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Den här boken baseras på verkliga händelser.

Av respekt och omsorg för de inblandade har vissa  
platser och samtliga namn ändrats, vissa situationer  
har lagts till eller tagits bort. I dessa fall är likheter  
med verkligheten oavsiktliga.

I alla andra fall är likheter med verkligheten avsiktliga.
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Prolog

Hon står upp. Huvudet hänger mot golvet. Hon håller sig i 
sängens fotgavel och svajar till, försöker få rummet att sluta 
snurra. Det stinker spya. Slemmiga rester av magsafter och 
söndertuggade pizzabitar ligger på trasmattan nedanför säng-
en. Hon har täckt över dem med toapapper så att hon slipper 
se det.

 Kramperna i magen är smärtsamma reflexer, de bara fortsät-
ter, trots att hon inte har något mer att få upp. Det har kommit 
kräks på hennes blå- och vitrandiga nattlinne av bomull, men 
det har hon inte upptäckt. Hon skakar av frossa. För en minut 
sedan, eller om det var en timme, rann det svett nerför ryggen 
och pannan, låren klibbade ihop och lakanet var blött. Nu 
hackar hon tänder av en kyla som verkar sprida sig med blodet 
från hjärtat och ut i kroppen.

Det här är helvetet. Tanken dyker upp och försvinner, hon 
hinner knappt registrera den. Hon höjer huvudet, blinkar ett 
par gånger och lyckas oväntat fokusera blicken. 

Det är tidig eftermiddag men himlavalvet som tar vid i hori-
sonten tornar upp sig likt en kuliss, grånaden välver sig högt 
över de fem bleknade trähusen på höjden och får dem att se 
sorgliga ut där de ligger utslängda bland några enstaka träd 
som sparats när man en gång avverkade skogen.

Genom fönstret ser hon öar av mossövervuxna klippor i 
mörka, leriga fält av gulnat gräs. Åkern kan inte absorbera 
mer vatten och är täckt av grunda insjöar i nybildade sänkor, 
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allt som återstår av snön som föll i början av december. Det 
finns inte längre någon chans att julen ska bli vit och vacker. 

Det är sista gången hon någonsin ska tvingas se detta livlösa 
landskap.

Illamåendet återvänder, som ett slag i magen. Hon stönar till. 
Böjer sig fram. Sängen börjar rotera på nytt, fortare och for-
tare den här gången. Hon släpper taget om sänggaveln och 
vacklar bort mot dörren till badrummet. Det hörs ett kvidan-
de, ett ömkligt, entonigt läte av skärande ångest. Är det hon 
som låter ? Nej, det är någon annan i rummet. Framme vid 
badrumsdörren kastar hon sig mot handtaget för att hålla i 
något som sitter fast.

Hon skakar i hela kroppen. Hon fryser som hon aldrig har 
frusit förut. Hon ramlar in i badrummet, stänger om sig och 
faller ner på knä. Hon kryper fram till badkaret, kanten når 
henne till armhålorna men hon lyckas sträcka sig över till 
blandaren.

Medan vattnet spolar sitter hon på toaletten. I huvudet 
övergår bruset till ett väldigt dån, det ekar mot tinningarna 
och sorgen överraskar och överväldigar henne. Det kommer 
ett par kräkreflexer, det bränner till i halsen av magsyra, hon 
upptäcker att hon gråter så att hon hulkar. Att hon inte har 
märkt det förut ? 

Hon tycks inte själv bestämma över sin kropp. Hon öppnar 
munnen, saliv och slem rinner ner på hakan och halsen och 
hon skriker rakt ut. Hörs det ? Nej.

Det ljudlösa skriket övergår i en ny sorts kramp och hon tap-
par andan. Det svartnar för ögonen, hon faller av toalett stolen 
och ner på klinkergolvet. Den stumma smärtan i axeln får 
henne att under ett ögonblick känna sig verklig. Världen blir 
konkret och hård, handfast. Hon kurar ihop sig som ett foster, 
drar knäna upp mot hakan och gråter lugnare, desperationen 
ersätts av något djupare, mindre akut: ett uppgivet vemod. 



Hon håller om sina ben och känner att de är kalla som om 
hon hade sovit utomhus. Hon tar tag i badkarskanten och drar 
sig upp på knä. Karet är lite mer än halvfullt. Som om det vore 
ett hinder på en hinderbana kravlar hon sig över kanten. Hon 
slinter, men lyckas ändå ställa sig upp. Det heta badvattnet når 
henne nästan till knäna. Hon svajar. Hon har fortfarande på 
sig nattlinnet, vill inte ta av det, vill inte vara naken när det är 
så kallt. Hon blundar.

Vad hör hon ?
Vattnet som fortsätter att spola. Den tjocka strålen som 

krossas mot vattenytan i karet. Hör hon mumlet från rören i 
väggen ? Hör hon badrumsdörren öppnas och stängas ? Hon 
vet inte.

Hon är på väg att böja sig fram och stänga av kranen när hon 
tappar balansen. Hon hinner inte tänka. Hon faller framåt. 
Sidan av pannan slår mot blandaren och när hon landar i 
badkaret är hon redan död. Blodet rinner ur hennes krossade 
huvud, det liknar slöjor av rött silke som sakta vajar under 
vattenytan.

Hon ligger på mage, ansiktet vänt neråt. Nattlinnet sluter 
sig omkring kroppen, blårandigt och barnsligt gör det hennes 
lik på samma gång värdigare och mer tragiskt. 





Kristina Forsman





Sommar–Vinter 1997
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1.

»Hur kan en ICA se så vacker ut  ?« frågade Kristina Forsman.
Hon skämtade. Det röda tvåvåningshuset med vita knutar 

och den lägre tillbyggda butiken med ICA-skyltar kunde i 
bästa fall kallas …

»Kubistiskt ?« föreslog Sindre. »Rektanguläristiskt ?«
Kristina skrattade, och skrattet smittade eftersom det inte 

gick att ta miste på glädjen; lättnaden hon kände för varje mil 
de lade mellan sig och Kristinehamn.

Äntligen. 
De hade tagit av vid Knivsta och kom österifrån, via Eds-

bro, efter en dryg timmes irrfärder genom den uppländska 
landsbygden där hundratals rödmålade lador i olika stadier 
av förfall kantade vägarna, gömda i täta alm- och björkdung-
ar. Vägskyltar med ortsnamn dök upp, det skymtade ett par 
hus utspridda i skogen, och sedan var de ute på nästa långa 
raksträcka där de återkommande kalhyggena släppte igenom 
ljuset från den stigande solen.

Helt oväntat dök Knutby krog upp till höger och affären 
med sina flaggstänger och skylten »ICA Knuten« ovanför 
entrén, till vänster.

»Kubistiskt och vackert«, sa hon. »Och magiskt, va ?«
Sindre satt i passagerarsätet, fnissade och sa att han kanske 

inte såg magin. Kristina gav honom en snabb sidoblick. De var 
jämnåriga. Han skulle fylla tjugosex om två veckor, men med 
de runda glasögonen, det snaggade håret och den allvarliga 
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blicken såg han äldre ut. Dessutom klädde han sig som en 
gubbe, med kavajer, slipovers och för stora jeans; medelåldern 
hade kommit tidigt för Sindre Forsman.

Om han inte skrattade, för då avslöjade han sig. Så hade hon 
tänkt ända sedan första gången de träffades. Att med skrattet 
slappnade han av och lät ana kraften bakom allvaret, den som 
annars doldes i det där tunna bröstet ovanför den lilla kulan 
till mage. Som om han var rädd för att visa världen vem han 
verkligen var. 

Från baksätet hördes protester. Iris var sex år och tänkte inte 
låta sig luras. Hon såg inte heller magin, lät hon meddela. Hon 
hade ärvt sin fars bleka färger och tätt sittande ögon. Hon var 
den sortens barn – eller i den åldern – som alltid protesterade. 

»Det där är en vanlig affär, mamma«, sa hon förnumstigt 
samtidigt som ICA-huset försvann bakom dem.

»Nej, nej«, försäkrade Kristina. »Jag tyckte den såg förtrol-
lad ut. Kan den vara det, tror ni ?«

»Förtrollad ?« frågade Anton.
Han var drygt året yngre än sin syster och hade mer av 

Kristinas mörka färger och bruna ögon. Han var brådmogen 
och ivrig att ta igen storasysterns orättvisa försprång. Båda 
barnen hade redan lärt sig läsa.

»Den är inte förtrollad, mamma«, suckade Iris, men tonfallet 
avslöjade att hon var öppen för att låta sig överbevisas.

»Men kanske ?« framhärdade Kristina. »Tänk om det är 
så, att när man går in på ICA, just det här ICA, ser man först 
bara allt det vanliga, ni vet, grönsaker och mjölk och ost och 
toapapper. Sedan upptäcker man en dörr längst in i affären, 
till höger om pantstationen. En dörr för de särskilt invigda, de 
som känner till hemligheten. Och öppnar man den …«

Hon lät pausen bli lång och inte ens Iris vågade säga något. 
De passerade en parkeringsplats utanför vårdcentralen där 
det fanns en stor karta över trakten, och sedan såg de skylten 
mot Solvalla.
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»Det är här, till höger«, sa Sindre.
Kristina svängde av.
»Hette det inte Gränsta ?« frågade hon, och i sekunden därpå 

kunde de läsa »Gränsta« på nästa vägskylt.
Hon hade fantiserat om den här platsen i flera månader. 

Verkligheten visade sig nu så avlägsen drömmen att hon 
inte ens kunde bli besviken. Där hon föreställt sig en by, ett 
litet samhälle, fanns det inte mer än den där ICA-affären och 
krogen mitt emot. Sedan tog det slut. Under veckorna som 
kom skulle långa promenader låta Kristina upptäcka ortens 
övriga beståndsdelar. De två framvuxna villaområdena där 
fallfärdiga trähus från sekelskiftet låg vägg i vägg med miljon-
programmens tegelvillor från sjuttiotalet. Utspridda i skogarna 
rödmålade lador och stallar med vita knutar, varav de flesta 
stod ödsligt tomma, och här och var ett modernt, vitt hus som 
kommit färdigt från fabriken någon gång på nittiotalet. Vid 
affären fanns några hyresfastigheter, början på en stadspla-
nering som gått i stå, och ett par hästhagar bort låg skolan 
granne med tallskogen. 

De tusen personer som var skrivna här levde bokstavligen 
längs sina två landsvägar, och under sommaren skulle Kristina 
vänja sig vid att det inte fanns något centrum. Kristinehamn 
hade i jämförelse varit som att bo i New York.

Bortsett från det magiska ICA Knuten, då.
»… öppnar man dörren bredvid pantstationen«, fortsatte 

hon, »kommer man in i den hemliga affären.«
»Vad finns det i den hemliga affären ?« frågade Anton.
Han hade också velat vara tyst, lika tyst som sin storasyster, 

och invänta historiens fortsättning. Men nyfikenheten blev för 
stor.

»Där«, skrattade Kristina, »finns läsken. I backberg. Där finns 
smågodis i lösvikt i fler färger än regnbågen och godispåsarna 
hänger i så långa rader att man inte ens hinner gå hela vägen till 
slutet innan affären har stängt. Där finns ostbågar och chips …«
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»Finns det dill- och lökchips ?« frågade Sindre.
»Det finns rödlök- och salladslök- och purjolökschips«, 

svarade Kristina. »Och det finns glass …«
Nu förstod barnen i baksätet hur den här leken fungerade.
»Finns det chokladsås ?« ropade Anton.
»Det finns mintchoklad- och apelsinkrokant- och dajmsås«, 

lovade Kristina.
»Och finns det hemmagjorda strutar ?« undrade Iris mot-

villigt.
För ett par månader sedan hade mor och dotter bakat egna 

rån, och sedan dess var Iris besatt av glasstrutar.
»Det finns strutar«, försäkrade Kristina, »som är rutiga och 

randiga och alldeles släta, frasiga och hårda eller mjuka och 
söta, precis som man vill !«

Det jublades från baksätet.
»Det är den sortens ICA-affär jag tror att det kanske är«, 

avslutade Kristina, som enligt Sindres anvisning tagit till väns-
ter vid takstolsfabriken TASS. 

Efter femtio meter kom de upp på en liten kulle med fem 
hus, som märkligt nog kallades Gränstadal.

»Och här tror jag visst att det finns ett hus som kan passa en 
nyinflyttad familj ? Ett hus där barnen får varsitt rum.«

Iris och Anton tystnade när Kristina parkerade utanför ett 
gult hus i två våningar som såg ut att vara hämtat direkt ur 
någon av bilderböckerna om Bullerbyn. De hade bara hyrt tills 
vidare, planen var att köpa något större senare, när de fick råd. 

I den grönskande sommaren, med en gul sol som strålade 
från den blå himlen över de steniga hagarna som nådde djupt 
in i den gröna skogen, där de rosa rosorna i rabatterna intill 
huset slagit ut som för att hälsa dem välkomna och doften 
av nyklippt gräs fyllde bilen i samma ögonblick som Sindre 
öppnade dörren, var sagan om stans magiska ICA-affär inte 
alls otrolig längre.

Barnen hoppade ut ur baksätet.
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Kristina gick runt och lät sig omfamnas av sin make i en lång 
kram. Hon kunde inte minnas när hon känt sig lika lycklig.

»Välkomna till Knutby«, sa Sindre.

2.

»Hörde jag etthundrafemtio för den här vackra spegeln ?« 
frågade Olle Skoog och viftade med klubban i luften för att 
peka ut den lyckliga köparen.

»Nej, far !« ropade Peter tillbaka. »Du hörde inte en spänn 
över hundra !«

Folk skrattade. Det stod ett femtiotal personer på planen 
framför den tillfälligt uppbyggda scenen där auktionsför-
rättaren Olle Skoog nu spände ögonen i sin retsamme son. 
Sommaren hade varit den blötaste i mannaminne, i juli hade 
medierna rapporterat om nya översvämningar varje dag, och 
trots en veckas uppehåll hade fotbollsplanen där auktionen 
pågick ännu inte torkat upp. 

Olle Skoog, en av de äldste och mest tongivande i Knutbys 
Filadelfiaförsamling, var i sextioårsåldern och såg ut som om 
han aldrig haft på sig annat än byxor med hängslen. De vita 
hårtofsarna ovanför tinningarna svävade som två moln på 
sidorna om hans huvud. Sonen Peter, med sin tjocka, svarta 
kalufs och blå ögon som lyste av nyfikenhet, liknade tvärtom 
en filmstjärna som efter en polomatch i London gått vilse och 
förirrat sig till en gruslagd idrottsplats i Uppland. Med ett 
sådant utseende kändes det självklart att Peter Skoog skulle 
få allt han pekade på; det var inte mer än rätt. 

Himlen var på väg att klarna upp efter de mörka molnen i 
morse, det skulle bli en solig dag men vart den sköna sommar-
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värmen tagit vägen visste ingen. Det var mitten av augusti, och 
folk hade rotat fram täckjackorna från i våras.

»Jag tror att NÅGON visar sig ha småländska rötter«, 
dundrade Olle med sin domedagsstämma. »På mödernet, ska 
påpekas !«

Det skrattades. Att Ann-Britt Skoog, Peters mamma, kom 
från en förmögen familj i Värnamo, var något Olle alltid haft 
ett kluvet förhållande till, på samma gång stolt och bekymrad. 
Det resulterade i att han hellre förekom än lät sig förekommas 
angående sin frus relativa välstånd.

»Jag ger dig hundratjugofem !«
Alla vände sig om för att se vem som bjöd över. 
Eva Skoog stod bredvid Kristina Forsman och hade inget 

emot blickarna som riktades mot henne. Hon log stort. 
»Haha«, skrattade Olle glatt. »Där fick du så du teg, Peter. 

Ont i plånboken kommer du få ändå. Första ? Andra ? Tredje ! 
Såld till familjen Eva och Peter Skoog i Gränsta. Mina var-
maste gratulationer.«

Fanns det något sådant som en uppländsk Knutbydialekt 
var det den Olle Skoog talade. 

»Vad gör man inte för sin svärfar ?« viskade Eva till Kristina. 
»Behöver ni en spegel ?«

Folk applåderade och såg förväntansfullt från Peter till Eva 
och tillbaka igen. Om Peter var en engelsk filmstjärna, var Eva 
hans latinska motsvarighet. Mörk, vacker och med rödmålade 
läppar. Att hon var tio år äldre än sin man kunde ingen gissa, 
även om det inte behövdes. Alla visste. Alla hade haft åsikter. 
Eva tog av sig sina stora solglasögon och visade med ett brett 
leende en perfekt, vit tandrad mellan de röda läpparna. Hon 
bugade lätt. Den som hoppats på ett uppblossande gräl mellan 
makarna blev besviken. 

Peter skrattade när han gick fram och hämtade spegeln från 
sin far, som lyfte upp nästa dyrgrip och visade publiken.

»Och nu är det dags för en tavla målad av en okänd lokal 
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förmåga. Jag tror det föreställer en älg ? Eller en storvuxen 
hund ? Nå, vem är klok nog att köpa detta fynd, antagligen 
värt flera tusen ? Hörde jag femtio kronor ?«

Auktionen fortsatte. När Kristina och Sindre flyttat in i huset 
i juli hade många i trakten varit bortresta, på semester och för 
att hälsa på sina familjer på olika håll i Sverige. Auktionen på 
Knutby IP var det officiella startskottet för höstterminen och 
markerade slutet på sommarlovet. Kristina kunde inte hjälpa 
att hon i morse känt sig som en debutant på väg till sin första 
bal på slottet. I veckan som gått hade hon bakat småkakor 
till buffén – schackrutor och hallongrottor – utan att någon 
ens bett henne. Då Eva Skoog fått se kakorna som fyllde hela 
frysen hade hon börjat skratta.

»Oj ! Men jag tror ingen kommer äta mer än fyrtio, femtio 
schackrutor var ? Vi är inte så glupska i Knutby, vet du ?«

Kristina brast också i skratt. Hon hade bakat så att det skulle 
räcka till jul.

Nu drog sig Kristina och Eva bort mot klubbhuset för 
att förbereda kaffeserveringen som skulle avrunda efter-
middagen. Huset med omklädningsrum, materialförråd och 
festlokal var en trist byggnad med små fönster som knappt 
släppte in något dagsljus. Linoleumgolv och lågt i tak. Fäll-
borden kände Kristina igen från IKEA, liksom dukarna med 
blommönster.

Ett par kvinnor hade hunnit duka upp merparten av buffén, 
och en av dem avbröt sig för att komma fram och hälsa.

»Kristina«, sa Eva, »det här är Irma. Och Irma, du har väl 
mött vår nya pastorsfru, eller hur ?«

För ett ögonblick blev Kristina förvirrad, sedan förstod hon 
att det var henne Eva avsåg. 

Pastorsfru. Det var inte klokt, hur hade hon lyckats bli det ?
»Just det, du är gift med Sindre ?« sa Irma Flodqvist och 

skakade Kristinas hand. »Pär berättade om dig.«
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Irma var en liten kvinna, tunn och kort med en genomskinlig 
hy som bränts lätt i solen under dagen. Irmas man Pär var en 
av de nya pastorer som Eva Skoog rekryterat till församlingen 
det senaste året. Paret Flodqvist hade liksom Forsmans två 
barn i förskoleåldern, men Kristina hade inte förstått att den 
lågmälda Irma också utnämnts till pastor. Inte förrän Eva nu 
berättade det.

Kristina skakade den kvinnliga pastorns hand.
»Precis«, sa hon. »Vi kom för en månad sen.«
»Och trivs du ? Har du skaffat något jobb ?«
»Inte än«, svarade Kristina, förvånad över den direkta frå-

gan. »Jag har skickat runt lite förfrågningar, men alla är ju på 
sommarlov. Det är ju en av fördelarna med att jobba i skolan. 
Man har en lång semester.«

»I skolan ?«
»Jag är förskolelärare«, förtydligade Kristina.
»Men det är inte sant !« utbrast Irma, och sprack upp i ett 

stort leende: »Det här är meningen ! Tills du hittar något annat, 
kan du hjälpa oss ? Barnpassningen fungerar inte riktigt här.«

»Självklart«, sa Kristina utan att ha en aning om vad hon 
lovade. »Jag har ju mina egna att ta hand om. Ett par till gör 
det bara lättare.«

Irma vände sig till Eva Skoog.
»Den här församlingen är speciell«, sa Irma, »det är den 

verkligen. Du ska ha ett stort tack.«
Eva nickade nådigt. 
Kristina förstod inte; det var hon som utlovat barnpassning, 

så varför vände sig Irma till Eva för att tacka ?
Auktionen avslutades och alla strömmade in i klubbhuset, 

berömde kakorna och drack av kaffet. Det spreds som en löp-
eld bland familjerna att Kristina erbjudit sig att ta hand om 
barnen, och all uppmärksamhet och tacksamhet fick henne 
att känna sig som eftermiddagens stjärna. Hon vågade till och 
med ta fram fiolen och spela ett par låtar, trots att hon i morse 
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sagt bestämt nej när Sindre trugat. Många sjöng med, för här 
fanns folk som verkligen kunde sjunga.

Jag kanske inte ska ta det personligt, tänkte hon. Hon var 
ju den nya pastorsfrun, det var inte konstigt att folk log så 
vänligt mot henne. Men helt fel kunde hon inte ha; kärleken 
som fanns i rummet var inte inbillad.

Kristina stod och diskade när Irma Flodqvist kom fram på 
nytt. Den lågmälda pastorn log vänligt. Hon hade ett ärende, 
det syntes på hennes bestämda steg. Kristina lät glasen som 
låg i diskvattnet vänta, och torkade händerna på förklädet.

»Hej igen«, sa hon.
»Du jobbar verkligen på«, sa Irma.
»Man är ju ny i församlingen«, svarade Kristina samtidigt 

som hon med en omedveten gest skymde munnen.
Hon hade sedan tonåren vant sig vid att dölja den utstående 

tandraden. Det var mest hon själv som tänkte på sina tänder, 
som liten hade hon haft det hennes morföräldrar kallat för 
»ett fördelaktigt utseende«. Hon hade aldrig varit vacker på 
det där iögonfallande sättet, vilket var en fördel i en frikyrklig 
miljö; Kristinas föräldrar tillhörde Missionsförbundet. När 
puberteten förvandlade väninnorna till attraktiva kvinnor, 
förblev Kristina lämpligt »söt«.

»Jo«, log Irma, »precis. Det var väl det jag tänkte att 
jag … Eva har inte pratat med dig ?«

»Om vad ?« undrade Kristina.
»Ja, alltså, vi … usch, jag vill egentligen inte säga det här.«
»Det är ingen fara«, försäkrade Kristina.
»Nej, nej, alltså, det är väl alltid så när man kommer ny 

någonstans, att man inte riktigt vet. Och vore det jag, skulle 
jag hellre vilja att någon sa något, än att inte veta.«

»Verkligen«, instämde Kristina, nu på sin vakt.
Hade hon gjort något fel ? Hon försökte komma på vad det 

kunde vara, men ingenting dök upp i huvudet.
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»Alltså, vi klär oss inte sådär här«, sa Irma lågt. »Jag är 
ledsen att jag säger det.«

Överraskad såg Kristina ner på sina kläder. Hon hade på 
sig gymnastikskor som hon köpt på Nilson förra året, ett 
par vita Puma. Hennes beige byxor var nya från H&M och 
den blå- och vitrandiga, båtringade blusen var från en butik 
i Kristinehamn som tog in kläder från Stockholm. Vad var 
problemet ?

Hon såg frågande på Irma.
»Ja, alltså, den är väldigt generös, om du förstår vad jag 

menar ?« sa Irma Flodqvist med en nick mot Kristinas blus. 
»Särskilt när du böjer dig fram.«

»Tycker du ?«
»Det beror ju på vad man jämför med«, sa Irma välvilligt. 

»Det är ju egentligen ingenting att tala om. Men just urring-
ningar är vi försiktiga med här. Signalen, du vet ?«

Hon log och Kristina såg sig omkring. De flesta verkade vara 
på väg hem. Samtliga kvinnor, lade hon märke till nu, hade 
jackor, blusar och tröjor som var knäppta upp i halsen. Hon 
kände rodnaden över kinderna.

»Men SÅ farligt är det inte«, skrattade Irma avfärdande när 
hon såg hur Kristina reagerade. »Jag tänkte bara att jag skulle 
säga något. För om inte jag säger till, vem ska göra det då ?«

»Tack«, fick Kristina ur sig.
»Som sagt, ingen förväntar sig att du ska veta allt«, sa Irma, 

och fortsatte med en ljusare, högre röst: »Och jag lovar, igen, 
alla är överlyckliga över att ni är här.«

»Ja«, svarade Kristina.
Rodnaden dröjde sig kvar på kinderna. Hon skämdes fort-

farande, men inte för sin urringning utan för sin reaktion. Vem 
hade rätt att säga hur hon skulle klä sig ?

Irma verkade också ångra sig.
»Glöm det här nu«, bad hon. »Vi ser så mycket fram emot 

att få höra Sindre predika. Och du har gjort dig oumbärlig 
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direkt, Kristina, med barnpassningen. Vi är alla så glada över 
att ni är här. Ni ska veta att det är något alldeles speciellt med 
Knutby Filadelfia.«
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