem har en aning om hur studentlivet fungerar här i Uppsala. Att man kan sitta böjd 

över böckerna flera dygn i sträck över helgen för att sedan festa loss lika länge mitt i 

veckan. Och att man som student alltid har flera nattöppna nationspubar att välja mellan 

fast det är en vanlig vardag.  

 Han måste erkänna att tant Hilma bakar goda bullar. Och hon är snäll. Det är bara 

så svårt att komma på något att prata om. Ett smart drag var när han presenterade Jacob 

för Hilma. Jacob är Sebastians nya hyresgäst och han ser ovanligt väluppfostrad och 

skötsam ut. Dessutom kan han en massa om konst. En eftermiddag följde han med 

Staffan hem, hälsade artigt på tant Hilma och presenterade sig som Staffans 

studiekamrat i teologi. Inte ett ord om var han bodde. Sedan stängde de in sig på 

Staffans rum några timmar under förespeglingen att de tillsammans höll på att skriva en 

uppsats om Augustinus bekännelser. Uppsatsen var inte påhittad, men Staffan fick 

kämpa med Augustinus filosofiska betraktelser på egen hand. Jacob, som aldrig haft 

några planer på att läsa religionshistoria, använde tiden till sin konstvetenskap istället. 

De tackade ja till att äta middag med tant Hilma. Köttgrytan var riktigt god och 

Jacob konverserade artigt och frågade om tantens resor som ung. Hilma blev barnsligt 

förtjust när Jacob bad henne berätta om de konstverk och statyer hon hade sett på sina 

resor till Rom, Florens och Venedig. Staffan nöjde sig med att le och nicka 

instämmande någon gång ibland när Jacob övergick till att diskutera Michelangelos 

enorma betydelse för renässansen och för Rom och Italien som Europas kulturcentrum.  

 Efter det kan Staffan utan problem skylla på något uppsatsarbete eller en 

förestående tentamina och stanna borta till ganska sent på vardagkvällarna eller till och 

med sova över hos Sebastian någon gång ibland. Jacobs namn är lösenordet, koden till 

frihet. 

 ”Vi har en uppsatsinlämning på fredag, som Jacob och jag ska arbeta med ikväll. 

Jag sover nog över där så vi kan fortsätta i morgon bitti.” 

 Och om han någon kväll kommer hem lite sent efter en pubrunda så slinker han in 

på sitt rum så snabbt som möjligt. Då sticker han bara ut huvudet när hon öppnar sin 

dörr längre bort i korridoren. 
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 ”Det blev lite sent ikväll, hoppas att tant inte suttit uppe. Jacob hälsar så mycket 

förresten.” 

   

* 

 

Sebastian slamrar i porslinsskåpet och tar fram två kinamönstrade kaffekoppar. 

Bryggaren puttrar och slurpar till när de sista vattendropparna rinner igenom röret ner i 

kaffekannan. 

”Du kan slagga i din gamla säng i natt om du vill”, föreslår Sebastian, men Staffan 

ruskar på huvudet. Soffan duger bra åt honom. Han lutar sig bakåt och låter den sista 

klunken i vinglaset sakta sippra ner i strupen. Det är inte bara för att kunna smyga in på 

sitt hyresrum som han är försiktig med alkoholen. Han tycker helt enkelt inte speciellt 

mycket om sprit, och framför allt vill han inte bli full. Det har hänt ett par gånger att han 

låtit sig ryckas med och svept några stora glas för mycket och för snabbt. Tack och lov 

har det varit sådana kvällar då han i förväg bestämt att sova över hos Jacob. Han är helt 

säker på att tant Hilmas superhörsel skulle ha uppfattat precis hur många gånger han 

kräktes i toaletten, även om han hade försökt dölja vad han gjorde där inne i badrummet 

om och om igen under natten.  

Den erfarenheten är han tacksam över att han fick göra i Sebastians badrum istället. 

Medan han hulkande hängde över toalettstolen och väntade på nästa spykramp 

studerade han mönstret på de rödblommiga handdukarna ovanför huvudet på honom. 

Jacob hade övertagit allt i lägenheten som varit hans. Rummet, sängen, mittenhyllan i 

kylskåpet och de tre badrumskrokarna.  

Det känns fortfarande konstigt när Jacob försvinner in i hans gamla rum och stänger 

dörren om sig. Men det skulle kännas ännu konstigare att sova därinne i sin gamla säng 

bara för att Jacob har åkt hem ett par dagar. 

Det känns som att det var igår han flyttade in hos Sebastian och började göra sig 

hemmastadd. Ändå har det gått en evighet.  

Han blundar och lutar sig tillbaka mot ryggstödet. Vilar huvudet mot det mörkblå 

sammetstyget och försöker låtsas att de sista månaderna aldrig har hänt. Att han 

fortfarande bor här hos Sebastian och att det inte finns något Hilma-rum. 

Han hittar överallt i alla skåp och lådor, han vet att Sebastian tar två sockerbitar i 

kaffet och äter potatis med skalet på. Att han häller ut mjölken när datumet gått ut, även 

om den är nyöppnad och smakar bra. Att han missar bussen minst en gång i veckan och 
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att han sjunger i duschen. Staffan har till och med själv lärt sig de flesta sångerna i 

Sebastians repertoar, så ofta har han hört dem. Före jul var det julsånger till en 

julkonsert där Sebastian skulle medverka. Minst fem versioner av ”Staffan var en 

stalledräng” strömmade ut från badrummet under flera veckors tid. 

”Ni kan ju inte sjunga alla Staffanssångerna”, sa Staffan tvivlande. ”Det är på sin 

höjd en Staffansvisa, du bara driver med mig.” 

”Vi har svårt att bestämma oss för vilken”, svarade Sebastian och klämde i med en 

ny stämma på ”stjärnorna de tindra så klara, gossar låt oss lustiga vara”.  

När vårterminen började satte repetitionerna igång till Studentspexet. Sebastian var 

med för tredje gången och i år skulle de sätta upp en parodi på Freud och 

psykoanalysen. Det satt reklamaffischer i både trappuppgången och lägenheten. Berätta 

vad du drömde, fröken Freud.  

”Fanns det ens någon fröken Freud?” frågade Staffan. 

”Flera stycken. Men ingen så galen som våran”, sa Sebastian och sjöng vidare på en 

egenhändigt komponerad rimvisa om fröken Freuds alla drifter. 

 

Han vet vilka TV-program Sebastian gillar, vilka kläder han kommer att vilja prova när 

de är ute och shoppar och vad han kommer att säga om filmen när de går på bio. 

 Sebastian balanserar kopparna och kaffekannan. Han sjunker ner i soffan bredvid 

Staffan. En doft av hans Lacoste-parfym når Staffan när han sträcker sig fram och häller 

upp kaffet.  

Han känner igen alla Sebastians dofter. Han skulle kunna peka ut hans kläder bland 

flera andras bara genom att lukta sig fram.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 2 

SCEN 3 

  

JONAS: Men du for inte illa. 

NATHAN: Mina syskon gjorde det. 

JONAS: Dom förstod mej inte. 

NATHAN: Eller du förstod inte dom. 

 

** 

Maja (2011) 

 

Ett litet orospirr rör sig i Majas mage. Gör hon rätt, eller lägger hon sig i sådant hon inte 

har med att göra? Hon närmar sig Renbron, saktar in och växlar ner. Även om 

handelsområdet på Renshammarvägen har vuxit och bostadsområdena öster om älven 

har förtätats, så har hon kvar känslan av att det är just Renbron över Ljusnan som utgör 

gränsen, infarten till Bollnäs.  

Det är en fin sommarkväll, vattnet i älven glittrar. Många är ute och passar på att 

njuta av det fina vädret. På grönområdena som sträcker sig från västra brofästet och ner 

mot badplatsen rör sig motionärer, cyklister och barnfamiljer på kvällsutflykt.  

 Kanske är hennes beslut att hälsa på Anneli ett ogenomtänkt infall? ”Du är så 

impulsiv”, brukar Tomas säga. Med missnöjd ton och en suck. Men Tomas är i Uppsala 

nu. Hans semester är slut. Han packade in sina resväskor och kläder i Forden förra 

helgen och lämnade Volvokombin till henne och barnen. Om några veckor måste hon 

också packa ihop alla semesterprylar för att återgå till vardagslunken, instängd i 

universitetets betongkluns under dygnets alla soltimmar. 

 ”Vi kanske kommer upp allihop innan det blir höst”, säger hon till sina föräldrar. 

Varje gång. Men så blir det aldrig. Har hon tur kan hon kanske få med sig Alex, men 

troligen sitter hon ensam i bilen norrut om ett par veckor.  

När de kommer hem till Uppsala sätter allt igång samtidigt: skola, kompisar, 

träningar, matcher, jobb och konferenser. Och när det väl har börjat snurrar det bara 

snabbare och snabbare tills det blir dags för nästa ledighet. Då trycker någon på 

stoppknappen och vardagen stannar av i några veckor över jul och nyår igen. Alla goda 

föresatser sugs in i virveln. Alla livsbeslut som man i lugn och ro funderat ut under 
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semesterveckornas vila och tid för eftertanke. De virar in sig i föreläsningar, 

handledningsmöten, middagsbjudningar och utvecklingssamtal. Man kan se dem flyga 

förbi, men man hinner aldrig greppa dem. 

 Ibland skriver hon ner sina goda tankar, sina livsavgörande beslut, och hoppas att 

de därigenom på något magiskt vis ska gå i uppfyllelse. Men det är svårt. Maja 

Eriksdotter i Trönö ser inte livet på samma vis som den Maja som forskar i 

religionssociologi vid Uppsala universitet. Ibland undrar hon om det ens är samma 

människa. Uppsala-Maja skulle knappast ringa och fråga efter besökstider på ett 

vårdhem, bara för att hon inte kan släppa tanken på att hon borde hälsa på Jonathans 

mamma Anneli, som ligger förlamad sedan åtta år tillbaka. Halva Jonathans liv. 

 Hon och Anneli var aldrig nära vänner. Det skilde några år mellan dem och de hade 

inget gemensamt. Mer än byn. Men sedan tanken har dykt upp är det som att hon inte 

kan göra sig av med den. En inre röst påminner henne envist om Anneli. Det känns 

nästan som ett tecken. Det här är något hon måste göra för att visa solidaritet med 

Anneli och Jonathan. Och med alla andra söner som mist sin mamma alldeles för tidigt. 

 Oron för Jonathan gnager inuti. Han är så skör, så utsatt. Han skulle verkligen 

behöva en mammas kärlek och omsorg. En stark mamma som vågar se honom för den 

han är och uppmuntra honom att tro på sig själv och satsa på sina drömmar. Och den 

enda mamma han har ligger totalförlamad efter en ridolycka. 

 Du är inte hans mamma. Du kan inte ta hennes plats. Maja kan nästan höra Tomas 

röst. Hon har inte pratat med honom om Jonathan. Kanske för att hon vet vad han skulle 

tänka. Det är han som är psykolog, men ändå är det alltid hon som gräver ner sig i andra 

människors problem. ”Du kan inte hålla på och leka psykolog hela tiden”, säger Tomas 

och tar hennes intresse för psykologi som ett personligt påhopp på hans 

yrkesskicklighet. ”Precis som att det går lika bra att prata med vem som helst”, muttrar 

han.  

 Maja vet inte vad hon förväntar sig. Hon vet egentligen inte varför hon åker till 

vårdhemmet, bara att hon måste dit och träffa Anneli. Helst hade hon åkt direkt, samma 

kväll som hon ringde om besökstiderna. Men hon måste vänta på en kväll när hon inte 

har sommarteatern och när hennes föräldrar kan vara barnvakt. Ja, så uttrycker hon sig 

förstås inte så barnen hör. Emma skulle få ett utbrott om hon visste att Maja tänker på 

henne som ett barn som behöver barnvakt.  
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 ”Jag ska på ett ärende i Bollnäs ikväll”, sa hon istället i morse vid frukostbordet. 

”Men mormor och morfar ville komma upp en sväng och låta Bettan svalka sig i sjön, är 

det lugnt? Det är jobbiga dagar för henne i den här värmen.” 

 Nu kan hon i lugn och ro köra de dryga tre milen till Bollnäs. Hon vet att både Alex 

och Emma kommer att ha fullt upp med att leka med Bettan och spela spel med 

morföräldrarna. Kanske åker hennes pappa ut på en fisketur med Alex medan hennes 

mamma pysslar i rabatterna. Emma kommer säkert att stänga in sig ett tag med mobilen. 

Hon behöver sin dagliga dos av uppkoppling mot det digitala molnet där hon och 

hennes kompisar umgås en stund varje dag även under sommarlovet. Oavsett om de 

befinner sig i skärgården, på husvagnssemester eller på ett hotellrum i London med fri 

wifi. Så länge hon nöjer sig med det och följer med till stugan utan tjat om charterresor 

eller storstadsshopping så må det vara hänt. 

 

Maja parkerar sin röda Volvo på asfaltsparkeringen framför vårdhemmet. Hon tar med 

sig den batikmönstrade tygväskan som hon hittade på hembygdsbutiken i Trönö och tar 

sikte på ingång 3A i den låga tegelbyggnaden. I väskan ligger en fotobok med bilder 

från Söderblomspelet. Hon bad Björn om hjälp och fick både titta igenom hans 

fotosamling och låna kyrkans färgkopiator. Hon valde ut ett tjugotal bilder där Jonathan 

var med på scenen, både sång- och dansnummer. Sedan gick hon loss på sin mammas 

lager av färgade papper och mönsterark, silver- och guldstjärnor, pärlor, paljetter, 

spetsar och glänsande satinband, stickers och glitterlim. Resultatet blev en färggrann 

minnesbok över Jonathans medverkan i sommarteatern. Och, hoppades hon, ett slags 

godtagbar anledning att åka och besöka Anneli.  

Hon skjuter upp den tunga glasdörren. Just när hon kliver in genom porten ser hon 

en annan röd Volvo i ögonvrån. Den står nonchalant parkerad i vändzonen. Stora 

extraljus, blänkande fälgar och fullt med luktgranar och raggartärningar innanför 

vindrutan. Hon känner igen Volvon från byn. Mattias. Det tänkte hon aldrig på, att 

någon i familjen kunde vara där och hälsa på Anneli. Maja hade liksom sett framför sig 

att hon låg förlamad i sin säng alldeles ensam dag ut och dag in. Förutom 

sjukvårdsbiträden. Och kanske en sjukgymnast? Hur tränar man med någon som är 

helförlamad? Någon gång ger man antagligen upp och tänker att det inte längre är någon 

idé. 

Maja fortsätter tveksamt mot avdelningen. Vad ska hon säga? Hon vill inte gå in 

medan Mattias är där. Klockan är sju. Halva besökstiden har redan gått. Kanske är han 
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på väg att åka snart? Och om Jonathan är med? Det skulle nästan vara lättare. Jonathan 

känner hon ju. Då kan hon prata med honom och visa fotoalbumet. Flera i ensemblen 

har skrivit en hälsning på insidan av pärmen. De i hennes ålder som är någorlunda 

jämnåriga med Anneli, som gick på Trönöskolan samtidigt som hon när de var små, 

även om det var i klassen under eller tre klasser över. Som har åkt skolbuss till och från 

Vågbro och Söderhamn tillsammans med henne varje dag, kanske i flera läsår. Hejat på 

henne, retats med henne eller knappt pratat med henne alls, men ändå funnits där intill 

och delat samma upplevelser och verklighet i så många år. 

 Maja möter ett biträde och frågar vilket rum Anneli Lindblad ligger på. Biträdet 

pekar mot en dörr som står på glänt ut mot korridoren. Maja närmar sig tveksamt. Hon 

hör röster därinifrån. Eller är det bara en röst? I korridoren står två vackra, vita 

rokokostolar klädda med blå- och vitrandigt tyg. Maja sjunker ner på den som är 

närmast, hon måste fundera över nästa steg.  

 Mattias röst. Nu hör hon den lika tydligt som om han satt på stolen bredvid henne.  

 ”Jag vet att du skulle ha velat att jag tog hand om honom. Och det gör jag. Men han 

vill ju flytta och gå på nån jävla dansskola. Jag kan ju inte ta ansvar för honom om han 

bor i Uppsala.” 

 När orden väl letat sig fram till Maja är det för sent. De sätter sig i hjärnan. Maja 

hade verkligen inte tänkt tjuvlyssna, men det går inte göra något åt efteråt. Hon nynnar 

tyst för sig själv inuti huvudet, allt för att störa ut ljuden från rummet. Men så tränger 

Mattias hesa röst ut genom dörrspringan igen. 

 ”Tänk dig det, mamma. Om du skulle bli farmor. Det skulle ha vart nåt, va? Fast 

om tjugo år eller så!”  

 Farmor? Maja studsar till på stolen. Det här håller inte. Hon kan inte sitta kvar här. 

Ljudlöst reser hon sig och smyger bort från dörren, hittar ett uppehållsrum där hon sätter 

sig i en soffa med uppsikt över korridoren. Mattias lät upprörd. Hon kan absolut inte 

trava in där och störa hans förtroliga samtal med sin mamma. En mamma som inte kan 

svara vare sig honom eller Jonathan. Som lever och finns, men som inte kan ge några 

råd.  

 En stund senare kommer biträdet förbi. Stannar upp. 

 ”Hittade du inte Annelis rum?” 

 ”Jo, men …” 

 ”Kom ska jag följa dig. Besökstiden är snart slut, men det gör inget om du stannar 

en stund till.” 
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 Maja följer lydigt efter. Nu får Mattias ändå veta att hon är där, men på det här viset 

kommer hon i alla fall in i skydd av sjukvårdsbiträdet.  

 ”Brukar hon ha många besök?” frågar Maja. Om hon kan hålla samtalet igång så 

blir Mattias förvarnad om att de kommer.  

 ”Pojkarna mest. Göran kommer inte så ofta. Jonathans kristna vänner har varit här 

några gånger i sommar. Vad är det dom kallar sig, Trossyskon?” 

 Jaså, Staffan och hans ”lärjungar” brukar hälsa på Anneli? Säkert för att be om ett 

under, om helande. Maja kan se Staffan framför sig när han lägger sina smala, spensliga 

händer på Annelis huvud och uppmanar de andra att stämma in i förbönen.  

Hon stannar innanför dörren. Det måste vara tio – femton år sedan hon sist såg 

Anneli, men ändå känner hon igen henne. Mörkt hår, nästan svart. Ett långsmalt ansikte 

med bruna ögon. Hon var väldigt söt på den tiden, nu är hennes ansikte snedvridet som 

det brukar bli av hjärnskador. Bara vissa ansiktsmuskler fortsätter att lyda. Maja ser att 

Anneli reagerar på att någon kommer in i rummet, hennes blick söker sig mot biträdet 

som går fram och klappar Anneli på handen:  

”Du är populär, Anneli. Idag får du många besök.”  

Annelis mun drar och rycker lite uppåt mot höger. Det är tydligt att hon svarar på 

biträdets röst i alla fall. Mattias stirrar på Maja. Det bildas en missnöjd rynka mellan 

ögonbrynen på honom. Han väntar tills biträdet har gått, sedan reser han sig och fräser: 

 ”Ni behöver inte springa här med era böner och Jesusskit. Hon har varit så här i åtta 

år nu. Hon blir inte bättre för att ni håller på och rabblar trams. Ni bara lurar i Jonathan 

en massa falska förhoppningar.”  

 ”Men … jag kommer inte för …”, stammar Maja, håller upp fotoalbumet framför 

sig som ett slags förklaring. Och skydd mot ilskan.  

 Hon vill säga att hon är med i Söderblomspelet, att hon har med sig foton på 

Jonathan. Men det kanske bara förstärker hans förutfattade meningar. Staffan och 

Trossyskonen hör ju också ihop med teatern.  

 Mattias böjer sig ner och säger något till sin mamma. Maja ser inte hans ansikte, 

men rynkan är i alla fall borta när han tränger sig förbi henne ut genom dörren. 

 

Maja sätter sig på en stol bredvid sängen. Hon pratar direkt till Anneli, försöker att inte 

bry sig om att Annelis blick omväxlande flackar omkring eller stirrar tomt mot en punkt 

i taket. Hon presenterar sig och berättar om sin stuga i Trönö och att hon är med i 

Söderblomspelet, sommarteatern om Nathan Söderblom. Teatern började redan när de 
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var tonåringar, men Maja vet inte om Anneli ens har sett den. Många i Trönö går varje 

sommar. Andra är inte intresserade alls.  

 Maja ser ingen reaktion hos Anneli medan hon pratar. Ingen ryckning i mungipan. 

Inte förrän hon tar fram fotoalbumet. Det är tydligt att Anneli känner igen Jonathan på 

bilderna. Maja blir varm inuti. Då var hennes idé med fotocollaget ändå lyckad. Maja 

bläddrar bland fotona, visar och berättar. Det är en ovan situation att prata och prata och 

inte få någon respons tillbaka. Undrar om Anneli kommer ihåg det liv hon har haft, allt 

hon har gjort med sina barn och sin familj? Eller om hon har ett här och nu-minne efter 

olyckan? Kanske känner hon bara igen Jonathan som någon som ofta kommer och 

hälsar på. 

 Rummet är solvarmt, nästan kvalmigt, men ändå ryser Maja till. Hon hoppas nästan 

att Annelis hjärnskador är så stora att hon inte kommer ihåg sitt tidigare liv. Det måste 

vara fruktansvärt att ligga förlamad på det här viset om man är helt klar i huvudet och 

kommer ihåg allt man gjort tillsammans med sina nära och kära. Och speciellt hemskt 

måste det vara om man har barn.  

Maja känner hur tårarna är på väg. Det här blev mycket jobbigare än hon tänkt sig. 

Hon reser sig och går fram till det lilla bordet som står vid fotändan av sängen. Studerar 

fotona som står där. Skolfoton på Mattias och Jonathan. Ett familjefoto när pojkarna var 

små. Glada leende pojkar. En busig blick hos Mattias, ett osäkrare leende hos Jonathan. 

Eller är det hennes tolkning bara för att hon blandar ihop dem med vilka de är idag? 

Anneli står bakom dem i en blommig urringad sommarklänning. Hon är precis lika söt 

på fotot som Maja minns henne. Och Göran, pojkarnas pappa, är uppklädd och 

välkammad på fotot. Han ser också riktigt bra ut, även om det inte märks i den ovårdade 

jägarutstyrsel som hon brukar se honom i nu för tiden. Han stannar ofta till på affären 

när han kommer från skogen. Grova kängor, fleeceväst och en grön keps nedtryckt i 

pannan. 

På bordet står två höga blomvaser. Dessutom ligger där några upp- och nervända 

kort. Maja blir nyfiken och vänder upp några av de vita baksidorna. Bibelord om 

helande.  

 

Åt en annan givas helbrägdagörelsens gåvor (1 Kor. 12:9). 

 

Frukta inte, tro allenast, så får hon liv igen (Luk. 8:50).  
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Hälsningar om förbön från Trossyskonen. En personlig underskrift och hälsning från 

Staffan: Jonathan är som en bror för oss. Vi ber för dig varje dag, att Gud ska hela dig. 

Hälsningar från Staffan och alla Trossyskon.  

Och under det ett välkänt bibelord. Jesu ord till lärjungarna, ord som hon förstår att 

Staffan och ungdomarna tog fasta på när de började kallade sig Trossyskon:  

 

Se här är min moder och här äro mina bröder. Ty var och en av er som gör min 

himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder  

(Matt. 12:50). 

 

Maja suckar. Hon förstår absolut att Mattias är upprörd. Hon är förvånad över att han 

inte har kastat korten i papperskorgen.   
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 9 

 

NATHAN: Bibeln är sann för såvitt jag där finner sanning. En sak är inte sann bara för 

att den står i Bibeln. 

DALENIUS: Så här talar en kättare och antikrist, inte en teolog och kommande präst. 

NATHAN: Ytterst strävar jag efter klarhet och sanning i vår kristendom. 

 

** 

Maja (2015) 

 

”Det är han, polisen från Uppsala”, viskar Anki till Maja. ”Snygg, eller hur?” 

 Det närmar sig premiär och repetitionerna har flyttat in på kyrkans utegård där 

föreställningarna snart ska spelas. Bara om det ösregnar går de inomhus, till 

församlingshemmet eller den gamla IOGT-NTO-lokalen. Medan de körde igenom 

Parisscenen dök han upp och satte sig på en av de provisoriskt utställda träbänkarna. Nu 

följer han repetitionen med uttryckslös blick. Han är lång och bredaxlad och ser 

vältränad ut under den grå kavajen. Vassa kindben och kantiga linjer i ansiktet, så där 

typiskt för hockeyspelare och andra muskelberg, tänker Maja. Eller också är det bara 

hennes fördomar, förstärkta av retuscherade reklambilder på machohjältar i teveserier 

och actionfilmer.  

 ”Du får sätta in en stöt, du som är ledig”, fortsätter Anki och knuffar henne i sidan. 

Repetitionerna hålls på innergården till kyrkan, där även föreställningarna kommer att 

spelas. Anki och Maja står under en av de öppna portarna i tegelmuren. Hela 

kyrkobyggnaden är i rött tegel, även murväggarna runt innergården. Maja ser att 

mannens blick dras mot en av öppningarna och solljuset som letar sig in där. Hon vet att 

man från bänkplatserna kan se den vackra vyn över Trönöbyn och de gröna fälten i 

horisonten. Hon vänder sig om och låter blicken svepa över landskapet. Kvällssolen mot 

det sommargröna gör att det ser det ut som ett vykort.  

 

Ankis prat är inget att bry sig om. Dessutom kräver Bea, regissören, full koncentration 

under hela repetitionerna av alla, även när de inte är på scen. Antagligen kommer Anki 

att få en skarp tillsägelse efteråt för viskandet, och Maja gissar att hon kommer att 
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hantera den som om hon fortfarande var fjorton och gick i skolan. Rycka på axlarna, 

mumla ”ja, ja” och så göra likadant nästa gång. Det är inte den enda regel som Anki 

hanterar lättvindigt. 

Mannen på bänken är välklädd. De blekta jeansen och den grå sportiga kavajen 

sitter perfekt. Efter några veckor i Trönö blir man snabbt svältfödd på män som bryr sig 

om sitt utseende. Ibland är det olika sommarevenemang i byn och då kommer karlarna i 

bästa fall nyduschade och nykammade med rena kläder. Men det är sällan någon som 

har märkeskläder på sig eller något moderiktigt överhuvudtaget. Det gäller förresten 

både män och kvinnor. Maja suckar inombords när hon tänker på sin egen svarta 

bomullsklänning med ett påsytt vitt förkläde. Hon har inte tvättat den på hela veckan. 

Hon bara hänger upp den när hon går hem och drar på sig den nästa dag igen. Om hon 

kniper åt med armarna i sidorna kanske det hjälper till att stänga inne svettlukten.  

Du som är ledig … Maja känner sig inte ledig. Hon har ju barnen. Och på något vis 

har hon fortfarande Tomas. De är fortfarande en familj, fast hon och Tomas har 

separerat. Även om hon är singel känner hon sig långt ifrån fri att göra vad hon vill med 

vem hon vill. Ibland undrar hon om det är något fel på henne. Eller också är hon bara 

sjukligt gammaldags som inte kan föreställa sig att gå ut på krogen och ragga 

åtminstone under sina barnfria veckor. En av hennes kollegor brukar dyka upp på 

torsdagsmorgnarna i skrynklig festblåsa och förälskelseskimmer i ögonen. Sen pratar 

hon om sin nya karl varenda fikapaus och lunchrast i ett par veckor tills hon dyker upp 

rödgråten en morgon när det har tagit slut. 

Även om Maja skulle vara intresserad, så har hon nog inget för att flirta med 

mannen på bänken. Han är säkert yngre än hon, högst trettiofem. Dessutom är inte det 

här någon krog eller något tonårsdisco, som Anki tycks tro. Maja såg hur hon släppte ut 

sin hårknut i smyg direkt hon fick syn på polismannen. Och Maja kan nästan svära på 

att hon har ny färg på läpparna. Går hon omkring med ett läppstift i förklädesfickan?  

När de flyttar om till nästa scen tar Anki en extra sväng förbi mannen på bänken 

och ler stort mot honom. Maja kan inte låta bli att kommentera: 

”Men du är väl inte ledig.” 

”En liten flirt skadar ingen”, kvittrar Anki. ”Det är som tändvätska för Bosse när 

han ser att någon annan är intresserad.” 

Bea samlar ihop alla skådespelarna för ett sista genomdrag av nobelprisscenen. 

Maja skäms lite å Ankis vägnar. Mannen i den grå kavajen har kommit hit i jobbet. För 

det måste vara han som är brottsutredaren från Uppsalapolisen som ringde Per-Henrik 
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igår. Han vill träffa de delar av ensemblen som var med för fyra år sedan, samtidigt som 

Felicia. Han kallade det ett möte, men Per-Henrik var misstänksam. 

 ”Jag tror han ska förhöra oss, jag. Var beredd på att han tar er en och en för sånt där 

korsförhör.” 

 ”Vi borde kanske prata ihop oss”, sa Anki osäkert. ”Så vi vet vad vi ska säga.” 

 ”Vi ska säga sanningen förstås”, sa Björn. ”Det finns inget som ska hållas hemligt 

för polisen. Vi vill ju allihop få reda på vad som hände med Felicia. Eller hur?” 

 

Sanningen, ja. Maja vet att Björn precis som hon har läst filosofi och är väl insatt i olika 

sanningsteorier. Från korrespondensteorin till pragmatikerna. Och Nietzsche som menar 

att sanningen är relativ. Det finns inga fakta, bara tolkningar. Björn borde kanske inte 

handskas så lätt med begreppet sanning. Men hon förstår att han menar att de inte ska 

ljuga om någonting bara för att det är en polis som frågar. 

 Poliser står annars inte speciellt högt i kurs bland Trönöborna. De gånger polisen 

kommer till byn brukar det vara för att ställa polisbilen strategiskt gömd bakom några 

träd på parkeringen utanför affären i syfte att fånga fartsyndare som inte uppfattar eller 

respekterar trettioskylten före vägguppet. Eller sätta dit någon för tjuvjakt. Eftersom det 

oftast är fråga om någon i jaktlaget som dessutom är släkt med halva byn så håller alla 

käften om det man hört. 

  Här slutar Svea rikes lag. Den hemmagjorda skylten sitter uppspikad på en stolpe 

vid vägkanten längre upp i byn. Trönö har liksom många norrländska byar och 

samhällen långt till närmaste polisstation, vilket medfört ett annorlunda sätt att tänka 

kring lag och ordning. Maja minns den spända stämningen mellan henne och Tomas när 

de tittade på Jägarna. Tomas nedlåtande fördömande av bymentaliteten där alla 

skyddade varandra. Ingen vågade säga ifrån. 

 Skylten går att läsa som en åsiktsförklaring att inga byrånissar i Stockholm ska sitta 

och bestämma att man inte får skjuta varg eller björn i skogar som Stockholmsfolket 

aldrig har varit i närheten av. Inte ens om det är för att skydda sig själv och sina djur. 

Men skylten har också en vidare innebörd. I byn tar man ansvar för varandra. På 

gott och ont. Man ställer upp om någon får ekonomiska problem eller blir sjuk. 

Samtidigt vill man också gärna sköta rättsskipningen själv. Hellre åker man hem till 

ungdomarna och läxar upp dem på egen hand än ringer polisen vid buskörningar och 

skadegörelse.  
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* 

 

Alla sätter sig på rad vid ett av långborden i församlingshemmet. Den civilklädde 

polismannen är ensam på sin sida av bordet. Som en präst på husförhör. Eller en 

förhörsledare hos polisen.  

 ”Vad tror du han heter?” viskar Anki. ”Jag gissar på nåt spännande, Derrick eller 

Nick? Nåt utländskt.” 

 Anki och Per-Henrik hamnar i mitten. Maja dröjer lite för att Björn ska ta stolen 

mellan henne och Anki. Hon vill inte höra Ankis viskande i örat under förhöret, eller 

vad det nu är för något. Ungdomarna placerar sig längst ut på kanten. De sitter 

hopsjunkna och vrider stolarna lite inåt mot varandra, nästan som att de sluter sig 

samman till en egen grupp. Det var de som kände Felicia bäst, och Maja gissar att de 

tycker det här är olustigt.  

 ”Anders Svensson”, presenterar sig polismannen på bred stockholmska. Maja 

kväver ett frustande. Anders Svensson, det svenskaste som finns.  

 Alla får presentera sig och berätta vad de gör utanför teatern och säga något om hur 

de kände Felicia. Polismannen antecknar i ett svart spiralblock. Han tittar upp och möter 

Majas blick när hon presenterar sig. Något väckte hans intresse. Det pirrar till i Maja. Är 

det för att hon bor i Uppsala, eller är det något annat? Jävla Anki att sätta igång en 

massa funderingar så där.  

 ”Kan ni berätta lite om Trossyskon”, säger Anders och tittar fortfarande på Maja. 

Anki har rätt, han är snygg. Och rösten är lugn och trygg. Förtroendeingivande. Säkert 

en värdefull egenskap när man är utredare och förhör människor hela dagarna.  

 Per-Henrik och Björn börjar lite försiktigt. Anki och flera av de vuxna fyller i. 

Anders antecknar. Det handlar mycket om Staffan. Ungdomarna svarar på direkt tilltal, 

men ingen av dem vill berätta frivilligt eller utförligt om sina upplevelser av den 

sommaren, det är tydligt. Maja gissar att de skäms, skäms över Staffan och över sig 

själva, över att de rycktes med i frälsningsvågen. Att ha varit medlem i Trossyskon är 

inget man skryter om här i Trönö precis.  

 ”Och nu”, frågar Anders, ”är det någon av er som fortfarande är med i 

Trossyskon?” 

 Ungdomarna ruskar på huvudet. Några tittar ner i bordet. 

 ”Trossyskon finns inte längre”, förklarar Maja. ”Det upplöstes när Staffan flyttade.” 

 ”Han flyttade alltså från byn?” antecknar Anders. ”När då?” 
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 ”Hans sommarstuga brann”, fortsätter Maja. ”Det var väl i augusti, spelen var slut 

för sommaren och sen flyttade han.” 

 ”Hans sommarstuga brann?” Anders höjer huvudet från boken och möter Majas 

blick. Hans ögon är knivskarpa och hinner tänka massor och ställa flera frågor innan 

hans ens öppnar munnen. ”Var det nån som tände på?” 

 Maja dröjer med svaret. 

 ”Det blev en polisutredning”, säger Per-Henrik. Och sedan får tystnaden runt bordet 

tala för sig själv. 

 ”Då ska jag läsa den”, säger Anders och frågar inte mer om branden. Klokt, tänker 

Maja. Alla enskilda spekulationer och rykten om branden är inget som passar att 

diskutera i en sådan här stor grupp.  

 Anders vänder sig mot ungdomarna igen.  

 ”Finns det någon annan församling som ni är med i istället?” 

 Flera av ungdomarna skruvar på sig. Återigen är det Maja som bryter in. 

 ”Här i Trönö finns inga frikyrkoförsamlingar eller någon kyrklig 

ungdomsverksamhet. De som vill delta i en frikyrklig gemenskap åker till Söderhamn 

eller Bollnäs.” 

 Amalia fyller i: 

 ”Jag har varit med i pingstkyrkan i Söderhamn sedan jag var liten och det är jag 

fortfarande.” 

 ”Trossyskon hade inte sitt ursprung i någon speciell församling eller frikyrklig 

trostolkning”, fortsätter Maja förklara. ”Och dessutom”, hon vänder sig mot 

ungdomarna, ”så är det inte säkert att man vill berätta om sin religiösa tro eller 

tillhörighet, även om det är ett förhör.” 

 Anders nickar.  

 ”Självklart. Jag var mest intresserad av att få ihop det, var Trossyskon hörde 

hemma jämfört med andra frikyrkor, men jag tror att jag börjar få en bild nu. Om vi 

lämnar den sommaren och går framåt i tiden. Vad hände efter branden och efter att 

Staffan flyttat härifrån? Vad vet ni om Felicia och vad hon gjorde från hösten 2011 och 

fram tills hon dog?” 

 Det är tydligt att Anders i och med sin fråga förflyttade samtalet till säkrare mark. 

Nu turas alla om att berätta om sina minnesbilder, fyller i och tar vid där någon annan 

slutar. Bilden är samstämmig. Felicia gick sista året på gymnasiet i Söderhamn och 
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extrajobbade på affären, men det var alltmer sällan man såg henne någonstans 

överhuvudtaget. Hon drog sig undan och blev blek och mager.  

 ”Hon såg allt annat än frisk ut”, säger Anki.  

 ”Jag tror att hon hoppade av gymnasiet”, säger någon. ”Hon var inte med på 

studenten.”  

 ”Men hon började på förskollärarutbildningen sen i Uppsala”, säger Per-Henrik, ”så 

hon läste in sina gymnasiekurser på nåt sätt. Efteråt.” 

 ”När vi hade uppstarten för nästa Söderblomsspel efter jul så kom hon inte”, 

berättar Amalia. ”Hilda sa att hon inte ville vara med längre.” 

 ”Det var Hilda och hon som var bästisar”, fyller någon annan i. ”Och Hilda flyttade 

direkt efter gymnasiet.” 

 Anders antecknar. Maja gissar att han kommer att ta kontakt med Hilda. 

 Efter en stund är Anders nöjd. 

 ”För den här gången”, säger han. ”Jag har en del saker jag behöver följa upp. Jag 

kanske kontaktar några av er om några dagar igen. Förresten, en helt annan sak. Är det 

någon som vet vilka det är som kör en röd Honda och en blå fyrhjuling?” 

 Det blir tyst igen. Maja ser att flera av ungdomarna skruvar på sig och tittar ner i 

golvet. Anki flackar oroligt med blicken och Björns ögon möter Per-Henriks under 

några sekunders tystnad. Till slut är det Per-Henrik som säger: 

  ”Det är många i byn som kör fyrhjuling och moped. Svårt att veta vilka du menar.” 

 ”Jag hoppas att inte att alla kör som dom här två”, säger Anders. ”Två mopedister 

hade lekstuga och blockerade vägen för mig i flera kilometer. Jag har en civilbil så de 

visste förstås inte att jag är polis, men ändå. Totalt livsfarliga. Mest för sig själva.” 

 Maja ler lite inombords. Det känns skönt att uppsalapolisen har åkt dit på samma 

grej som hon själv. 

 ”Det är nog inga från byn”, säger Björn. ”Det är många ungdomar som är ute och 

kör på somrarna. Dom kommer hit från både Söderhamn och Bollnäs.” 

 Björn undviker Majas blick. Maja är förvånad över att Björn så obehindrat drar till 

med en vit lögn. Så mycket för hans prat om sanning. Vid det här laget vet alla i byn, 

inklusive hon själv, att det är Josefssons tvillingar och den där rödhåriga Hugo som roar 

sig med att trakassera bilister på vägen mellan Kungsgården och Trönö. Men Björn 

tycker tydligen inte att det är polisens sak att lära dem vare sig trafikregler eller att veta 

hut.  
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 Alla reser sig samtidigt för att lämna lokalen. Ungdomarna är först ut, ivriga att 

komma därifrån. Per-Henrik dröjer sig kvar. Han vill nog ha några avslutande ord med 

polismannen eftersom det var han som gjorde upp om mötet. Anki kliver åt sidan och 

verkar inte heller ha bråttom. Maja ser att hon spanar mot Anders, söker kontakt.  

 ”Passa dig för att verka alltför angelägen”, skojar Maja. ”Du kan bli misstänkt för 

mord eller nåt.” 

 Just då tittar Anders åt deras håll, tar på sig kavajen och går fram mot dem. Anki 

fyrar av ett stort, glittrigt leende. Men Anders bara glider förbi hennes förväntansfulla 

blick och bländvita tänder och fäster istället blicken på Maja. 

 ”Maja Eriksdotter”, säger han. Maja nickar, osäker på om det är en fråga eller ett 

konstaterande. Anders ignorerar helt och hållet Ankis fladdrande ögonfransar och 

nyfikna ögon. Istället fortsätter han, vänd mot Maja: 

 ”Jag skulle gärna prata med dig lite mer, enskilt.” 

 Samtidigt backar han tillbaka några steg ut från klungan, så att Maja måste vända 

ryggen åt Anki och de andra och följa efter honom.  

 ”Jaha … nu?” frågar hon förvirrad.  

 ”Nej, tyvärr hinner jag inte nu. Jag har ett annat möte inbokat. Vad gör du i morgon 

förmiddag, kan vi ses då?” 

 ”Ja … jo … det går väl bra”, stammar Maja, fortfarande förvirrad. Hon känner 

Ankis blickar i ryggen, säkert är hon är både avundsjuk och nyfiken.  

 ”Var får jag tag i dig?” frågar Anders. 

 ”Jag bor i en sommarstuga en bit ut i skogen”, säger Maja. ”Men jag kan komma 

ner till byn …” 

 ”Om jag får en vägbeskrivning så hittar jag nog dit”, avbryter han och öppnar sitt 

svarta anteckningsblock. Maja vill fråga vad det handlar om, varför han vill prata med 

henne, men hon kommer sig inte för. Hon vet inte om Anders uppfattar hennes tvekan, 

men när han skrivit upp även hennes mobilnummer, utifall att, ler han lugnande och 

säger: 

 ”Om jag har förstått det rätt så är du teolog vid Uppsala universitet?” 

 Maja nickar. Så det är därför. Han vill att hon ska förklara lite noggrannare för 

honom vad Trossyskon handlade om. Hon känner ett litet, litet styng av besvikelse att 

det inte var henne själv han var intresserad av, utan hennes teologiska kunskaper. Men 

sedan fortsätter han: 

 ”Och dessutom är Tomas Henriksson din exman, eller hur?” 
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 Maja stirrar fånigt på honom och nickar stumt. Vad har Tomas med det här att 

göra? Eller är det hon själv som är misstänkt för något? Hon ångrar att hon skojade med 

Anki om att hon skulle passa sig.  

 ”Ja, ungefär”, mumlar hon. ”Vi var aldrig gifta.” 

 Anders slår igen det svarta blocket.  

 ”Nej just det, så var det, ja”, säger han och ler sitt förtroendeingivande leende.  

 Anki springer ikapp henne på väg ut.  

 ”Vad var det där om?” flåsar hon uppspelt. ”Stötte han på dig? Erkänn, han ville 

träffa dig, eller hur?” 

 ”Ja, han ville träffa mig”, svarar Maja och himlar med ögonen. I nästa sekund 

ångrar hon sig, när hon inser vilket snaskigt skvaller det kan bli av det här när Anki har 

förstorat och förvrängt alltihop och spridit ut det på byn. Men samtidigt njuter hon lite 

av övertaget. Alla killar faller för Anki, det vande hon sig vid redan som tonåring. 

Därför är det så uppfriskande med den här polisen som verkar helt oberörd av Ankis 

charmoffensiv. En känsla av triumf börjar bubbla inuti Maja. Det spelar ingen roll att 

han egentligen inte är intresserad av henne heller på det viset, Anki kan väl få tro det om 

hon vill. Det är ju inte så att hon ljuger, han vill ju träffa henne och de har bestämt en 

tid, men det tänker hon inte heller berätta. Anki skulle säkert hitta på någon anledning 

att råka dyka upp i sommarstugan lagom till klockan tio.  

 Så smidigt hon kan undviker hon Ankis fortsatta utfrågningar och när Tea kommer 

och vill diskutera repetitionsdisciplinen med Anki passar Maja på att smita iväg.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 2 

SCEN 7 

 

19 – 30 augusti 1925 hålls ett ekumeniskt möte i Stockholm.  

 

EN AV DELTAGARNA: (Berättar för övriga mötesdeltagare om en händelse på 

Atlanten som tilldrog sig för omkring femtio år sedan.)  Bland de nödställda befann 

sig en ung amerikanska. Hon blev vittne till förskräckliga scener (…) Den unga 

amerikanskan förlorade sina fyra barn och beredde sig på att upplyfta sin själ till 

himmelen. Hon tänkte: Är det så lätt att dö? Då hörde hon en mäktig stämma, som 

om den kom från en annan värld: Det är sant att det är lätt att dö. Det som är svårt, 

det är att leva. 

 

** 

Tomas (2015) 

 

Tomas står i dörröppningen och tittar på sin yngste, Alex. Han ser så barnsligt fridfull ut 

när han sover. Inget kvar av trotset och rynkorna mellan ögonbrynen som fanns där 

tidigare idag när de grälade om midsommar. Alex var bjuden av en klasskamrat på 

båttur i skärgården. Till Sandhamn av alla ställen.  

 ”Du är alldeles för ung för att tillbringa midsommar på Sandhamn”, klippte Tomas 

av redan i början av diskussionen.  

 ”Men vi åker ju med Luddes föräldrar”, försökte Alex. 

 ”Det hjälper inte mycket på midsommarafton”, svarade Tomas. Han skulle aldrig 

själv komma på tanken att ta med sina tonårsbarn till Sandhamn över 

midsommarhelgen, och han var säker på att Maja tyckte likadant. Dessutom var hans 

uppfattning om Luddes föräldrar att de troligtvis åkte dit för att festa loss själva. 

Partymänniskor med pengar. Han skulle antagligen ha sagt nej även om det var sista 

veckan i september och Sandhamn hade stängt för säsongen.  

 ”Du vet att vi har bestämt att åka till farmors och farfars stuga på midsommar”, 

fortsatte Tomas. 

 ”Men där finns inga kompisar”, suckade Alex.  
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 Nej, precis, ville Tomas svara, men han förstod att det bara skulle trappa upp 

konflikten ytterligare. I stället sa han: 

 ”Vi brukar alltid fira midsommar med familjen. Emma följer också med fast hon är 

flera år äldre än du.” 

 ”I så fall kan vi åka till Trönö”, muttrade Alex. ”Till mamma i stugan.” 

 Där slutade diskussionen. Eller tog tillfälligt uppehåll. Alex stack ut och när han 

kom hem höll han demonstrativt en sur min ända tills han gick och lade sig. Men nu, i 

sömnen, verkar ilskan ha runnit av honom.  

Tomas står kvar ytterligare en stund. Njuter av lugnet och friden. Känner en djup 

tacksamhet för sina två barn och för hela sitt liv. Alla är friska och även om inte allt 

blivit som han tänkt sig så måste man säga att han är lyckligt lottad. Han har ett bra liv, 

och barnen är det allra viktigaste. 

När Emma var två år hade Maja ett missfall. Två månader efter missfallet blev hon 

gravid igen, med Alex. Om inte missfallet hade kommit så hade inte Alex funnits. Han 

tänker på det ibland. En del sörjer missfall som man sörjer ett barn som dör. Själv blir 

han iskall vid den svindlande tanken på hur nära det var att Alex inte funnits. Tillvaron 

tippar lite grand på sned när han försöker föreställa sig ett annat barn och att han då inte 

ens skulle ha vetat om att det fanns en Alex att sakna eller sörja. Han har svårt att 

förlika sig med att det bara är en slump vilka liv som blir till och vilka liv som aldrig får 

utvecklas. 

 Tomas har funderat hela kvällen på hur mycket allvar det låg i Alex utspel att fira 

midsommar i Trönö. Både Alex och Emma verkar ganska tillfreds med tillvaron att byta 

boende varannan vecka. Han och Maja har pratat om det flera gånger, hur glada de är 

för att deras barn verkar trivas hos dem båda och inte försöker spela ut dem mot 

varandra. Flera av deras skilda vänner beskriver regelbundna sammandrabbningar som 

hela tiden förstärker polariseringen och som till slut gör det helt omöjligt för de vuxna 

att mötas som vänner eller ens behålla en neutral, fredlig relation. Maja och han är 

fortfarande vänner och det hör till de där sakerna i livet som han är lycklig för. De har 

aktat sig för att skrika och anklaga varandra för en massa hemskheter, hållit igen, 

åtminstone inför barnen. Hårda, elaka ord som man slänger ur sig i stundens ilska kan få 

evigt liv när barnen memorerar dem i minsta detalj.  

 Om man inte har tänkt igenom sina argument och om man inte är säker på att man 

har känslorna under kontroll så är det bättre att vara tyst och inte säga något alls. Det har 

alltid varit Tomas ledstjärna, både på jobbet och privat. Precis så mötte han Alex förslag 
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om midsommar i Trönö tidigare idag. Alex krävde inte heller något svar utan stack 

istället iväg och lät ilskan rinna av på annat håll. 

Tomas vet att Alex älskar Trönöstugan. Egen brygga och badstrand, fiske och 

kanot. Att köra morfars gamla moppe på skogsvägarna. Själv har Tomas alltid tyckt att 

det är lite primitivt. Mycket slit. Frakta dricksvatten i dunkar, hugga ved till kaminen 

och vedspisen, koppla in vattnet från den grävda brunnen på våren och koppla från och 

stänga av allt när man lämnar av på hösten. Duschschemat med varsin 

femminutersdusch var fjärde timme. Mer klarar inte varmvattenberedaren av.  

Tomas är också medveten om att båda hans barn har mycket närmare kontakt med 

morföräldrarna och kusinerna på Majas sida än med hans egna föräldrar och hans 

systers tvillingar. Ibland brukar han förklara det med att kusinerna i Trönö är i samma 

ålder och tvillingarna är tio år yngre. Innerst inne vet han dock att det inte är hela 

förklaringen. Tvillingar är verkligen påfrestande. Varken han eller Maja orkar med dem 

några längre stunder och han hittar gärna på förevändningar att bara ses över dagen eller 

bo på hotell när de åker till Göteborg. 

”Det blir trångt och jobbigt för er”, säger han till systern. ”Det blir mycket roligare 

när vi träffas om alla är pigga och orkar umgås. Vi har tänkt hitta på en del andra saker 

också, Emma och Alex har pratat om Universeum. Det var länge sedan vi var där. Ni får 

gärna haka på om ni vill?”  

Vad gäller hans föräldrar så är det inget större fel på dem. Visst, de lekte aldrig med 

honom på det där viset som Majas föräldrar verkar ha gjort med sina barn och numera 

gör med barnbarnen. Men det var inget han saknade. Det var först när han var vuxen 

och fick barn och såg Majas pappa krypa runt på golvet och leka med lego och bilar 

som han började fundera över hur olika deras uppväxt har varit. Tomas är fortfarande 

imponerad över hur Majas pappa kastar sig in i alla äventyr. Han deltar till och med 

entusiastiskt i vattenlekarna oavsett både luft- och vattentemperatur. Ingen av Tomas 

föräldrar har spelat fotboll eller byggt kojor med honom och systern. De klädde aldrig ut 

sig och deltog i maskeradlekarna eller lekte kurragömma. Varför skulle de då göra det 

med barnbarnen? För Majas föräldrar har barnbarnen alltid varit nummer ett.  

Försiktigt stänger Tomas sovrumsdörren och går tillbaka till vardagsrummet där 

nyhetsrösten på teve fortsätter att redogöra för det syriska inbördeskriget och den 

ökande flyktingströmmen till Europa. Han ser på mobilen att han har ett missat sms från 

Maja: Vaken? 
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”Hej, hur har du det?” öppnar Tomas.  

 ”Körigt”, svarar Maja. ”Snart premiär, du vet.” 

 Tomas vet precis. Han var med ett par somrar i Trönö och försökte sköta allt själv 

med stugan och barnen medan Maja jagade upp sig mer och mer ju närmare premiären 

de kom. Vissa dagar gick det inte prata med henne alls och ibland kom hon inte ens hem 

utan tillbringade halva nätterna vid mammans symaskin för att fixa till det sista på 

scenkläderna. Till slut insåg både hon och Tomas att det var lugnast att han och barnen 

var kvar i stan och körde upp till Trönö lagom till premiären.  

 ”Jo, jag undrar …”, fortsätter Maja, ”har polisen varit hos dig och frågat om 

Felicia?” 

 Tomas blir tyst. När han pratade med Maja förra gången hade han inte haft en tanke 

på att polisen skulle höra av sig, att de kunde ha något intresse av Felicias 

samtalsbehandling hos honom. Hade han anat det så hade han aldrig berättat för Maja 

att Felicia var hans patient. Inte så där utan vidare i alla fall. Men Maja har ett slags 

sjätte sinne. Hon anar sig ofta till saker som ingen annan vet, och nu har hon på något 

vis räknat ut att polisen har varit och frågat ut honom om Felicia. 

 

* 

 

Polisen som dök upp på hans mottagning var civilklädd och presenterade sig som 

Anders.  

”Jag skulle vilja veta lite om en av dina patienter”, sa han och slog sig ner i den 

senapsgula lädersoffan som i vanliga fall hade syftet att hjälpa patienterna att slappna 

av.  

Tomas nickade stumt. 

 ”Felicia.” 

 Polisen framför honom såg lite förvånad ut. 

 ”Du vet att hon är död?” frågade han rent ut. 

 ”Jag läste om det i tidningen”, sa Tomas. ”Allt stämde, jag kände igen huset på 

bilden. Hon bor … bodde inte så långt härifrån …”  

Anders tittade upp från sitt anteckningsblock och Tomas skyndade sig att förklara: 

”Jag har ett patientregister med adressuppgifter och telefonnummer och så, och jag 

har stött på henne ett par gånger i närbutiken, men jag har aldrig varit hemma hos 

henne, det var inte så jag menade … I alla fall gick hon på behandling för depression … 
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och sen när jag pratade med Maja, min sambo … exsambo … visste hon också om det. 

Att Felicia hade hoppat.” 

 ”Din sambo?” 

 Tomas fortsatte förklara, och Anders antecknade. Att Maja var från Trönö precis 

som Felicia och att de båda hade varit med i Söderblomsspelen för ett par år sedan. Och 

att Maja var där nu, i Trönö, och höll på att repetera årets föreställning och att man 

naturligtvis pratade om Felicias självmord i byn. ”Om det nu var ett självmord”, 

skyndade sig Tomas att tillägga. 

 ”Men hon, din fru, visste inte att Felicia var din patient?” frågar Anders, beredd 

med pennan igen. 

 Inte fru, vi var aldrig gifta. Och inte sambo, ex-sambo, repeterade Tomas för sig 

själv men brydde sig inte om att rätta polisen i soffan. Istället funderade han en stund 

och valde sina ord väl innan han svarade: 

 ”Innan visste hon inte. Men nu tror jag hon har förstått att det var så.”  

 Pennan fortsätter sin snirkliga väg över papperet. Sedan lyfter polismannen blicken 

och ser honom rakt i ögonen. 

 ”Din bedömning som psykolog är alltså att Felicia var suicidal?” 

 

* 

 

”Vad ville dom? Vad har du sagt?” fortsätter Maja i luren. ”Tror dom inte att hon tog 

livet av sig eller varför är dom så intresserade av henne?” 

 ”Jag vet inte”, suckar Tomas.  
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SÖDERBLOMSPELET 

AKT 1 

SCEN 7 

 

NATHAN: Ni är från Stockholm. Det hörs på dialekten. 

ANNA: … och ni är från de stora skogarnas land Hälsingland. 

(…) 

NATHAN: Min far är kyrkoherde i Norrala. Men jag är född i Trönö på prästgården 

där, som ligger på en höjd med fin utsikt över en vacker dalgång med bördiga jordar 

och stora gårdar med många fönster. Det är enkelt men det finns alltid gott om plats 

för folk. Och nedanför finns en vacker stenkyrka från medeltiden. 

 

** 

Maja (2015) 

 

Hon känner sig som en velig tonårsflicka som ska på disco. På sängen ligger en slarvig 

hög med provade och ratade kläder. Säckiga mjukisbyxor och en urtvättad t-shirt. Det 

är ju så hon brukar gå klädd i stugan. Alltid är det något som ska fixas … och hon 

tänker minsann vara som vanligt även om det kommer en snygg polis och hälsar på.  

 Mönstrad sommartunika och vita tajts. Lite finklädd är väl inte så konstigt. Efteråt 

ska hon ju ner till byn på teaterrep. 

 Den ljusblå strandklänningen med ett löst tygskärp i midjan. Vadå, att den är 

urringad och nästan genomskinlig gör väl inget. Det är jättevarmt och hon tänker sitta i 

solen nere vid bryggan när han kommer. 

 

Hon hinner springa runt och fixa massor av saker i de säckiga mjukisbyxorna. Plocka 

disk, städa i ordning på gården och bära in ved. Hon hinner till och med ta fram 

hammaren och laga en av trästolarna till utemöbeln. Stolen har stått undanställd i flera 

veckor för att ingen vågar sitta på den.  

 När Maja är nervös eller spänd för något blir hon rastlös, så har det alltid varit. Hon 

brukar storstäda lägenheten eller fikarummet på institutionen och kasta sig över alla 

möjliga uppdrag och aktiviteter. Helst fysiskt ansträngande så hjärnan inte hinner med 

att fundera så mycket. Tiden innan hon och Tomas till sist bestämde sig för att separera 

var hysterisk. Hon tapetserade om både sovrummet och köket, sorterade och städade 
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alla skåp och röjde i källarförrådet. Tog långpromenader både morgon och kväll och 

gick ner tio kilo på bara några månader. Tills det bara tog stopp en dag. Hon åkte hem 

från jobbet och lade sig platt i soffan. Dagen efter fattade de äntligen beslutet att flytta 

isär, åtminstone på prov. Eller rättare sagt Tomas beslutade för dem båda, själv bara låg 

hon där helt apatisk. Oförmögen att ta några beslut överhuvudtaget.  

 Nu har det snart gått tre år sedan den där dagen då hon kollapsade, och de månader 

hon var sjukskriven känns långt borta. Men rastlösheten och hyperaktiviteten kommer 

tillbaka lite då och då. Om hon bara stannar upp och tänker efter så vet hon alltid vad 

som utlöser den, vad hon är nervös för eller spänd över.  

 Just nu är det Anders. Hon vet inte varför just han framkallar det här pirret i magen 

som hon inte har känt på flera år. Om det är Ankis prat som har satt igång det eller om 

hon äntligen är redo för en liten förälskelse, åtminstone en flirt.  

 Bara hon tänker tanken så tar hon i ännu hårdare med hammaren och efter en stund 

känner hon hur svetten rinner i pannan. Maja inser att hon är tvungen att ta ett snabbt 

dopp i sjön och tvätta av sig.  

 Solen steker i nacken och mjukisbyxorna är inte att tänka på längre. Istället drar 

hon solklänningen över den våta bikinin. Vattendropparna glittrar mot hennes 

brunbrända armar. Hennes kollegor är alltid avundsjuka på hennes djupa solbränna när 

de träffas igen efter semestern. 

 ”Åk till Hälsingland nästa sommar”, brukar Maja föreslå.  

 Hon hinner precis sätta på kaffebryggaren och borsta igenom det blöta håret innan 

hon hör motorljud på vägen.  

 

”Om jag hade vetat om det här hade jag tagit med badbyxor”, säger Anders och tittar 

uppskattande ut över stranden och sjön.  

 ”Det går nog att ordna”, svarar Maja. Lite för snabbt. Genast som hon har sagt det 

börjar hon fundera på om hon egentligen får erbjuda en kriminalutredare ett par 

badbyxor eller en simtur i sin sjö.  Kanske räknas det som ett försök att påverka en 

tjänsteman under utövning eller ännu värre som att försöka påverka en mordutredning.  

 Och hon som har satt på kaffe också. Hoppas att han tar det där med badbyxorna 

som ett skämt. Det blir tyst i några sekunder. Sanden som klibbade fast mellan tårna på 

Maja efter badet har torkat. Hon känner hur de mjuka sandkornen glider av när hon rör 

på fötterna. Anders granskar hennes blöta hår. Han ser fortfarande så där uppskattande 

ut. Och glatt överraskad. Men det är omöjligt att gissa om det bara handlar om stugans 
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läge och den vackra utsikten eller om han gillar hennes solbrända bara armar och den 

genomskinliga strandklänningen.  

 ”Jag skulle just ta en kopp kaffe”, säger Maja och bestämmer sig för att strunta i om 

det räknas som muta eller otillbörlig påverkan. ”Vill du ha?”   

 Medan hon går mot stugan känner hon hur klänningen smiter åt och klistrar fast sig 

i den blöta bikinin. Hon drar i den och försöker få in luft emellan så att den åtminstone 

ska torka snabbt.  

 När hon kommer ut med brickan sitter Anders ute på bryggan. Han har kavlat upp 

jeansen till knäna och tagit av sig tröjan. Maja får skärpa sig för att komma ihåg att han 

är polis och att det här kanske är ett förhör. Hon passar på att studera honom på avstånd. 

Han har väldigt snygg överkropp och armmuskler som en simmare. Han är inte lika 

brun som hon, men har ändå lyckats fixa en skaplig solbränna fast det bara är juni. Han 

kanske ofta arbetar med bar överkropp? 

 Anders vänder sig mot henne.  

 ”Jag var nästan på väg att vända, jag trodde att jag hade kört fel. Det var bara skog 

överallt och vägen blev smalare och smalare. Och så plötsligt ljusnade det mellan träden 

och sjön och stugorna dök upp mitt i vildmarken. Magiskt.” 

 Maja sätter sig på bryggan bredvid honom. Brickan emellan. Varsin kaffekopp och 

några pepparkakor. Det var allt hon hittade.  

 Han har ett jack nedanför högra ögat. Hon lade märke till det redan när de satt vid 

långbordet i församlingshemmet. Nu när han sitter så här nära syns det ännu tydligare. 

Det är lite vitare än huden runt omkring, som det brukar vara med ärrbildningar. Inget 

pigment. Majas tankar far återigen till storvuxna, vältränade hockeyproffs, hårda 

närkamper och tacklingar. En skridsko som var nära att kosta honom synen? Eller är det 

från ett knivblad eller något annat vasst tillhygge i ett polisingripande? 

 ”Du har ingen anteckningsbok idag?” frågar hon.  

 ”Det här är inget förhör”, svarar Anders. ”Jag tycker bara att det är intressant att 

höra hur du tänker om ett par saker. Om du vill berätta för mig?” 

 Det sista säger han faktiskt lite vädjande. Inte alls med den auktoritära och 

uppmanande polisrösten. Maja blir förvirrad. Om det inte är ett förhör, vad är det då?  

 ”Förklara för mig”, ber Anders och stoppar två sockerbitar i sin kaffekopp. ”Vad 

var grejen med Trossyskon egentligen? Det låter på folk här i Trönö som om det 

handlade om utomjordingar. Var han så farlig, den här Staffan?” 
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 Farlig … nej, det var han väl inte. Eller? Det som hände med ungdomarna var 

obehagligt. Grupptryck, snudd på masspsykos. Maja vet inte hur hon ska förklara det. 

Men alla hade förvandlats till små rabblande helgon. Halleluja-kör utan hjärna.  

 ”Du vet, man brukar ju säga from som ett lamm”, börjar Maja. ”Jag har svårt för 

den där fromheten. Det ligger något enfaldigt i uttrycket. Små fogliga, passiva lamm 

som inte tänker själva, bara följer med skocken … ” 

 ”Och det var Staffan som ledde skocken?” 

 Maja tänker tillbaka på sommaren för fyra år sedan. Staffans intensiva blå ögon och 

det vinnande leendet. Hans medryckande informella predikningar. Ungdomarna såg 

glöden och passionen. Maja såg en trasig själ som kom direkt från Bibelskolan.  

 ”Världen är inte bara god. Men det fattar inte lammen. Dom bara bräker och 

springer vidare i flocken utan att tänka. Och så blir dom uppätna av vargen.” 

 Anders skrattar till. 

 ”Du gillar inte får, det hör jag.”  

 ”Jag gillar inte vargar heller.”  

 Maja ler och tar en klunk kaffe.  

 ”Jag tror inte att Staffan hade planerat något i förväg. Han blev bara så exalterad av 

uppmärksamheten och gemenskapen. Han var fullproppad med bibelord och ett 

kärleksbudskap som han inte visste själv om han vågade lita på. Och så landade han i en 

miljö där alla sög in precis allt han sa, trodde på det nästan mer än han själv gjorde. Han 

blev berusad av kraften, makten. Och kallade den för ande …”  

 ”Och Felicia …” 

 ”Felicia och Hilda hörde definitivt till den där bräkande skocken. De vittnade om 

och om igen om sin underbara frälsningsupplevelse. Och alla ungdomarna samlades i 

församlingshemmet efter repetitionerna eller i stugan hemma hos Staffan och umgicks 

bara med varandra hela sommaren. Tänk dig, en frälsningspredikant och ett 

konfirmationsläger som håller på i flera månader …” 

 ”Fanns det något sexuellt i det hela?” 

 ”Du menar om Felicia och Staffan … Om Staffan utnyttjade sin ledarposition och 

hade sex med alla småtjejerna?” 

 ”Ja, det skulle ju inte vara första gången det hände i en sekt. Om nu Trossyskon var 

som en sekt.” 
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 ”Jag vet att många föräldrar var rädda för både det ena och det andra”, säger Maja. 

”Du har säkert hört någon påstå något åt det hållet. Men jag tror faktiskt inte att Staffan 

var intresserad av flickorna på det viset.”  

 Maja lyfter blicken och stirrar ut över vattnet. En svag bris får vasstråna utanför 

udden att gunga lätt i takt. Annars är allt stilla. Andmamman med sina små duntottar har 

inte synts till på hela morgonen och ingen av grannarna verkar vara hemma.  

 ”Jag tror faktiskt inte att han var intresserad av tjejer överhuvudtaget”, fortsätter 

Maja. Hon blir lite förvånad själv. Det är precis som att hon har haft en tanke som legat 

och gnagt, men som hon aldrig har tänkt färdigt.  

 Från vassdungen urskiljer sig en långsmal svart kropp som simmar emot dem med 

kroppen vinkelrätt upp ur vattnet. Maja ser att Anders också får syn på ormen. Hon 

väntar tyst på reaktionen. 

 ”Gula nackfläckar”, säger han lugnt.  

 Maja skrattar högt. Anders ser nästan förnärmad ut. 

 ”Vadå? Vi hade mycket orm på mitt sommarställe när jag var liten. Jag har till och 

med tillbringat en midsommarhelg på akuten efter ett huggormsbett.” 

 Och ändå är du inte livrädd för ormar, tänker Maja tyst för sig själv. Om Tomas 

eller Emma hade blivit biten mitt under en midsommarfest skulle det antagligen ha 

inneburit slutet på Trönösemestrarna i hennes familj. Och vad Tomas anbelangar är 

Maja säker på att han aldrig någonsin kommer att lära sig se skillnad på en snok eller 

huggorm. Om man springer i panik så snart det prasslar i gräset hinner man inte uppfatta 

några nackfläckar.  

 Maja hämtar badhanddukar och ett par blommiga badshorts som Tomas fick i 

födelsedagspresent av Emma en gång. Emma hade valt dem utifrån eget tycke och 

smak, ju färggrannare desto bättre. Tomas badade pliktskyldigast i dem flera gånger den 

sommaren, men sedan hade han stoppat dem längst in i garderoben. Anders stirrar på 

det storblommiga mönstret som skiftar i regnbågens alla färger, men han säger inget. 

Och när han har bytt om uppe på altanen kan Maja konstatera att han klär även i 

storblommiga badshorts. Själv drar Maja bara av sig solklänningen och hoppar i, tar 

några simtag och glider sedan runt på rygg i vattnet. Hon älskar att ligga och flyta så 

och blunda mot solen. Strax hör hon ett plask och simtag som närmar sig.  

 ”Tänk om det kommer en orm igen när du ligger så där”, skojar Anders alldeles 

intill henne. 
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 ”Då hoppas jag att den har gula nackfläckar”, säger Maja och vänder runt. På andra 

sidan sjön borta vid hjortronmyren ser hon två vita kroppar med långa halsar som glider 

fram. Det är svanparet som häckar i sjön. Första gången de dök upp var förra sommaren. 

De är vackra, men håller sig gärna på avstånd. 

”Ska vi simma en sväng?” frågar hon. 

 

Majas simtag är långa och kraftiga. Hon dyker omväxlande ner med ansiktet rakt fram 

eller vänder vänstra kinden i vattnet. Hon är värdelös på crawl. Men hon vet att hon kan 

simma flera tusen meter bröstsim. Anders håller samma takt bredvid henne. Riktningen 

är rakt ut i sjön, genom klungan av vita näckrosor. Maja för undan några långa 

slemmiga stjälkar med händerna för att inte trassla in benen i de sega linorna som löper 

ända ner till bottnen.  

 ”Hur långt är det över sjön?” frågar Anders.  

 ”Tio minuter”, säger Maja.  

 

Maja siktar på den stora stenen som sticker ut i vattnet. Bottnen är dyig på den här 

sidan, det är svårt att gå i land om man inte kommer med båt eller kanot. Dessutom är 

marken mossig och snårig, full med blåbärsris. Men man kan klättra upp på stenen om 

man vill vila en stund.  

  Stenen är inte så stor, de sitter väldigt nära varandra. När Anders stryker sitt hår 

bakåt droppar det sjövatten på Majas axel.  

 ”Det här har du gjort förr?” konstaterar Anders och fortsätter utan att vänta på svar: 

”Jag har svårt att föreställa mig dig som en sån där religionsdoktor eller vad det heter på 

universitetet.” 

 ”Jag med”, säger Maja och blir allvarlig. ”Det är precis som om det inte är jag. 

Eller ett annat jag. Jag tror att det finns två Major. Och det handlar inte bara om jobbet 

och universitetet. Det är ett helt annat slags liv här i Trönö. Jag tänker annorlunda när 

jag kommer hit. Om allt.” 

 Anders nickar. Han säger inget, men han ser ut att förstå. Maja stannar kvar i 

tanken på två Major. Det är precis så det är, hon har upplevt det så ofta. Överraskat både 

sig själv och Tomas med ett uttalande, en åsikt, som gått stick i stäv med en ståndpunkt 

hon tagit i en diskussion bara några veckor tidigare. Ibland har hon betraktat sig själv 

med den andra Majans dömande blick, men aldrig kommit till en lösning. Det har hänt 

att hon varit väldigt trött på någon av Majorna och glatt sig över att få byta miljö så hon 
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samtidigt kunde byta roll ett tag. Problemet var bara att Tomas blev kär i den där andra 

Majan, hon som bara finns i Uppsala.  

De sitter tysta en stund och tittar ut över sjön. Stugan ser så annorlunda ut på 

avstånd. Allt ser ut som ett miniatyrlandskap, dockhus och dockskåpsmöbler som någon 

ställt upp för att skapa en vacker vy av sommar-Sverige. 

 ”Visste du att hon var gravid den där sommaren?” frågar Anders. 

 ”Vem? Felicia?” 

 Anders nickar.  

 ”Hon fick missfall. Hennes föräldrar visste inget.” 

 ”Är det därför du tror att Staffan …?” Maja ruskar på huvudet. Nej, hon kan ändå 

inte tro att det var något mellan Staffan och Felicia.  

 ”Du har ingen aning om vem …?” frågar Anders vidare. 

 En röst ekar inne i Majas huvud. En hes röst som tränger igenom dörren på 

sjukhemmet. Tänk om du skulle ha blivit farmor? Men det är inte säkert att det är han. 

Och även om det var han, varför skulle hon berätta för Anders? Hon är Maja Eriksdotter 

från Trönö och i Trönö håller man tyst om det man vet. Speciellt gentemot 

ordningsmakten. Till och med Björn och Per-Henrik körde med sina undvikande vita 

lögner. Det kan vara vem som helst. Det är nog ingen från byn. 

 Hon möter Anders blick. Han väntar tyst, envisas inte. Jag vill gärna höra vad du 

tänker, om du vill berätta ….  

 ”Mattias.” Maja tvekar lite. ”… Jonathans storebror. Du träffade Jonathan uppe vid 

kyrkan, han är med i Söderblomspelet.” 

 Maja berättar vad hon hörde när hon var i Bollnäs för att hälsa på Anneli. Och att 

hon såg dem tillsammans i Mattias bil, och Felicia verkade väldigt upprörd. Hon var 

fortfarande blek och upprörd när hon kom till teatern strax efter.  

 ”Men vem har sagt det här om missfallet?” 

 Anders svarar inte. Istället fortsätter han: 

 ”Felicia var i psykisk obalans och hade vanföreställningar. Allt verkar ha bottnat i 

missfallet.” 

 Maja stirrar på honom. Tomas! Tomas hade inte berättat allt för henne. Trots 

utökad sekretess och behovet av att få dela sina tankar med någon. Tomas visste att 

Felicia hade haft ett missfall. Han hade sagt något om skuldkänslor och konstiga tankar. 

 Maja sitter tyst och låter informationen sjunka in. Den sommaren, det måste ha 

varit henne Mattias pratade om. Men Felicia och han umgicks egentligen inte i samma 
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kretsar. Mattias hade inga höga tankar alls om vare sig Staffan eller Trossyskon. Maja 

skulle gissa att både han och Göran, pojkarnas pappa, hörde till dem som jublade när 

Staffan till slut försvann från byn. 

 ”Men hon tog livet av sig?” Maja vill ändå fråga, även om hon plötsligt tvivlar på 

allt. Hon huttrar till lite, det blev många nya vändningar. 

 ”Mycket möjligt”, säger Anders, nu med objektiv polisröst. ”Mycket pekar på att 

hon var suicidal.” 

 Maja glider ner från stenen och börjar sakta simma hemåt mot stugan igen. Hon 

behöver tänka. Scener och minnen från den sommaren spelas upp i hennes inre. Det är 

som om någon haft en filmkamera på inspelning hela tiden och nu trycker hon på play 

för att återuppleva allt som hände. Och den här gången ser hon allt i ett annat ljus. Så 

många nya detaljer. En blick här och en hand där. En extra kram eller en kram som är 

lite längre än de andra … 

 Hade Anders förstått att hon hade något att berätta? Att hon visste saker som hon 

själv inte hade förstått att hon visste? Eller trodde han att alla i byn visste men höll tyst, 

att den enda han kunde förmå att berätta hur det låg till var Maja som precis som han 

själv bor i Uppsala. Han hoppades kanske att hon inte hade tillräckligt starka band till 

bygemenskapen för att tiga och vårda alla hemligheter. 

 När de kliver upp på bryggan och sveper in sig i varsin badhandduk ställer han 

nästa fråga. Den som Maja har väntat på. Under simturen stod plötsligt alltihop så klart 

för henne, och insikten gör så fruktansvärt ont. Att hon var så blind. Hon som ändå 

oroat sig så mycket för honom, hur det skulle gå för honom och vem som skulle hjälpa 

honom att bli vuxen. Och fast Maja vet djupt inuti att hon kanske kommer att få ångra 

att hon inte kniper käft så fortsätter hon att svara. Hon berättar för Uppsalapolisen som 

står där framför henne i Tomas blommiga shorts vad hon tänker och tror. 

 ”Jonathan”, säger hon med en suck. ”I så fall var det Jonathan.” 

 

 


