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Till Ruben Eliassen – den jag älskar.
För alla skratt, för all inspiration och för all kärlek.
Utan dig hade inte denna bok blivit skriven.
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Vita väggar, högt i tak, en klotformad lampa, grått dagsljus som silade in genom den
tunna bomullsgardinen, ett skyddande flor mellan honom och världen utanför. Han
hade ett öga öppet. Allt var stilla, tomt. Som om han låg innesluten i en egen bubbla,
en kokong spunnen av osynliga trådar. Knappt några ljud hördes, ett svagt surrande
någonstans ifrån. En kran som rann. Det blåste, vinden fick fönsterglasen att vibrera.
En vas i rostfritt stål med några gula tulpaner stod på bordet vid sidan av sängen. Ett
glas vatten, till hälften urdrucket.
Knutas var ensam i rummet. En stickande lukt i näsan. Påträngande, steril,
antiseptisk. Han vred sig försiktigt i sängen. Han kisade, en bultande värk i
bakhuvudet. Ont i ena armen, nacken var stel. Huvudet tomt, som bedövat. Blicken
gled över de kala väggarna. Han måste vara på lasarettet. Vilken dag var det? Vad var
klockan?
Han prövade att sätta sig upp, men ett plötsligt hugg i mellangärdet stoppade
honom. Han fick inte luft. Långsamt sjönk han tillbaka i sängen. Upptäckte att han
hade bandage nedanför bröstkorgen. Plötsligt mindes han smärtan som slog till, innan
han förlorade medvetandet. Han hade tänkt att han skulle dö.
Sedan kom tankarna, långsamt, minnena från smällen.
Den där morgonen. Allt skedde så snabbt. Han hade stått utanför villan i den kalla
gryningen och tagit sig en pipa rök innan han ringde efter en taxi som skulle föra
honom och Karin till flygplatsen. Till en början hade han inte brytt sig om bilen som
stått parkerad längre ner på gatan, men så upptäckte han att någon satt där. En silhuett i
mörkret, svagt upplyst av gatlyktornas sken. I nästa sekund, ljudet av en motor som
startade, bilen som körde rakt emot honom. Pipan gled ur handen, föll till marken. För
ett ögonblick var allt fruset i en enda, långsam rörelse. Lyktorna på bilens front
bländade honom. Så small det. En explosion, krossat glas, kroppen som flög åt sidan,
som var hans egen.
Han mindes att han hade tittat upp. Det hade börjat ljusna, himlen ovanför honom
var grå. Ljuden av vriden metall och glas som exploderade, åt sig in i hans
hörselgångar. Han kände något vått och varmt rinna ner över kinden, torkade sig i
ansiktet och såg på jackärmen. Blod. En intensiv värk i sidan.
Tiden började gå fortare, molnen som hade legat stilla mot himlen lossnade från
sina förtöjningar, drev snabbt över horisonten. Mödosamt lyckades han komma på
benen. Med suddig blick såg han hur bilen hade skenat rätt in i en av grannarnas villor.
Den hade brakat rakt igenom staketet, fortsatt upp på gårdsplanen och träffat ena
gaveln. Ett fönster på huset hade krossats, annars var det mest bilen som tagit skada.
Fronten var fullständigt demolerad. Stefan Norrström hängde över ratten, blod i
ansiktet. Knutas såg att han rörde på munnen, stirrade på honom. Läpparna formade ett
ord.
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– Hjälp.
Först förstod inte Knutas vad ordet betydde. Hjälp. Han blinkade hårt. Smärtan i
sidan var näst intill outhärdlig. Bilen i väggen, motorn som rusade. Stefan som viskade
medan blodet rann nerför hans ansikte, blicken mot Knutas.
Svart rök bolmade ut från motorhuven. Han hade inte mycket tid, måste
koncentrera sig.
Knutas stapplade framåt med ostadiga steg, fick upp bildörren, böjde sig in över
den andre. Norrströms röst var svag.
– Jag vill inte dö på det här viset … låt mig inte dö.
Knutas tog tag i honom, drog ut honom ur bilen. Ögonblicket därefter flammade
lågor upp. En ambulans närmade sig med tjutande sirener. Plötsligt var det fullt med
folk på gatan, nyvakna, förvirrade. Familjen som bodde i huset kom springande ut i
nattkläderna.
Han lade Stefan på marken, framstupa sidoläge.
– Låt mig inte dö, viskade han igen.
– Du ska inte dö, svarade Knutas.
Stefan hade sträckt sig efter hans hand, hållit honom hårt. Knutas kände hur hjärtat
slog snabbt, först starkt och sedan svagare, som om någon lagt en våt filt över alla
ljud. Så en slöja över ögonen, ett mörker som växte. Handen gled ur Stefans grepp,
alla som stod runt omkring sjönk undan, de blinkande ljusen avtog och försvann. Allt
var kaos. Benen gav vika.
Sedan blev allt svart och tomt och dött. Tills nu.
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Nattfjärilen slog med vingarna mot halogenlampan som hängde ner från taket. På
betonggolvet under låg flera, orörliga. Som Ikaros, tänkte han. Den tragiska hjälten i
den grekiska mytologin vars far tillverkade vingar åt honom så att han kunde fly från
fienden på Kreta. Men han flög för nära solen så att vaxet som fäste vingarna smälte
och han störtade ner i havet och drunknade. Liksom nattfjärilarna flög för nära ljuset
och det blev deras död.
Han väntade medan han iakttog insekten som surrade kring den starka lampan.
Skenet var vitt och obarmhärtigt, det lyste upp hela garaget. Så kom den för nära: ett
fräsande ljud, och den föll mot golvet.
Han var också bränd. En enda period i livet hade han upplevt att han levat fullt ut.
Han hade kastat sig ut från den höga höjden, vågat hänge sig och omfamnat det som
erbjöds honom. Sedan kom bakslaget, smärtan som var som att bli överkörd av ett tåg
i full fart. Han hade överlevt, men levde inte.
Det är aldrig för sent, hade han sagt till sin egen spegelbild, det är aldrig för sent att
göra något åt det.
Han hämtade kvasten som stod i hörnet av garaget, sopade bort fjärilarna mot
garageporten, öppnade den på glänt och föste ut dem, ut i den kyliga natten. Så låste
han porten och ställde tillbaka kvasten i hörnet.
Han återvände till bilen, vred om tändningen, strålkastarna lyste upp garageväggen
där hans verktyg hängde i prydliga rader. Han satte på sin favorit, Johnny Cash.
Han tände en cigarett och drog ett bloss medan han slöt ögonen och lät tonerna fylla
tomrummet mellan honom och det han hade framför sig. Det han hade bestämt sig för
att göra. Ännu ett bloss innan han återigen öppnade ögonen och betraktade väggen.
Blicken fastnade på ett av verktygen. Han reste sig och klev ur bilen, släckte cigaretten
trots att han bara rökt hälften och stoppade tillbaka fimpen i paketet. Lyfte ner
bultpistolen, skruvade isär den i två delar, fann en krutladdning. Han hade en ask
patroner i lådan under verktygsbänken. Etthundranittio milligram. Han laddade
pistolen och satte ihop den.
Han kände tyngden och det kalla stålet mot huden, spände fjädern, stod en stund
och vägde den i handen.
Han hörde sin fars röst. Håll handen stilla, hade han sagt. Men den var tung, det var
inte lätt. Faderns hårda grepp runt hans lilla hand som nästan försvann i den grova
näven, tvingade honom att hålla bultpistolen, tryckt mot oxens panna. Blicken från
djuret vilade i hans. Han slöt ögonen, kände lukten av rädsla. Den kalla bultpistolen i
handen. Så trycker du av. Han hade sett på sin far. Jag klarar det inte, hade han sagt,
men fadern förstod inte, ville inte förstå. Du klarar det. Den vuxna stämman som var
så säker, så lugn. Den grova handen pressades mot hans. Så small det, en
öronbedövande knall som fick honom att rycka till kraftigt. Oxen föll ihop, blev
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liggande. Han fick lust att skrika, men det kom inte ett ljud. Faderns blick, och hans
blick, men de hade inte sett samma sak.
Han kom tillbaka till nuet, suckade tungt och hängde tillbaka bultpistolen på sin plats.
Faderns stämma försvann ur huvudet, tillfälligt, för han visste att den alltid skulle vara
där. Att den alltid väntade tillsammans med de andra rösterna.
Rösterna från dem som hade svikit honom.
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Det hade varit en lång, orolig natt och Julia Rambergs ängslan dämpades inte av att
morgonen grydde. Hon slog upp ögonen och påmindes omedelbart om vad hon hade
framför sig. I dag skulle de ses och prata om gårdens framtid för första gången efter
hennes pappas begravning och hon visste vad de andra ville. Alltför väl. Tanken fick
det att krypa i kroppen. Helst ville hon bara somna om och drömma om något vackert,
stillsamt. Det var kallt i rummet, hon drog täcket upp till näsan. Vårarna var kyliga på
Gotland och fukten smög sig in i husets tjocka stenväggar. I många timmar hade hon
legat sömnlös och gruvat sig. Blicken på tapeten, olika sommarblommor med slanka
stjälkar; blåklocka, smörblomma, vallmo och styvmorsviol. Det var en gammaldags
tapet som hade suttit där på väggarna så länge hon kunde minnas. Hunden tassade in i
rummet, satte sig vid sängkanten och tittade bedjande på henne. Bordercollien var
hennes bästa vän och största trygghet.
– Kom då, Mio, sa hon och klappade med en hand på täcket.
Blixtsnabbt hoppade hunden upp och lade sig tillrätta vid hennes fötter. Trycket
över bröstet ökade när hon tänkte på det förestående mötet med sina syskon. Daniel
och Maria hade tydligt förklarat att de ville sälja den anrika sjuttonhundratalsgården
som var deras barndomshem. Helst så fort som möjligt, innan sommaren kom för nära
och ”det blev stiltje på fastighetsmarknaden” som Daniel hade uttryckt saken i deras
telefonsamtal föregående kväll. Hennes äldre bror hade låtit formellt affärsmässig på
rösten. Hon kände inte igen honom, det var som om hon talat med en främling.
Gaustäde gård räknades som en av Gotlands vackraste, den var kulturminnesmärkt
och skulle bevaras för all framtid. Där hade de vuxit upp med mamma och pappa,
dessa marker inrymde deras historia, gården blomstrade med sin lammuppfödning och
ansågs så unik att den beskrevs i böcker om gotländsk historia och byggnadstradition.
Hon förstod inte hur de andra tänkte. Skulle hon flytta redan före hösten? Lämna allt?
Hon huttrade till, kurade ihop sig under duntäcket. Luften var rå på morgonen innan
hon hunnit tända brasor i husets många eldstäder. Det var den enda värmekällan och så
hade det varit i alla tider. Det var nog just det hon tyckte allra bäst om med att bo här,
känslan av beständighet, att saker och ting tilläts vara som de alltid hade varit.
Lammuppfödningen hade hon hjälpt till med sedan hon var barn och hon kunde inte
tänka sig någon annan sysselsättning.
Hon lät blicken glida över takets synliga bjälkar, över de djupa fönsternischerna och
det gamla brädgolvet, grånat av ålder och blankslitet av alla fötter som trampat på det
genom årens lopp.
Hon kände en tung klump i bröstet, fick lust att kasta något i väggen för att bli kvitt
frustrationen som trängde sig på. Vad skulle det bli av henne nu? Hon var trettiofem år
gammal, ogift och hade inga barn. Visserligen hade hon någon hon träffade i Visby,
men vem visste hur länge det skulle hålla? Att flytta in till staden var otänkbart. Hon
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var van vid landet, arbetet på gården, att vistas bland djuren. Det var här hon hörde
hemma. Hon hade suttit i långa samtal med sina syskon, men det tjänade ingenting till.
De ville sälja och hon hade inte råd att köpa ut dem. Hon hade varit tvungen att ge
med sig och låta dem anlita en mäklare.
Julia vände sig på sidan och tittade ut genom fönstret. Åkrarna och ängarna,
lammen som betade i hagen. Träden som fortfarande stod nakna, våren var sen på
Gotland. Dessa marker bar hennes historia, här hade hon sprungit mellan byggnaderna
sedan barnsben. Hon hade varit lycklig, så lycklig man kan vara som barn.
Om bara Elias hade levat. Han skulle ha motsatt sig försäljningen. Hennes lillebror
som stått henne närmast i livet. De hade hängt ihop och delat allt sedan de var små.
Han var ett år yngre och skulle ha fyllt trettiofyra i år. Elias, som hon litat blint på.
Hon visste att han skulle ha stöttat henne, vad som än hände. Elias, den mjuke,
bräcklige, som lutat sig mot henne under hela barndomen när svårigheterna hopade sig
runt honom. De hade skurit sig i armarna och bytt blod, låtit det blanda sig, som ett
tecken på att de inte bara var syskon, utan bästa vänner, att de hörde ihop för alltid.
Elias, hennes själsfrände, ingenting skulle någonsin komma emellan dem, det hade de
lovat varandra. Ingenting utom döden.
Tills döden skiljer oss åt, hade hon tänkt under minnesceremonin och fingrat på
ärret när hon betraktade alla blommor och kort med hälsningar.
Familjen hade begravt Elias, Julia hade begravt en del av sig själv.
Elias skulle aldrig ha gått med på försäljningen. Han älskade sitt krypin i
drängstugan på gården där han läste sina böcker, tecknade och lyssnade på musik. Han
var annorlunda än de andra. Inbunden, drömsk och sluten, hade sin egen värld, sitt
eget universum. Deras mor gjorde ingenting för att dölja att Elias var nummer ett,
kanske var hon inte ens medveten om hur uppenbart hon favoriserade honom. Hon
försökte alltid ha honom intill sig, han skulle vara nära henne, han skulle stanna
hemma så mycket som möjligt. Samtidigt gick Elias sina egna vägar, han var som en
fjäril som inte gick att fånga, som ingen kunde kontrollera. När han slutat gymnasiet
och jobbat några år för att spara pengar och berättade att han skulle resa till Chile för
att klättra i berg var det ingen som blev förvånad. Han hade alltid klättrat, som barn för
att han hade en dröm om att fly, en dröm om att komma bort från det som gjorde ont
och var svårt. Han packade sin ryggsäck och försvann.
Efter tre månader kom beskedet om olyckan i Chile. Sorgen hade lamslagit hela
familjen, särskilt hennes mamma som aldrig blev sig lik. Elias hade stått på min sida,
tänkte Julia. Tillsammans hade vi varit starka. Så som det alltid var. Då, när vi var
barn.
Hon suckade och klev motvilligt ur sängen. Stack fötterna i fårskinnstofflorna och
svepte morgonrocken om sig. Ställde sig vid fönstret och tittade ut. De gråsvarta
lammen hade sin tjocka vinterpäls kvar vilket gjorde att de såg dubbelt så stora ut.
Snart var det dags för klippning, kanske skulle det bli sista gången. Det skar i bröstet
vid tanken. Blicken gick till det lilla stenhuset längst borta i trädgården. En gammal
linbastu, där det nyskördade linet torkade förr i tiden. Stigen framför dörren var helt
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igenväxt. Det där måste jag göra något åt, tänkte Julia.
Plötsligt hajade hon till. Något rörde sig bakom byggnaden. En skugga skymtade
fram runt knuten. Vem i all världen hade där att göra? I dessa ensliga marker passerade
sällan någon. Inte på den sidan. Inbillade hon sig? Kanske var det ett vilsekommet
lamm hon hade sett. Kanske var det bara det.
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Kriminalkommissarie Anders Knutas satt ytterst på sin slitna snurrstol i tjänsterummet
i Visby polishus. Roterade sakta fram och tillbaka. Skrivbordet var överbelamrat av
papper, mappar, böcker och anteckningsblock. Högarna tycktes för alla utomstående
utgöra ett enda kaos, det vara bara han själv som hittade i oredan. Inte för att det fanns
någon anledning till stöket, han hade haft gott om tid att städa upp. Vintern hade varit
händelselös och mest gått åt till rehabilitering och återhämtning. Han hade varit
sjukskriven på halvtid, men det var över nu. Han var glad att allt återgick till det
vanliga. Så långt det var möjligt. I själva verket existerade inte begreppet vanligt i
hans liv längre. Tillvaron hade förändrats så pass att det knappt fanns några gamla
vanor eller rutiner kvar.
Han grävde fram sin pipa och började stoppa den. På himlen hopade sig gråsvarta
moln, det såg ut som om det skulle börja regna när som helst, luften utanför var
fortfarande kylig. Trots att det var april kändes våren långt borta. Knutas reste sig, gick
bort till fönstret och stängde det. Han satt med jackan på, inte för att han frös utan för
att han var otålig, han ville komma iväg. Ännu en gång kastade han en blick på
klockan som hängde ovanför dörren. Lyfte armen och såg på sitt armbandsur. Det
visade samma tid. Han sjönk ner på stolen igen och fingrade rastlöst på tangentbordet.
Snart var det dags. Han stoppade pipan överdrivet omsorgsfullt för att få tiden att gå.
Så snart Karin blev färdig skulle de åka. Själv var han alldeles för okoncentrerad för
att kunna ägna sig åt något vettigt.
Det fanns stunder då han hade lust att lägga ifrån sig armbandsklockan och låta den
ligga där, se vad som hände om han valde att bortse från tiden. Var det så att den
kanske stannade om han inte lät den ha någon betydelse, inte lät den spela någon roll?
– Jag är klar. Är du säker på det här nu?
Knutas ryckte till och vände sig mot dörren. Under klockan stod Karin. Äntligen.
Karin med sitt mörka hår och sina stora rådjursögon. Hon var så vacker, tänkte han.
Blev nästan lite rörd när han såg hennes spensliga gestalt i dörröppningen. Sedan en
tid tillbaka var det de två. Hon hade ytterkläderna på sig och väskan i handen. Hon
lutade sig mot dörrkarmen och såg på honom.
– Fryser du? Håller du på att bli förkyld? fortsatte hon innan han hann samla sig.
– Nej, sa han. Jag kommer nu.
Han stängde av datorn, kastade en sista blick över skrivbordet innan han sträckte
sig efter väskan han packat tidigare samma morgon.
– Nej?
Knutas gav henne en lätt kyss på kinden innan de gjorde sällskap neråt korridoren.
– Är det nej till att du är säker eller nej till att du har en förkylning på gång?
Knutas stannade upp i korridoren och såg allvarligt på henne.
– Nej, jag är inte förkyld. Ja, jag är säker på det här. Fast helt övertygad om att det
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är en god idé är jag inte, jag vet bara att jag måste göra det.
Ett lätt regn började falla när de satte sig i bilen. Knutas tog plats i passagerarsätet med
armarna i kors över bröstet. Karin kunde se att han var spänd. Han stirrade ut mot de
glittrande vattendropparna som rann likt glasklara pärlor ner över rutan. Karin vred om
tändningen och backade ut från parkeringsplatsen.
– Du brukar inte glömma säkerhetsbältet, sa hon.
Knutas gav henne en snabb blick innan han spände fast bältet och lät händerna
sjunka ner i knäet. Han suckade.
– Du är nervös, sa Karin medan hon svängde ut i körbanan.
– Ja, sa Knutas. Men det finns ingen annan utväg.
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Han tänkte på hur han stått där flera kvällar i rad, väntat på henne. Iakttagit henne
genom de stora glasrutorna när hon gjorde sig i ordning, förberedde sig för att gå hem.
Han hade sett henne lämna kontoret, stänga dörren efter sig. Sätta sig i bilen och köra
ut från bakgården. Han tyckte om hennes stil, hon var diskret klädd och rörde sig med
en elegans, en kvinnlighet som påminde honom om någon. Någon han helst velat
glömma.
Men han slapp inte undan rösterna inom sig. Fortfarande kunde han höra hennes
mjuka stämma smeka honom, säga att hon älskade honom. Men han undgick inte
sveket i orden. Han ruskade på huvudet, försökte skaka bort rösten som grep tag i
honom och höll honom fast. Han ville inte att det skulle komma för nära, det gjorde
ont, han tyckte inte om smärtan han bar på.
Han försökte koncentrera sig på hon som visade sig i fönstret. Hon gjorde allt i en
bestämd ordning, samma sak varje dag. Det tilltalade honom. Hon ingav förtroende
helt enkelt, tillit. Hur mycket av det hade han själv känt i livet? Tillit hörde ihop med
respekt, trygghet. Han tyckte om ordet. Och det passade in på henne.
Han hade varit inne och hämtat prospektet på Gaustäde gård. Kvinnan på
mäklarbyrån satt upptagen i telefonen och gav honom en kort blick medan hon räckte
över en mapp tillsammans med Sanna Widdings visitkort. Hon frågade om han ville
skriva upp sig på listan medan hon sköt över ett ark och en penna. Men han hade inte
svarat, bara gått ut därifrån. Ute på gatan tog han upp visitkortet ur jackfickan och
tittade på det. Han tyckte att hon var fin på bilden. Bara det att han hade hennes kort
gjorde att han kände sig lite närmare henne.
Han tyckte om att se på henne, studera hennes rörelser.
När arbetsdagen närmade sig sitt slut reste hon sig från kontorsstolen och drog på sig
kappan. Hon slog av datorn och tog av sig de platta skor hon alltid bar inomhus. Så
fort hon gick ut bytte hon om till något annat, den här dagen var det ett par
smalskaftade stövlar. Hon var klädd i svarta långbyxor med ett svart linne och en röd,
kort jacka till. Han tyckte att hon var vacker.
Vanligtvis körde hon direkt hem efter jobbet, hon verkade aldrig uträtta några
ärenden eller träffa någon. Kanske klarade hon av det på lunchen eller när hon var ute
på sina olika uppdrag. Han väntade, iakttog henne på avstånd. Han tyckte synd om
henne och efter att ha observerat henne måste han erkänna att han faktiskt börjat tycka
om henne.
Nu gick hon från jobbet fast klockan inte var mer än halv fem. Det störde honom.
Så här dags brukade hon inte sluta, det var rena turen att han själv kommit dit tidigare
än vanligt, bara för att han inte hade något bättre för sig. Han försökte bortse från sin
irritation, koncentrera sig.
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Hon tog plats bakom ratten. Det hade börjat småregna, ljusen från billyktorna
reflekterades i regndropparna. Han hörde däcken mot gruset när hon körde ut från
parkeringsplatsen. Stannade till innan hon fortsatte ut på vägen. Han följde efter i sin
bil. Alltid samma mönster, hon blinkade vänster och körde ut ur staden, norrut. Men
vid nästa trafikljus gjorde hon något oväntat. Istället för att blinka vänster igen körde
hon rakt fram. Han blev både förvånad och lite störd. Vad höll hon på med? Varför
gjorde hon inte som hon brukade? Nu körde hon mot Fårösund. En bil hamnade
mellan dem. Irritationen sköt upp inom honom. Hon drog på, ökade farten. Ta till
vänster, kör hem, muttrade han tyst för sig själv. Det fanns fortfarande en chans vid
nästa trafikljus. Men hon fortsatte rakt fram. Åt ett helt annat håll. Hjärtat slog hårt i
bröstkorgen. Man kan inte lita på folk som inte har rutiner, vanor. Ingen tillit, inget
förtroende, tänkte han och kände hur han blev alltmer upprörd. Man vet aldrig var man
har dem.
Han ökade farten, körde om bilen framför och lade sig alldeles bakom henne.
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Aprilblåsten ven utanför fönstret när mäklaren Sanna Widding gjorde sig klar för att
lämna kontoret i centrala Visby. Hon var frusen, hängig och lite hungrig. Näsan rann
och kroppen kändes tung och trött. Typisk vårförkylning, tänkte hon irriterat och snöt
sig i pappersnäsduken. Tänk att man aldrig kan få vara frisk i det här landet.
Hon hade plockat undan på skrivbordet i sedvanlig ordning, satt på sig den
nyinköpta vårkappan och önskat sina arbetskamrater en trevlig kväll innan hon gick ut
och tog plats bakom ratten i sin röda Toyota som stod parkerad på kontorets bakgård.
Hon var tvehågsen, å ena sidan ville hon köra raka vägen hem, äta en varm måltid och
krypa ner i soffan framför teven med en filt om benen. Å den andra hade hon planerat
att åka förbi och ta en titt på en gammal kalkstensgård som hon fått ansvaret att sälja.
Hon ville dit för att insupa miljön, känna efter vad för slags människor som kunde
tänkas vilja bo där och hur hon skulle hantera uppdraget. Sanna Widding var
intresserad av byggnadshistoria och hade en del kunskaper om de gamla gårdarna på
Gotland.
Nyligen hade hon flyttat tillbaka till ön och bara arbetat på Wisby Mäkleri ett
halvår. På en konferens hade hon träffat chefen för den ansedda mäklarbyrån. De hade
kommit väl överens och han hade lockat över henne från Stockholm. Det passade
henne bra. Hon hade tröttnat på stressen och hetsen i storstan. Sanna Widding var
uppvuxen på Gotland och hade alltid längtat tillbaka, ända sedan hon flyttade till
fastlandet efter gymnasiet. Det var här hon hörde hemma.
När hennes man också erbjöds jobb på ön fanns ingen tvekan längre. De köpte hus i
Brissund en bit utanför Visby och stormtrivdes från första stund. Sanna hade funnit sig
väl tillrätta. På jobbet hade hon bett om att få ta hand om de urtypiska
kalkstensgårdarna i den utsträckning det var möjligt och hon hade fått som hon ville.
Och nu var hon på väg till Gaustäde, en av Gotlands vackraste och mest anrika gårdar.
Ibland tänkte Sanna att hon var för plikttrogen, sällan gjorde hon avsteg från det
hon hade planerat även om hon hade lust att göra något annat. Arbetet var viktigast. I
dag var inget undantag. Hon sköt undan ingivelsen att bara åka direkt hem. En simpel
förkylning skulle inte stoppa henne. Hon ringde sin man och meddelade att hon skulle
köra upp till Bunge och ta sig en titt på gården. Det skulle gå fort, försäkrade hon.
När hon närmade sig Bunge dök den iögonenfallande stenladugården som tillhörde
Gaustäde upp vid sidan av vägen. Den var femtiotvå meter lång och byggd på
sjuttonhundratalet, en av Gotlands äldsta. Hon parkerade i gräset utanför och gick in
på tomten. Huset var bebott året om, men Julia Ramberg, fårbonden som bodde där,
tillbringade natten i Visby och hade lämnat nyckeln bakom en lucka i
flygelbyggnaden.
Första gången Sanna hade hälsat på Julia hade hon fått en känsla av att de hade
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träffats förr, det var något bekant över henne. Hon hade inte sagt något och Julia
Ramberg hade heller inte nämnt något om saken. Senare hade hon kommit på det, på
vägen hem i bilen efter mötet hade minnen plötsligt dykt upp i huvudet. Julia hade haft
en bror, Elias, som hade gått i samma klass som hon. En bror som senare omkommit
under en bergsklättring i Chile. Sanna mindes att hon hade varit förtjust i den söta
killen med det lockiga ljusa håret som alltid satt och ritade så fort han hade en stund
över. Han som kunde klättra till toppen av ett träd fortare än någon annan.
En gång hade han gett Sanna en teckning. Till hennes förvåning var det ett porträtt
av henne. Hon hade blivit generad, men samtidigt lite smickrad. Det var en fin bild
och han hade gjort henne sötare än hon var i verkligheten, det tyckte åtminstone hon.
Hon visste att han hade en syster i klassen över, de höll alltid ihop. Hon mindes Julia
Ramberg, även om det var mycket länge sedan.
Sanna Widding blev stående en stund på gårdsplanen framför huset. Här var det
ganska stilla, inte alls så blåsigt som i Visby. Gården var belägen i utkanten av Bunge
socken, nära vägen, men ändå naturskönt på sluttningen mellan hällmarkerna och
tallhedsskogarna i väster och den odlingsbara jorden i öster. Manbyggnaden var
uppförd i vacker blå puts och i två våningar. De röda sexrutiga fönstren satt placerade
nära husets gavlar, så som brukligt på den tiden. Hela stället andades historia. Det
sades till och med att Carl von Linné hade övernattat där under sin Gotlandsresa i
slutet av sjuttonhundratalet. Sanna gladde sig åt att få sköta försäljningen. Det var bara
en sak som gjorde henne lite obekväm. De tre syskon som sålde efter att deras gamla
pappa nyligen gått bort hade delade meningar om försäljningen. De två äldsta ville
sälja så fort som möjligt, medan Julia Ramberg, som drev gården, ville bo kvar och
fortsätta sköta driften. Även om försäljningen skulle betyda ett rejält tillskott i kassan
för Sannas egen del kändes det inte helt bra, eftersom hon visste att Julia var en
omtyckt och väl ansedd bonde och att det var många i grannskapet som beklagade
försäljningen. Nu när hon stod där på gårdsplanen omgiven av de vackra byggnaderna
förstod hon varför. Det fanns så mycket historia här, så mycket känsla. Familjen hade
ägt Gaustäde i generationer.
Hon slöt ögonen och andades in djupt och långsamt. Så gjorde hon alltid inför varje
nytt uppdrag. Ställde sig framför det hus hon skulle förmedla i några minuter, försökte
skapa sig en bild av objektet och vem som kunde tänkas vilja köpa det. Vid sidan av
huvudbyggnaden låg flygeln, även den i sten och i två våningar. Framför växte ett
mullbärsträd, annars var det mest äppelträd på tomten och längre bort låg en
kryddträdgård med en mur runt omkring. Allt såg välskött och fint ut, det syntes att
den som bodde här lade ner stor omsorg på gården. Lammhuset låg ett stycke bort
längs grusvägen, det skulle hon också ta sig en titt på. Men först ville hon se själva
bostadshuset invändigt.
Hon plockade fram den gamla nyckeln som Julia gömt bakom en lucka under en av
drängkamrarna i flygelbyggnaden. Hon klev in. Blev stående i dörröppningen och
häpnade över hur vackert där var. Hallen var ovanligt stor och hade öppningar åt tre
håll så hon kunde se rätt in i omgivande salar. Ett fint kvällsljus föll in genom fönstren
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och hon vandrade genom rum efter rum. Väggarna var stänkmålade i olika färger, där
fanns infällda väggskåp från sjuttonhundratalet med originalfärgen kvar, ursprungliga
brädgolv, barockdörrar, kakelugnar och en sandstensspis i traditionellt utförande. I det
gamla köket fanns en härd med kupa och bevarad järnspis och bakugnar. Sanna
Widding imponerades av hur välhållet allting var. Visserligen var hela gården
förklarad som kulturminnesmärke och all renovering måste ske med
riksantikvarieämbetets goda minne och utföras enligt gamla metoder, men att den
tagits om hand så här var ovanligt, åtminstone efter vad hon hade sett hittills.
Hon fortsatte upp till övervåningen, trappan knarrade under hennes fötter. Vid det
här laget hade hon glömt att hon var trött och förkyld, hon fascinerades av de vackra
kakelugnarna, färgerna och harmonin i rummen. Här skulle jag gott kunna tänka mig
att bo, tänkte hon och slog sig ner på en stol och såg sig omkring i brudkammaren som
gick i rosa och blågrått. Hon kände igen den runda vita kakelugnen med glesa
turkosblå stänk, tillverkad på artonhundrasextiotalet vid Bergs fabrik i Boge. Det fanns
en speciell stämning i huset, ett lugn. Det är väl det som kallas själ, tänkte hon.
Plötsligt hörde hon ett gnisslande ljud från bottenvåningen, som om en dörr gick
igen. Hade Julia Ramberg kommit tillbaka ändå? Eller var det något av de andra
syskonen? Hon reste sig och ropade neråt trappan.
– Hallå? Är det nån där?
Inget svar.
Märkligt, hon kunde ha gett sig tusan på att hon hört något. Hon kunde inte låta bli
att dra på mun åt sig själv. Hon älskade gamla hus, men vande sig aldrig riktigt vid att
det knäppte och knarrade.
Hon kastade en sista blick in i rummen, hon hade sett nog nu. Boningshuset var
magnifikt, ingen tvekan om det. Nu ville hon bara kolla igenom de omkringliggande
byggnaderna.
Snabbt gick hon nerför trappan och ut genom dörren, lade inte märke till att den
stått på glänt. Sanna Widding noterade inte heller att någon betraktade henne, på nära
håll.
Han kunde ha lutat sig fram och tagit på henne, men gjorde det inte. Stod bara där, i
skuggan, och iakttog henne när hon traskade över gårdsplanen mot flygelbyggnaden.
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Det hade börjat mörkna när de parkerade framför den vita fängelsebyggnaden. Karin
slog av motorn och gick ut ur bilen. Luften var kall och det duggregnade. Tydligen
hade de tagit med sig vädret från Gotland in till fastlandet. Hon vände sig mot Knutas
som hade stoppat pipan i munnen och för en gångs skull tänt den. Han stod tyst och
betraktade den stora byggnaden. Karin ställde sig bredvid. Nådde honom knappt till
axeln. Sökte hans hand och tryckte den.
– Så det är alltså här han sitter, konstaterade hon.
Han såg på henne.
– Ja, det var inte upp till mig var han skulle avtjäna sitt straff.
– Men du gjorde ditt bästa för att korta strafftiden.
– Jag tyckte jag var skyldig honom så mycket.
– Trots allt?
– Trots allt.
– Och nu ska du konfrontera honom med ditt dåliga samvete?
– Nej, svarade Knutas. Jag ska konfrontera mig själv.
– Är du säker på att du gör det för din egen skull?
– Ja. Knutas suckade. Jag gör det för min skull, för att jag ska få frid i sinnet,
äntligen. Och ett avslut. Det är i alla fall vad jag hoppas.
– Och så firar vi med en natt på Grand Hôtel – en juniorsvit med sjöutsikt?
Knutas tryckte hennes hand och log.
– Det gjorde jag för vår skull. Din och min.
– Och hur mycket kostar det? En halv månadslön?
– Du vill väl inte veta hur mycket jag har betalat?
– Det har du rätt i. Annars törs jag väl inte sova där i natt.
– Du kan vara lugn. Knutas skakade lätt på huvudet. Jag fick det billigare. Dels är
priserna mycket mer överkomliga på helgerna och så känner jag en av cheferna som är
skyldig mig en tjänst. Dessutom ville jag tacka dig för att du körde mig hit och gör
mig sällskap.
Karin betraktade honom med ömhet i blicken.
– Jag hade kunnat övernatta på en parkbänk tillsammans med dig.
– Det skulle däremot inte jag klara av, sa Knutas och log innan han började gå med
långa kliv mot fängelseporten.
Karin småsprang efter och kilade in sin arm under hans.
– Skulle du inte? frågade hon med låtsad förvåning.
– Nej, jag har ont i ryggen. Jag är en gammal gubbe, vet du.
Karin gav honom en öm blick.
– Jag älskar dig i alla fall.
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Knutas ville möta honom ensam. Mannen som hade förlorat hela sin familj. Han var
gift med Vera Petrov, en kvinna som mördat två personer på Gotland och som tagit sin
tillflykt till Gran Canaria. Knutas var med under polisjakten som slutade med att hon
körde av vägen i de kanariska bergen och omkom tillsammans med sina två barn.
Karin slog sig ner i väntrummet vid entrén. Han blev visad in i en korridor av en
kriminalvårdare. Pulsen steg för varje dörr de måste låsa upp och stänga efter sig. Den
stora nyckelknippan i plitens hand rasslade. Hela tiden samma procedur; låsa upp,
öppna, stänga och låsa igen. En värld av stängda dörrar, tänkte Knutas. Han och pliten
växlade inte ett ord, kollegan var av den tysta och stillsamma typen, inte ens hans
gummisulor hördes när de traskade över betonggolvet. Knutas tyckte det var vilsamt,
han hade nog med sina egna tankar, ljudet av sina egna steg. Skramlet av nycklarna
när mannen med den breda ryggen framför honom låste upp, de gnisslande gångjärnen
när han öppnade. Metall mot metall när nyckeln vreds om i låset och knäppet när det
gick igen. Knutas försökte att fokusera på metalljudet, stegen. Det hjälpte honom, han
blev lugn av det.
Så öppnade pliten en ny dörr, annorlunda den här gången. Den var inte låst och
ledde in till ett rum, ett vanligt rum med ett bord, två stolar på var sida, ett lysrör i
taket. Rummet saknade fönster. Bara en kal vägg och en utsikt som inte kunde ses.
Han hörde en dörr slå igen utanför, rasslet av nycklar och fotsteg. Han bytte
ställning på stolen, rätade på ryggen, försökte förbereda sig mentalt på att han skulle
befinna sig öga mot öga med mannen som några månader tidigare kallblodigt försökt
mörda honom utanför hans eget hem. Han hade aldrig kommit så långt som till Gran
Canaria för att möta sina demoner. Men hit hade han kommit. Och han visste inte om
han var beredd, bara att han måste göra det. Det fanns ingen återvändo. Han
ansträngde sig för att lugna ner sin snabba andhämtning.
Så öppnades dörren och en kall blå blick mötte hans. Plötsligt stod han framför
mannen som hemsökte honom i mardrömmarna han tvingats genomlida varje natt i ett
halvår. Ansikte mot ansikte med Stefan Norrström.
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