
5

Han rättade till det tunga bältet runt höften, lättade trycket av de 
fyllda stålcylindrarna som fick byxlinningen att skava mot huden. 
Sladden till utlösaren vajade lätt på utsidan av det högra byxbenet. 
Han tog tag i dosan. Kramade den hårt. Handen var blöt. Svett? 
Han visste inte. 

Allt han brydde sig om var uppdraget. 
Hans sista.
Ett tryck på knappen och allt skulle vara över. 
Med blicken följde han den låga, fyrhjuliga polisroboten som 

långsamt rörde sig mot honom. Trots ljudet av sirener och polisens 
Eurocopter 135 som hovrade ovanför hans huvud, hörde han sina 
egna andetag. Korta. Oregelbundna. Skuggorna av rotorbladen 
svepte över den storslagna, solbelysta fasaden framför honom.

Riksdagshuset.
Han betraktade riksvapnet ovanför entrén, den vakande Moder 

Svea, symbolen för Sverige. Runt den gröna parken som ramats in 
med avspärrningsband kunde han skymta silhuetter av beväpnade 
män. Prickskyttars gevärspipor stack fram uppe på Kungliga slot-
tets tak. 

Polisroboten som nu tagit sig upp på gräset färdades med vick-
ande rörelser mot honom. 

– Den ligger längst fram.
Förhandlarens metalliska röst i högtalaren ekade mellan helikop-

terbladens rytmiska ljud. 
Han såg den. 
Tången som var fasttejpad ovanpå roboten var ämnad för ho-
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nom. Att klippa vajern med. Ställa allt tillrätta. Som om det vore 
möjligt.

När han lät sin uppknäppta jacka falla till marken så att hela 
bältet blottades, och han återigen greppade dosan, byttes förhand-
larens ensamma stämma mot skrikande polisers befallande order.

– Neeej! Släpp dosan! Släpp dosan! Upp med händerna! Ner på 
knä! Ner på …

Han stängde av.
Slutade lyssna.
Ingenting spelade längre någon roll.
Det var dags. 
Han lyfte handen och trevade med fingrarna längs kedjan runt 

halsen. Tog tag i silverberlocken som klibbat fast på bröstkorgen. 
Kramade den hårt medan han flyttade den andra handens tumme 
till avtryckaren.

Han andades in. Djupt ner i lungorna. Höjde sedan blicken en 
sista gång mot den gnistrande, klarblå sommarhimlen.

Slöt ögonen.
Och tryckte av.
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ETT

Jag blundade men visste ändå att jag var noga iakttagen. Varenda 
min. Rörelse. Reaktion. Allt noterades och analyserades. Jag, Leona 
Lindberg, hade själv gjort det tusentals gånger. Som utredare på 
RGB, Roteln för grova brott på Citypolisen i Stockholm, var jag van 
vid att vara den som förhörde andra. Letade efter svagheter i deras 
utsagor. Det var en roll jag kände till, var bekväm i. 

Men nu var det annorlunda. 
Den här gången var det jag som var föremål för beskådan. 
Terapeut Aimi Nordlund observerade mig grundligt från fåtöljen 

mitt emot. Hennes mottagning bestod av ett enda rum, inrett enligt 
diverse samtalsfrämjande riktlinjer. Svalt gröntonade väggar, mörka 
tygfåtöljer och kuddar som gjorde att man landade mjukt, men 
ändå i en ergonomiskt riktig ställning. Färgskalan gav en känsla av 
ett ombonat vardagsrum, ändå fick jag svårt att andas av att vara 
där. Det var som om en tyngd låg ovanpå min bröstkorg. Pressade 
mig bakåt mot fåtöljens ryggstöd.

Aldrig hade jag trott att jag skulle sitta hos en terapeut och prata 
om mitt liv. För bara några månader sedan hade det varit otänkbart. 
Det var inte min stil att gå till en hjärnskrynklare. Men efter allt 
som hänt var jag nere på noll. 

Nej, på minus.
Ekonomiskt.
Mentalt.
Till och med fysiskt.
Fem månader efter hemkomsten från England hade jag vaknat 

en morgon och inte kunnat ta mig ur sängen. Min kropp kändes 
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som om den var fastbunden i madrassen. Inte förrän efter en timme 
kom jag upp. Den dagen på jobbet hade jag inget minne av. Tyd-
ligen hade jag arbetat som vanligt, men mentalt var jag inte där. 
När jag inte var på jobbet höll jag mig hemma. Satt med fördragna 
gardiner i mörkret och bara stirrade framför mig. 

Vid min första terapisession med Aimi hade jag knappt fått fram 
ett ord. Visste inte var jag skulle börja. Tusen tankar hade rört sig i 
mitt huvud. Att sortera dem i ensamhet var omöjligt. Då härjade de 
fritt. Flaxade runt som fladdermöss i natten, omöjliga att få annat 
än en kort skymt av, ännu svårare att greppa. Men här, i samma 
rum som Aimi, hejdade de sig av någon anledning. 

Hon ställde frågor till mig. Sådana som ingen ställt förut. Om 
min bakgrund, vem jag var. 

Så vem var jag? 
De flesta skulle säga en vanlig, frånskild mamma i trettiofem-

årsåldern, möjligen med ett lite ovanligt yrke, polis, men annars 
precis som alla andra. Kollegorna såg mig som en skicklig utredare. 
Visserligen en som ifrågasatte auktoriteter och inte var fullt så be-
nägen att arbeta i grupp som andra, men utöver det en ansvarsfull 
samhällsmedborgare som stod bakom myndighetens värdegrund 
och rikets lagar.

Få visste vem jag egentligen var. 
Att jag valt bort det vanliga, hederliga Svenssonlivet. Slutat vara 

andra till lags och börjat leva.
På riktigt.
Utan skyddsnät.
Jag hade offrat mycket och tagit steg över gränser som inte många 

klev över. Men för att komma bort från ett liv i lögn hade det blivit 
nödvändigt. 

De få som visste att jag egentligen var en polis med en fot på 
vardera sida om lagen hade all anledning att hålla tyst om det. 

Jag tittade upp i taket i Aimis mottagningsrum. Funderade på 
vad hon skulle säga om hon visste att jag för några månader sedan 
hade fått en polis dömd för ett antal brott jag själv låg bakom. Om 
hon skulle lägga upp sin terapi på annat sätt då. Det hade inte varit 
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min avsikt att sätta dit honom, utan min sista utväg. Han hade 
börjat lägga sig i vad jag höll på med, jävlats med mig för egen vin-
nings skull. Inte förrän efteråt fick jag veta att han hade avlyssnat 
mig. Under tiden han hade försökt få fram mer bevis, blev han själv 
gripen för brotten. 

Jag klarade mig i sista stund, men fick snart veta hans krav. När 
han insåg hur mycket pengar det rörde sig om valde han att inte 
avslöja något, utan istället utöva utpressning mot mig. Jag tvingades 
lämna över miljonerna jag dragit in på brotten. För de pengarna var 
han beredd att sitta inlåst i några år. Menade att han ändå aldrig 
skulle få tillbaka polischefernas förtroende och kunna göra fortsatt 
karriär inom Polismyndigheten även om han överklagade och blev 
friad. Förmodligen hade han rätt. Det hade länge gått rykten inom 
kåren att han inte spelade med rena kort. Många hade också hört 
hans klagomål över att polisjobbet inte var värt lönen. Mina mil-
joner hade helt enkelt lockat för mycket. Nu skakade han galler på 
anstalten Hall utanför Södertälje.

Det hade förstås svidit att tvingas lämna ifrån mig alla miljo-
nerna. Jag hade gått igenom mycket för de pengarna. Med dem 
hade jag tänkt förändra mitt liv.

Men att gråta över det skulle inte ge mig dem tillbaka.
Jag hade nya planer. 
Som skulle ge mycket mer pengar.
Det enda jag behövde nu var styrkan att orka genomföra dem.
Jag behövde hjälp att komma på fötter och Aimi var rätt person 

att prata med. Jag studerade henne. Terapeuter verkade inte gärna 
prata om sig själva så det enda jag visste om henne var det jag 
tolkade in i hennes utseende. Hennes mörkbruna, spikraka hår, 
ljusbruna hudton, namn och ringar på vänster ringfinger sa mig 
att hon var i femtioårsåldern, hade japanskt ursprung och var gift 
med en svensk man. 

Jag tog ett djupt andetag, pressade tillbaka tyngden på bröstet. 
Fick kämpa för att få fram orden, speciellt nu när jag skulle berätta 
om det som nästan kvävde mig på nätterna. Jag slöt ögonen.

– Jag befinner mig i kyrkan. Är helt klädd i svart. Har ett tyg över 
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huvudet som jag försöker ta av för att kunna se. Jag måste koncentrera 
mig för att ta mig framåt längs mittgången. Sätter den ena foten 
framför den andra, ändå är det som om jag inte kommer någon vart. 

Jag talade tyst och samlat. Ansträngde mig för att återge dröm-
men så tydligt som möjligt.

– Bänkraderna på var sida om mig är fulla av människor i svarta 
kåpor. När jag tittar ner på min kropp märker jag att jag bär en 
likadan. De har huvorna uppdragna över huvudena. Jag lyckas få 
av mig min och vänder mig för att få en skymt av personerna, vilka 
de är, men deras huvor gör det omöjligt. Alla står de där och vag-
gar lite som långa, svarta vålnader. Jag förstår inte varför jag är där. 
Någon måste ha dött, tänker jag, men jag vet inte vem. Blir desperat 
av att inte veta.

Trots att jag kände hur hjärtat slog snabbare fortsatte jag att 
berätta.

– Jag har en obehaglig känsla i magen. Tunga ben. Jag hör orgel-
musik. Kämpar för att ta mig längst fram så jag kan se om det finns 
en kista där framme. Jag rör mig som i sirap men närmar mig. Sju 
bänkrader kvar. Sex. 

Jag hade aldrig beskrivit den här drömmen för någon. Nu när jag 
gjorde det kändes den nästan lika verklig som på natten.

– Som på en given signal sätter sig alla ner. Det blir knäpptyst. 
Då ser jag. Längst fram till höger om altaret står den. En liten, vit 
kista lyser mot mig. Samtidigt vänder sig personen på den första 
bänkraden om mot mig. Trots att kåpans huva täcker delar av an-
siktet ser jag vem det är. Min man. Han är rödgråten. När jag 
kommer närmare ser jag att han håller vår lilla femåriga Beatrice 
i handen. Hon sitter bredvid honom. Tittar upp på mig med sina 
klarblå, oskyldiga ögon. Platsen bredvid henne är tom. Jag kopplar 
inte först. Tittar mig omkring efter Benjamin. Min älskade son. Var 
är han? När blicken fastnar på kistan igen slutar jag andas. Faller. 
Golvet i kyrkan försvinner under mina fötter och jag sjunker ner i 
en stor svart avgrund. 

Jag tittade upp på Aimi. Hennes ansiktsuttryck utstrålade vän-
lighet och lugn. Hon uppmanade mig att fortsätta berätta.



11

– Jag vaknar av att jag drar in andan i panik. Får inte luft. Som 
om jag håller på att drunkna. Sen hör jag Benjamin. 

Det gick inte en natt utan att jag vaknade av att jag tyckte mig 
höra Benjamins gråt. Hans rop på hjälp när magsmärtorna tog 
över. Trots att han var borta och inte längre grät på nätterna, var 
det som om han inte ville släppa taget. Eller så var det jag som inte 
ville. Det gjorde ont att inte längre kunna hjälpa honom. Inte förrän 
jag var halvvägs ut ur sovrummet kom jag på mig själv. Han fanns 
inte där längre.

– Drömmen är fruktansvärd men värst är det ändå när jag vak-
nar och inser att … det inte är en dröm. Att han är borta för alltid. 
Min son var …

Det var svårt för mig att sätta ord på tankarna. Prata om honom. 
Jag ville egentligen inte. Ändå förstod jag att jag måste. 

– … han betydde allt för mig.
Tårar trängde fram i mina ögon. Fyllde hela synfältet. När jag 

slöt ögonlocken fanns det inte plats för dem längre utan de trillade 
snabbt ner för kinderna, ner på min svarta blus. Jag hörde Aimi röra 
vid pappersnäsdukarna på bordet. Jag sträckte mig efter en.

– Sedan är det minnena från sjukhuset, sa hon.
Jag nickade. Minnena från sjukhuset i England återupprepade 

sig ofta i mitt huvud. Vi väntade på att Benjamins komplicerade 
tarmtransplantation skulle bli klar. Att läkarna skulle komma och 
berätta att allt hade gått bra, att vår älskade son skulle överleva 
Crohns sjukdom och att vi snart skulle få höra hans lilla tunna röst 
igen. Istället såg jag läkaren gå fram till min man. Peter, min stabila, 
välordnade man föll ihop där mitt på golvet i korridoren. Läkaren 
hade berättat att de hade gjort vad de kunnat, men att Benjamins 
liv inte gick att rädda. Jag hade inte hört orden från där jag stod, 
Peters reaktion räckte. 

Det hade täppts till i halsen på mig. Jag ville skrika, men fick inte 
fram ett ord. Kunde inte få in luft i lungorna. Förnuftet sa mig att 
jag måste gå fram och höra vad läkaren sa, finnas där för Peter, men 
kroppen lydde mig inte. Jag var som i trans när jag började backa 
bort från Peter och läkaren. Jag var tvungen att ta mig ut. Få luft. 
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Allt jag mindes efter det var att jag sprang. Och sprang. Tills benen 
inte bar mig längre. Då sjönk jag ihop. Grät. Ohejdat. 

– Hur var tiden efteråt mellan dig och Peter? sa Aimi.
Jag svarade inte. Tiden efter hade jag varit som i ett töcken. 

Dagarna hade flutit ihop. Min nya chef, Alexandra, hade tvingat 
mig att vara ledig i en vecka efteråt mot min vilja. Själv hade jag 
varit rädd för vad som skulle hända när jag inte var bland folk. Då 
var jobbet min räddning. Det enda som höll mig uppe. Tills allt 
kraschade och jag inte kunde ta mig upp ur sängen. 

– Peter ville prata om honom hela tiden, sa jag. Jag klarade inte av 
det. Kunde inte ens säga hans namn. Det var för tungt. Peter hade 
redan tidigare sagt att han ville skiljas så jag flyttade. Försökte att 
inte tänka på allt som hänt. Det var enda sättet för mig att överleva.

På sätt och vis kunde man säga att min och Peters relation fortsatt 
på liknande sätt efter att jag flyttade, vi kommunicerade bara när 
det gällde Beatrice. Vårt äktenskap saknade jag inte. Jag hade under 
alla år strävat efter att vara en kärleksfull partner till Peter och en bra 
mamma till våra barn. Till slut kunde vårt familjeliv mer liknas vid 
att driva ett företag. Det var ett ständigt planerande för att få ihop lo-
gistiken. Alla mina och Peters konversationer handlade om vem som 
skulle hämta och lämna på dagis, handla, skjutsa barnen till olika 
aktiviteter, laga mat, läsa sagor, ordna familjemiddagar, listan kunde 
göras lång. Vår vardag gick ut på att se till att hinna springa så snabbt 
som möjligt i ekorrhjulet för att upprätthålla våra robotliknande liv. 

Det var så man förväntades leva.
Redan som barn hade jag upptäckt att det var livsviktigt att 

göra det som förväntades av mig. Så länge jag gjorde det och inte 
utmärkte mig, kunde jag överleva. I arbetslivet var det lättare, där 
kom jag aldrig någon särskilt nära, men med Peter hade det varit 
mer komplicerat. Att hålla uppe fasaden inför min egen familj hade 
utmattat mig fullständigt genom åren. När jag insåg att jag inte 
längre klarade av att vara den kärleksfulla fru som Peter önskade 
sig, eller den perfekta mamma som mina barn var värda, visste 
jag att jag inte hade något annat val än att lämna det liv jag under 
åratal byggt upp. 
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Det var då min resa mot ett nytt liv började. 
Jag var medveten om att jag gjorde val som stred mot vad en 

kvinna, mamma och polis förväntades göra. Men jag vägrade låta 
mig påverkas av andra mer. Gick inte längre med på att låta dem 
sätta regler för hur jag skulle leva. 

Jag gick min egen väg, och de personer jag samarbetat med hade 
fått en bättre tillvaro tack vare mig. En av dem var en halvfinsk, 
småbarnspappa som nu flyttat tillbaka till Finland, några miljoner 
rikare. En annan var en åklagare som efter vårt arbete ihop kunde 
lämna in en avskedsansökan till City åklagarkammare och bosätta 
sig på franska Rivieran. 

Jag hade varit så nära att nå dit jag ville, men på grund av att 
jag blivit av med min del av pengarna hade jag tvingats backa och 
göra nya planer. 

 Vore det inte för att det mesta kändes meningslöst utan Benja-
min skulle lugnet och tystnaden omkring mig i min egen lägenhet 
göra det lättare. Jag hade inte Peter att ta hänsyn till och ingen att 
hålla uppe en fasad inför i hemmet. Jag försökte finnas där för Bea-
trice, men fick ingen ro, och ingen sömn. Tankarna på Benjamin 
höll mig vaken om nätterna.

Aimi lutade sig sakta fram i fåtöljen. Såg mig rakt in i ögonen 
och sa med lugn röst:

– Leona, har du gett dig själv tillåtelse att sörja ditt barn? 
Jag släppte hennes blick och tittade ut genom fönstret samtidigt 

som tårarna rullade ner för mina kinder. Jag hade gjort allt för 
att inte sörja. För att fungera normalt. Sköta jobbet. Ordna med 
ny bostad. Försöka ta hand om Beatrice. Tidigare i livet hade det 
fungerat att byta fokus när jag stötte på motstånd. 

Men inte den här gången. 
Jag var rädd för mig själv. Förstod inte vad som pågick. Fortfa-

rande visste jag inte. Det var därför jag var här, hos Aimi. 
– Vad skulle hända med dig om du gjorde det? sa hon.
Tystnaden bröts av min mobiltelefon som ringde. Det var Alex-

andra, min chef. Jag tryckte på svara men fick inte fram ett ljud. 
– Leona, var är du? Du behöver komma in så fort som möjligt. 
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Jag reste mig. Torkade snabbt bort tårarna. Förklarade för Aimi 
att jag måste gå. Jag orkade ändå inte vara kvar. Ville ha hjälp att 
bli stark igen, inte svag. Aimi hade oftast en lugnande effekt på 
mig, men jag gillade inte att jag ibland mådde sämre när jag gick 
därifrån än när jag kom dit. Eller så var det just det, att hon fick 
mig att känna något över huvud taget. Jag var rädd för det. Om jag 
öppnade mig för mycket skulle jag hamna i ett stort svart hål och 
aldrig ta mig upp. 

Dit ville jag inte tillbaka.
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TVÅ

I bilen på väg från Aimis mottagning funderade jag på samtalet 
med Alexandra. På hennes tonfall i telefonen hade jag hört att det 
hon ville säga var viktigt. 

Alexandra Risberg var min nya rotelchef. Ännu så länge var det 
namnet på hennes befattning. Polismyndigheten skulle efter årsskif-
tet genomgå den största omorganisationen på femtio år. Inga rotlar 
skulle därefter längre heta rotlar, och Alexandras titel skulle följaktli-
gen inte heller bli rotelchef. Trots att hon var nytillsatt var det tydligt 
att hon hade ambitioner att klättra högre inom organisationen. 

Alexandra hade förklarat att roteln hade fått mer resurser till 
stödsamtal vilket hon erbjudit mig vid flertalet tillfällen efter Ben-
jamins död. Jag hade tackat nej varje gång. När jag berättat att jag 
valt att gå till en terapeut i privat regi istället var hon mycket upp-
muntrande och lät mig gå på arbetstid. Hon visste mycket väl att 
jag var där när hon ringde, ändå bad hon mig komma in till jobbet 
så fort som möjligt.

Jag stängde av polisradion i bilen och letade bland radiokana-
lerna efter lite uppmuntrande musik i hopp om att kunna skaka 
av mig den tunga stämningen efter terapisessionen. Efter några 
kanaler med ointressant prat gav jag upp och stannade på P3 där 
en kvinna talade med monoton röst:

P3 Nyheter. Den bomb som utlöstes av en man utanför Riksdagshuset 
förra veckan krävde en omfattande polisinsats där Nationella insats-
styrkan, Nationella bombskyddet samt poliser från hela Stockholms 
län deltog. Krypskyttar och särskilda förhandlare kallades också in. 
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Sammantaget rörde det sig om en insats med runt 200 poliser under 
den akuta fasen som pågick i cirka tio timmar. Rikspolischefen spår nu 
att Sverige likt andra länder kommer att behöva avsätta mer omfat-
tande resurser i framtiden för att bekämpa terror …

Jag stängde av. Orkade inte höra. Media hade den senaste veckan 
fullständigt dominerats av nyheten om självmordsbombaren utan-
för Riksdagshuset. Det gick inte att slå på TV:n, radion, kolla på 
internet, eller bläddra i en tidning utan att mötas av information 
och debattprogram som behandlade ämnet. Varenda expert hade 
en egen teori som skulle ventileras. Även på jobbet diskuterades 
händelsen ivrigt. Man spekulerade i om Säkerhetspolisen verkligen 
hade koll på landets eventuella terrorister och om de gjort rätt i att, 
efter inrådan av Nationellt centrum för terrorhotbedömning, höja 
hotnivån i landet. Jag höll mig utanför diskussionen. Det hela fick 
mig att ännu mer längta bort till en annan tillvaro.

Inte förrän jag stannade på Sveavägen för rött ljus la jag märke 
till den svaga doften av rök i bilen. Det tog inte lång tid att lokali-
sera cigarettfimpen som låg på golvet vid sidan av mina fötter. Jag 
vevade ner rutan och skulle precis kasta ut den när jag hörde ett 
barn som grät.

– Mamma, mamma.
En kvinna höll en liten pojke i handen och gick så fort längs 

trottoaren att pojken som hasade efter inte klarade av att hålla ba-
lansen. Benen bar honom inte. Mamman slet och drog. Skrek att 
de behövde skynda sig. Jag drog upp rutan. Blev illamående. Av 
rökdoften. Av att jag kände igen mig själv. Mitt tidigare liv. 

Pojken var inte mer än något år äldre än Benjamin. Jag kände 
igen stressen. Om jag ändå inte jagat runt som den där kvinnan. 
Om jag ändå hade fått mer tid med min son. 

Det där livet var som ett djävulskt ekorrhjul. 
Folk klagade över småsakerna i vardagen, men såg aldrig mönst-

ret. Eller ville kanske inte se. De härdade hellre ut och levde kvar i 
den meningslöst inrutade och stressiga tillvaron, än att göra något 
åt den. Det var för jobbigt att förändra.
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Själv hade jag haft mina skäl till att leva som de. Jag hade gjort 
det för att jag visste att samhället inte accepterade avvikelser. Skilde 
man sig från den snäva mall som angav vad som ansågs normalt, 
lämnades man utanför. Utan värde. Därifrån fick man klara sig 
bäst man kunde. 

Jag undrade hur länge det skulle dröja innan kvinnan på trot-
toaren insåg att det inte var någon mening att kämpa för att passa 
in. Att hon deltog i en tävling som var omöjlig att vinna.

Där fanns bara förlorare.
Hon hade stannat på trottoaren, böjt sig ner och stod och slet i 

sin son som nu stretade emot ännu mer. Han vägrade att ställa sig 
upp och grät så högt att det hördes tydligt trots att jag dragit igen 
rutan. Kanske skulle kvinnan vakna upp en dag. Inse att varenda 
minut tillsammans med sonen var värd mer än vad det nu var hon 
stressade till. 

Jag gasade, körde alldeles för fort och bromsade in när jag såg 
två patrullerande kollegor på trottoaren. Sedan förra veckan hade 
mängder av poliser kommenderats ut i yttre tjänst och man såg nu 
fler uniformerade poliser än vanligt i City. 

Uppe på roteln gick jag direkt till fikarummet, hällde upp ett glas 
vatten och sköljde ner en huvudvärkstablett på väg till Alexandras 
rum. Hon talade i telefon men vinkade in mig när hon såg mig 
genom glasrutan mot korridoren. Jag gick in och fram till fönstret. 
Bortsett från ett par gröna växter såg rummet likadant ut som när 
min förra chef Claes satt där. En del kollegor trodde att det skulle 
bli stor skillnad med en kvinnlig chef. Claes brukade brusa upp lätt 
och var ofta högljudd. Alexandra var lugnare men backade för den 
skull inte för konflikter. 

Jag satte mig på en stol vid det runda mötesbordet tills hon var 
klar. Som alltid talade hon med lugn och samlad ton. Ändå visade 
de små vecken i hennes annars så släta, bruna panna att något be-
kymrade henne. Hon la på luren och studerade mig.

– Sover du dåligt fortfarande, Leona? Du ser hängig ut.
Jag ryckte på axlarna. Det var väl det minsta man kunde säga, 
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men jag hade ingen lust att diskutera mitt hälsotillstånd med henne. 
Det var uppenbart att hon inte heller frågade endast av omtanke, 
hon skulle knappast ha bett mig avbryta terapisessionen bara för 
att diskutera mitt välbefinnande. 

Jag hällde upp vatten ur kannan som stod på bordet och tog en 
klunk. Tyckte det smakade järn. 

– Jag behöver dig till ett nytt case, sa hon. De har väckt upp 
bombmannen som sprängde sig själv utanför Riksdagshuset förra 
veckan.

Jag bet ihop käkarna. Av alla pågående utredningar jag hade 
kunnat få i hela Stockholms län, var detta den sämsta tänkbara för 
mig just nu.

– Han ligger fortfarande på Karolinska sjukhuset. Vägrar prata 
med SÄK, fortsatte hon. 

Inte särskilt konstigt att han inte vill prata med dem, tänkte jag. 
SÄK var den förkortning som sedan gammalt användes internt för 
Säkerhetspolisen, som externt kallades för SÄPO. Ett bombdåd som 
det här ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet och utreddes därför 
hos dem. Vad jag hade med det att göra förstod jag inte.

– Både chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål och 
chefen på SÄK har hört av sig. Jag talade precis med krimchefen 
också. De frågade alla specifikt efter dig, fortsatte hon.

Jag suckade. Gång på gång blev jag påmind om nackdelarna med 
att jag för ett halvår sedan fått pris för bästa utredarinsats. Det var 
en aning ironiskt att jag fick utmärkelsen efter att ha satt dit en polis 
för brott som jag själv hade legat bakom. Hur som helst så hade jag 
efter det blivit tilldelad ett antal svårutredda fall. Dock inget som 
liknade detta. Förr hade jag blivit taggad av utmaningen, men nu 
behövde jag den lilla energi jag hade till annat än arbetet. 

Jag hade varit inne på stationen förra veckan när det som Alex-
andra nu pratade om inträffade. En man sprängde sig själv utanför 
entrén till Riksdagshuset. Trots att en liknande sprängning hade 
hänt tidigare i Stockholms innerstad, var det svårt att föreställa sig 
att det verkligen var en självmordsbombare. Kollegorna som var 
först på plats hade berättat om det obehagliga händelseförloppet 
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där de fick se mannens kropp slitas itu mitt framför dem. Han blev 
av med kroppsdelar men överlevde. Lyckligtvis var ingen annan 
i närheten, men efteråt ökade man beredskapen och spärrade av 
halva innerstaden eftersom hotbilden mot politiska byggnader an-
sågs förhöjd. Jag hade redan då varit glad för att jag inte jobbade på 
SÄK och slapp ta hand om ärendet. Att ta mig an en sådan krävande 
utredning hade jag varken ork eller motivation för.

– Men Alexandra, det där caset är gigantiskt. Ska vi ta det hit 
till RGB lär det bli ett pådrag med journalister som vi sällan skådat. 
Är det verkligen …

– Det är ingen fråga, Leona, sa hon. Det är redan beslutat att vi 
ska ta misstankeförhören. Jag vet att du har det tungt just nu, men 
vi är alla övertygade om att du är rätt person för uppdraget.

Jag visste att det fanns många utredare på RGB som skulle göra 
mycket för att få möjligheten att hålla de här förhören, men i nu-
läget innebar det bara problem för mig. Jag var varken fysiskt eller 
mentalt i tillräckligt gott skick för att ta mig an dem. 

– Förhandlarna lyckades som bekant inte heller nå fram till ho-
nom där på platsen. Jag vill att du åker upp till sjukhuset och hör 
mannen så tar vi det från där. 

Hon tog upp mobiltelefonen ur fickan. Tittade snabbt på skär-
men. Efter en knapptryckning la hon ner den igen. Jag sökte med 
blicken på hennes skrivbord och på mötesbordet.

– Var är akten? sa jag.
– Förundersökningen kommer att ligga kvar hos SÄK eftersom 

det är ett terrorbrott. Du behöver bara höra mannen. Inget mer. 
Vilken polis som helst förstod att det inte var att ”bara” höra 

honom. Det krävdes mycket av en utredare att vara förhörsledare 
vid ett brott av sådan här dignitet. Det var inte heller ofta vi sam-
arbetade med Säkerhetspolisen på det här sättet.

Jag suckade och satte handen i sidan.
– Menar du att de inte tänker lämna ut någon mer information? 

sa jag. 
SÄK var inte bara hemlig för allmänheten, utan även för oss 

andra poliser. Så till den grad att det nästan blev löjligt. Då de inte 
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ens gav mig nog med underlag för att utföra deras arbete, tyckte 
jag personligen att de kunde få göra jobbet själva. Hade jag varit 
i Alexandras position skulle jag ha slängt på luren efter några väl 
valda ord till SÄK-chefen om att de inte behövde höra av sig igen 
förrän de var villiga att dela med sig av nödvändig fakta. Men det 
var förmodligen därför jag inte hade Alexandras tjänst också. Att 
hålla mig på god fot med chefer var inte min starka sida. Jag vägrade 
att slicka uppåt. Framför allt om det inte ens gav något av värde 
tillbaka. 

– De vill att du åker dit med ett öppet sinne, utan en massa bak-
grundsinformation. Du vet ju redan en del om ärendet.

Så det var så det hette, ”ett öppet sinne”. Till och med Alexandra 
verkade höra hur dumt det lät.

– Så hur är det meningen att jag ska få information, via media? 
Hon fnös åt min sarkasm.
– Det är som det är, sa hon och reste sig upp. Vi får finna oss i 

SÄK:s arbetsmetoder. 
Sedan jag bestämt mig för att förändra mitt liv irriterade jag 

mig mer och mer på sådant som Alexandra just sagt. Att ”det var 
som det var”, som om man stod som en passiv åskådare till allt 
som ”bara hände”. Jag var medveten om att alla var livrädda för att 
sekretessbelagda uppgifter skulle läcka ut, speciellt i en sådan här 
utredning, men det här var ändå befängt. 

– Här är mannens personuppgifter och resultatet av slagning-
arna i registren, sa Alexandra. Ta med dig Fredrik så kör han medan 
du läser in dig på … ja, det blir ju bara på anmälan då.

– Ah, så de har varit tillmötesgående nog att lämna ifrån sig 
polisanmälan? Stort! sa jag.

Jag var ironisk. Polisanmälan kunde vi printa ut själva, och den 
skulle ändå inte innehålla uppgifter om mannens bakgrund. 

– Han är redan delgiven rätt brottsrubricering, eller? sa jag.
– Jag tror det men delge honom ändå, som vanligt. Korrekt rub-

ricering står där. Det är osäkert om han har uppfattat vad som sagts 
till honom.

Jag skakade på huvudet för mig själv.
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– Det är jag och Fredrik alltså? Med honom som biträdande 
förhörsledare menar du? sa jag.

– Nja, sa Alexandra och gick runt skrivbordet. De vill att du 
håller förhören själv. De vill också ha ett …

– Va?! avbröt jag och stirrade på Alexandra.
Hon tittade upp på mig utan att svara.
– Har chefen på SÄK sagt att jag ska hålla förhören själv? fortsatte 

jag.
Hon nickade.
– De vill också ha ett förhörsmöte med dig och gå igenom vad 

du ska fråga.
– Vad fan är det här? sa jag.
Det var anmärkningsvärt. Vid ett ärende av sådan här dignitet 

vore det i normala fall uteslutet med en ensam förhörsledare. Jag 
hade personligen inget emot att hålla förhör själv, tvärtom så tyckte 
jag bara det var skönt, men det var inte gängse tillvägagångssätt.

– Jag förklarade för dem att du helst jobbar självständigt. Men 
du filmar förhören och skriver sammanfattande förhörsprotokoll 
som de kan titta igenom efteråt.

Jag funderade en sekund. Hade det plötsligt blivit okej att jobba 
självständigt nu? 

– Alexandra, om ni alla är överens om att jag är rätt person att 
hålla förhören med bombmannen, och vill att jag gör det själv, så 
utgår jag ifrån att ni låter mig göra det på mitt sätt. Då vill jag inte 
sitta i långa möten med några översittare på SÄK som ska ge mig 
instruktioner om hur jag ska sköta mitt jobb.

Alexandra nickade. 
– Se till att få ett första förhör gjort, sa hon. Åk upp och känn 

honom på pulsen och rapportera till mig direkt efter förhöret.
– Vad var det som hände egentligen? sa jag. Hur kunde han 

överleva den där smällen?
– Bombbältet gled ner över höfterna precis innan bomben deto-

nerade vilket gjorde att båda benen slets av. Enligt ambulanssjuk-
vårdarna var mannen vid medvetande och försökte kravla därifrån 
när de kom till platsen.
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Jag nickade. Det här caset skulle kräva att jag la hela mitt fokus 
på det. Så slog det mig att jag skulle kunna kräva att bli av med 
mina övriga utredningar. Hade det handlat om att jobba med hela 
bombcaset vore det en självklarhet att inte arbeta med annat sam-
tidigt, men nu när mitt uppdrag endast var att hålla förhören, och 
dessutom förmodligen under en mycket begränsad tid, var det långt 
ifrån självklart. Jag tänkte dock göra ett försök. Att endast ha dessa 
förhör att tänka på skulle underlätta min tillvaro avsevärt. 

– Du, mina övriga utredningar … sa jag. Det blir svårt att hinna 
med dem samtidigt.

Alexandra tittade på mig med rynkade ögonbryn. Hon kunde 
blänga hur mycket hon ville. Om de nu hade fått för sig att jag var den 
enda utredaren i stan, eller förresten, i hela landet, som kunde hålla 
förhören med bombmannen, och dessutom ansåg att jag skulle göra 
det själv, så kunde jag också få ställa lite krav. Jag skulle tvingas sitta 
uppe på kvällar och nätter framför de videoinspelade förhören för att 
analysera, vända och vrida på vartenda jävla ord bombmannen sa. 

– Om jag ska hinna med det här vill jag be dig låta någon annan 
ta hand om mina övriga case, sa jag och tittade på Alexandra. 

Inget orimligt krav, tvärtom, en förutsättning för att jag skulle 
kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt.

Hon suckade. Cheferna hatade att omfördela ärenden. Även om 
man som utredare numera noggrant dokumenterade alla åtgärder 
i en logg, blev det alltid ett visst kunskapsbortfall när en utred-
ning bytte handläggare. En del information gick helt enkelt inte att 
dokumentera varpå den eller de som jobbade med fallet ofta hade 
speciell kännedom om det, som riskerade att gå förlorad om någon 
annan tog över. 

Hon nickade och höll upp ett varnande finger mot mig.
– Men tro inte att du kan gå under jorden, Leona. Du är fortfa-

rande en del av den här roteln. Du ser till att komma på möten och 
sköta dina övriga åtaganden.

Jag nickade.
– De föredrag du har inplanerade till exempel, de får du hålla 

ändå. Något annat accepterar jag inte, sa hon.
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Redan som nyexaminerad polis hade myndigheten upptäckt att 
jag inte bara var snabb på att ta till mig ny information, utan att jag 
även hade ”förmågan att pedagogiskt förmedla kunskap till andra” 
som de uttryckte det. Att nå ut med kunskap i alla led var en av 
myndighetens stora svårigheter. Jag hade därför genom åren skick-
ats på konferenser och viktiga informationsmöten med uppdraget 
att föra kunskapen vidare genom att föreläsa på min egen arbets-
plats och för kollegor i hela landet. Självklart fick jag inget påslag 
på lönen för sådant, nej, det ansågs tillhöra en polis arbetsuppgif-
ter. Ville man inte så var man en bakåtsträvare som inte främjade 
myndighetens utveckling. Att klättra på karriärstegen inom verket 
kunde man i så fall glömma. Jag såg det mest som ett skönt avbrott 
i utredningsarbetet. Det innebar också viss status.

– Okej, fortsatte Alexandra. Ge mig originalhandlingarna i de 
övriga förundersökningarna så fördelar jag dem på andra utredare.

Jag gick mot dörren.
– Leona, sa Alexandra. Som du förstår så ligger det i mångas 

intresse att bombfallet blir löst, även internationellt sett. Vi räknar 
med dig.

Jag lämnade Alexandras rum och gick mot hissarna. Kände en 
kort vibration i fickan. Jag ville inte titta. Orkade inte. Jag visste vad 
det gällde. Det var sms från en fransk bankman vid namn Armand. 
Jag hade fått kontakt med honom via Ronni, den halvfinske man-
nen som jag begick de tidigare rånen tillsammans med. Armand 
som under många års tid lånat ut, drivit in, och tvättat pengar åt 
kriminella, hade blivit väl känd i den undre världen för sin sido-
verksamhet. Han kunde numera välja och vraka bland uppdragen. 
De få han åtog sig var han mycket engagerad i hade jag fått erfara. 
Långt utöver vad jag tyckte var bekvämt. Jag hade anlitat honom 
för att tvätta pengarna jag fått in från de tidigare brotten jag låtit 
utföra. För det skulle han ha fem procent av summan. Redan i ett 
tidigt skede hade han börjat kontrollera mig. Krävt uppdateringar 
via sms om att allt gick enligt utsatt plan. 

 Jag hade bara träffat honom ett par gånger. Han klädde sig i 
kostym och var äckligt artig. Jag hade dock fått höra att han var 
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en man som man inte ville göra sig ovän med. Rykten gick om vad 
han gjort med folk som inte betalade. Hur mycket sanning det låg 
i dem visste jag inte. Många kriminella älskade att odla myter om 
sig själva som farliga personer.

Enligt vår överenskommelse skulle den totala summan levereras 
till honom för tvättning, när sista brottet var avklarat. Därefter 
skulle han dra av sina 150 000 euro. Att jag skulle bli av med alla 
pengar genom utpressning hade jag självklart inte räknat med. När 
jag försökte förklara läget för Armand gav han mig en kusligt iskall 
blick. Han kisade och sa på sin formella engelska med fransk bryt-
ning att jag skulle vara så vänlig att upprepa vad jag just sagt om 
summan jag var skyldig honom. Att han tyckte det lät som att jag 
inte hade kvar pengarna, men att han var alldeles säker på att han 
hört fel. 

Den mannen hade förmågan att göra även mig nervös. 
Inte förrän jag hade berättat att jag planerade en ny stor kupp fick 

han något annat i blicken. Som insatt bankman förstod han direkt 
vad det rörde sig om. Mycket höga belopp i flera olika valutor. Jag 
skulle då vara i ännu större behov av honom för växling och tvätt-
ning av pengarna. Jag hade dock varit noga med att inte berätta 
exakt tidpunkt och hur jag hade tänkt gå tillväga. 

Efter det hade han legat lågt ett tag. Nu hade han dock börjat 
höra av sig igen och kräva mig på pengarna.

Jag gnuggade tinningarna och försökte lindra huvudvärken med-
an jag väntade på hissen. Som om inte detta var nog hade jag just 
fått ytterligare ett problem. 

Bombmannen. 
Alexandra och hela myndighetens chefer skulle ligga på mig som 

hökar och ifrågasätta mitt arbete. Andra länders säkerhetstjänster 
och Europol likaså. Svensk och utländsk media skulle jaga mig för 
att ställa frågor. Jag blev tvungen att luta mig mot väggen i hissen. 
Andas ut. 

Jag måste försöka ta mig ur det uppdraget.


