Av Anna Tell har tidigare utgivits:
Fyra dagar i Kabul 2017
Med ont fördrivas 2019

Wahlström & Widstrand
www.wwd.se
© Anna Tell 2020
Omslag Nils Olsson, oink
Tryck ScandBook, eu 2021
isbn 978-91-46-23650-4

Tillägnas Lisbeth och Torbjörn Nilsson,
tack mamma och tack pappa från djupet av mitt hjärta,
evig är min kärlek till er

Prolog
Dagens Nyheter, 15 april 2014

Svensk soldat dödad i bombdåd
En svensk soldat har avlidit i Afghanistan efter att ha
färdats i ett fordon som utsattes för ett bombattentat på
onsdagen. Säkerhetsläget för svenskarna i Mazar-e-Sharif
i norra Afghanistan analyseras nu av Försvarsmakten i
samråd med Nato.
(TT)
MAZAR-E-SHARIF. Den svenska soldaten som ingick i
den internationella styrkan ISAF dödades av en vägbomb
under ett rutinuppdrag på förmiddagen, svensk tid.
Laddningen tros ha varit placerad vid sidan av vägen och
fjärrutlösts. Attentatet skedde i distriktet Qush Tappeh i
provinsen Jowzjan.
– Det är med djup sorg jag tvingas konstatera att
ytterligare en svensk soldat stupat under sin tjänstgöring i
utlandsstyrkan. Mina och Försvarsmaktens tankar går nu
till soldatens anhöriga, säger ÖB vid gårdagens presskonferens.
I det pashtunska området där attentatet s kedde
genomförde svenskarna tillsammans med ett antal Nato
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länder ett tillslag tidigare i veckan där två personer greps
och sprängämnen togs i beslag.
– Mot bakgrund av vad som inträffat, är det rätt
beslut, som ni tidigare kommit fram till, att avsluta den
svenska insatsen om cirka en månad?
– Sverige har varit i Afghanistan under många år
och det är en mission med säkerhetsrådsmandat. Den
verksamhet som vi har genomfört har varit viktig. Vi har i
samverkan med afghanska regeringen hjälpt till att bygga
upp deras samhälle igen. Men i maj kommer alla som
ingår i den svenska styrkan att ha åkt hem till Sverige och
i slutet av juni överlämnas den svenska campen Northern
Lights till Afghanistan, säger insatschefen.
– Hur kommer ni att utreda gårdagens attentat?
– Det kommer att ske tillsammans med övriga länder
som ingår i den Nato-ledda insatsen och den afghanska
säkerhetstjänsten NDS.
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Onsdag 21 februari, 2018
Amanda greppade ryggsäcken och tog sig ut ur fordonet innan
det ens hunnit stanna vid brofästet. Hon drog in den kyliga
luften i lungorna och började springa mot cykelbanan. Temperaturmätaren hade visat på fjorton minusgrader. Fingrarna
som höll hårt om telefonen skulle snart vara stela och bleka.
Det enda som hördes var frasandet från tyget i jackan och
det knastrande ljudet när kängornas grova sulor träffade grus
kornen på asfalten. Hon fäste blicken på brons högsta punkt
några hundra meter längre fram och tog ut stegen. Även om
skenet från gatubelysningen lyste upp asfalten var det påfallande mörkt trots snön. Nätet i skyddsstaketet lutade inåt i en
båge över cykelbanan. Ett svagt klingande ljud hördes i vinden
när hänglåsen som förälskade par hade låst fast i broräcket
rörde sig.
Så såg hon det. Ett mörkt bylte på bron lite längre fram.
Hon höll telefonen nära munnen och sänkte farten.
Ville inte överraska någon.
– Femtio meter kvar, sade hon med viskande röst.
Läpparna rörde sig långsamt när orden formades. Det slog
henne att batteriet i telefonen kanske inte skulle klara kylan
särskilt länge.
– Vi har spärrat av för trafiken i båda riktningarna nu, ser
du något? frågade kollegan som satt kvar i ledningsfordonet.
– Något som ser ut som en hög med kläder, svarade Amanda
och fäste telefonen i en liten ficka på bröstet när hon kom fram.
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På så vis kunde de andra lyssna och följa med i hur situationen utvecklade sig, utan att störa hennes arbete eller riskera
att skapa oro hos den de skulle hjälpa. Tyget i ärmen på jackan
ströks mot broräckets kalla metall när hon sträckte sig för att
försöka få en skymt av utsidan av skyddsstaketet. Vinkeln var
snäv och inga tecken på rörelse kunde skönjas. Hon böjde sig
ned och svepte med blicken längs räckets nedre del, men det
var för mörkt. Klädhögen låg mitt emellan två gatulampor.
Med ficklampan i ena handen lyste hon på varje sektor av
staketet.
Det var öde och tyst. Hon bet sig i underläppen.
De hade kommit för sent.
Hon vände sig mot byltet och skymtade ett par herrskor som
stod tätt ihop under klädeshögen. Hon satte sig på huk och
lyfte försiktigt på det tunga plagget som låg prydligt hopvikt.
Det var en brun överrock i ull med en halsduk som hängde ut
från den ena fickan. Hon satte ficklampan i munnen och kände
utanpå fickorna på rocken. Med stelfrusna fingrar greppade
hon en plånbok och lyckades vika ut den så att ett körkort
blev synligt.
Jonas Wester. Född 1972.
Hon reste sig och gick de få stegen fram till räcket och tittade
ned igen.
Nästan 30 meter.
Det gick inte att misslyckas.
Andedräkten blev till rök och ögonen tårades av kylan.
Det var alltid den sidan av Västerbron som vette in mot city.
Forskarnas teori var att man kände sig mindre ensam om man
vände sig mot stan.
Inte ens när man bestämt sig för att avsluta sitt liv ville man
vara utan sällskap, tänkte hon och tog tag i telefonen för att
ge en lägesbeskrivning.
I samma stund hörde hon ett jämrande ljud. Hon snurrade
runt ett helt varv och sökte med blicken.
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Så kom det igen.
Mer hjärtskärande nu. Likt ett skadat djur som gnydde.
Så såg hon fingrarna som höll längst ned runt järnräcket.
Händerna var klädda i blanka, svarta skinnhandskar. De hade
inte funnits där nyss.
Amanda kröp ihop och rörde sig försiktigt mot staketet. När
hon var strax intill drog hon ett djupt andetag, lutade sig fram
på tårna och tittade ned.
Även om hon visste att det skulle finnas en människa där
kunde hon inte styra reflexen. Hon ryckte till och ett ljud kom
okontrollerat ur henne när hon såg rakt in ett par rödsprängda
ögon. Ansiktet, som bara var en meter från henne, var blekt
och vått av snor, saliv och tårar. Mannen stirrade på henne,
men munnen förblev öppen med smala, blåaktiga läppar.
Sekunder passerade utan att någon av dem sade någonting.
Amanda vågade inte göra några hastiga rörelser och hoppades
vid gud att ingen skulle börja prata med henne i telefonen nu.
Situationen var definitivt inte under kontroll.
Mannen tycktes ha kilat in sin kropp mellan balkarna under
bron. Det var i alla fall inte i händerna som kroppstyngden
vilade.
Hade han klättrat över skyddsstaketet, men börjat tveka
och krupit in under bron? Kanske hade han hört henne och
dragit sig upp för att titta. Hon var i alla fall övertygad om
att utsidan av skyddsräcket hade varit tom när hon lyst med
ficklampan alldeles nyss.
– Jag heter Amanda, sade hon med låg röst och tänkte att
han såg äldre ut än sina fyrtiosex år.
Håret var isgrått och tjockt med polisonger som smög sig
ned på kinderna. Tänderna hade en gulaktig ton som ofta hos
rökare.
– Lämna mig … i fred, det var aldrig meningen att ni skulle
komma hit, sade mannen långsamt, men höll kvar henne med
blicken.
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– Jonas, det du är på väg att göra …
Längre hann hon inte innan han avbröt henne:
– Det är det här jag … ska göra. Det måste bli så här …
ingen ska behöva skämmas eller lida för vad jag har gjort, sade
han och släppte taget med den ena handen.
Instinktivt greppade Amanda om hans andra handled. Väl
medveten om att hon inte skulle ha kraft att hindra honom
från att hoppa. Men mannen rörde sig inte. Istället förde han
den lediga handen mot munnen och bet tag i handsken och
gjorde ett ryck med huvudet så att handen blev bar. Gråten
och det tidigare jämrande ljudet var nu borta och ersatt av en
beslutsam blick.
– Ta av … ringen, sade han och sträckte upp armen mot
henne mellan järnrören i staketet.
Amanda höll fortfarande runt hans handled med den andra
handen medan hon med tummen och pekfingret lät en bred
silverfärgad ring glida av hans iskalla ringfinger. Hon stoppade
ned den i jackfickan utan att släppa honom med blicken och
sade:
– Har du familj?
– Det är för deras skull jag avslutar, sade han med lugn röst.
Det kom fragment av någonting som han ville berätta. Men
hon förstod inte, och det var inte riktigt läge för henne att
ställa motfrågor.
Om hon lyckades få ned benen mellan järnrören kunde
hon använda överkroppen och trycka sig mot staketet och få
mer kraft att hålla honom kvar. Men rörelsen som krävdes
riskerade att få honom att agera och kollegorna skulle med all
sannolikhet inte hinna fram. Hon räknade med att ett flertal
poliser nu ljudlöst hade placerat sig så nära de kunde, men
utom synhåll. Inga sirener eller uniformer, allt för att skapa
lugn och ge henne som förhandlare så goda förutsättningar
som möjligt.
– Ingenting kan göras ogjort … men …
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Han hämtade andan och koncentrerade sig på att forma
orden innan han fortsatte:
– … men idén var aldrig min … så var det faktiskt.
Kylan påverkade talet och allt tycktes gå i slow motion. Men
röstläget var kontrollerat och ansiktsuttrycket milt. Amanda
kände igen tecknen hos någon som redan hade bestämt sig.
– Låt mig hjälpa dig upp på bron så kan du berätta i lugn
och ro vad du menar, så att jag förstår.
Hon visste att hennes ord var tillräckliga för att kollegorna
skulle börja agera. Men det förutsatte en tvekan hos mannen
om de skulle lyckas.
– Ge ringen till Camilla, sade han med tydlig röst och såg
på henne med en klar blick.
Amanda nickade sakta samtidigt som hon tog ett fastare
grepp runt hans handled. I ögonvrån såg hon hur kollegorna
närmade sig med utrustning i händerna. Kanske kunde de
tjäna några sekunder om hon ställde en fråga.
– Hur många barn har du?
Han dröjde med svaret och såg ut i mörkret. Ansiktsmusklerna rörde sig, men Amanda kunde inte avgöra om det
var ett försök till leende eller början på en gråtattack.
– Camilla och jag har två, svarade han till slut.
– De behöver dig. Gör det inte.
– Det är … för deras skull.
Han slöt ögonen och Amanda kände hur han spände musklerna. Han gungade till när han tog spjärn med benen och
tryckte ifrån. Handleden som hon krampaktigt hållit runt slets
ur hennes grepp och kroppen försvann ner i mörkret. Hon
blundade och väntade sig ett skrik, men det förblev tyst. I
nästa sekund hördes en kort, dov duns. Hon lutade huvudet
i handen och sade:
– Han hoppade.
Kollegan i ledningsfordonet tog över sambandet och instruerade räddningstjänsten. En febril verksamhet tog vid. Så var
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det alltid. Fram tills att kroppen var omhändertagen av sjukvårdspersonal och konstaterades vara död jobbade alla utifrån
att liv skulle kunna räddas.
Men Amanda visste. Man överlevde inte ett fall från en
sådan höjd när isen låg.
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Det var först nu som hon insåg att hon hade tagit fel kängor.
Stålhättan längst fram kylde ned fötterna och hon hade för
länge sedan tappat känseln. Hon greppade tag i de frostvita
järnrören och drog sig upp. Knäna var stela och fingrarna rörde sig långsamt.
Utsikten in mot city med Stadshuset och slottet i bakgrunden var slående vacker. Just nu en stillsam plats, men snart
fylld av liv och rörelse. Barn på väg till skolan, butiker som
öppnades, och tunnelbanor och bussar skulle vara i full gång.
Men då skulle polisen och räddningstjänsten vara klara med
sitt arbete för länge sedan och inga tecken från nattens tragiska
händelse på Västerbron skulle finnas kvar.
Amanda började gå mot ledningsfordonet och gestikulerade
samtidigt till kollegorna intill att hon ville vara i fred. Behovet
av avskildhet och eftertänksamhet efter en förhandlingssituation var alltid lika stort. Det spelade ingen roll vilken typ
av förhandling det var eller hur utfallet blev. Hon fällde upp
kragen och drog ned mössan så långt det gick och ökade på
stegen.
Hennes egen telefon började vibrera i innerfickan. Med
fumliga händer fick hon fram den.
Bill.
Den enda person som hon faktiskt kunde tänka sig att samtala med just nu.
– Jag hörde från ledningsfordonet om utvecklingen på bron.
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– Mm.
– Är du på väg in till Norrmalm för att avrapportera?
– Ja, det är ju trots allt ett cityärende. Patrullen som tog
hand om tillhörigheterna skulle också åka dit, sade Amanda
och kände hur hon började huttra.
Trots kylan var hårfästet i nacken fuktigt. En sugande hunger
känsla gjorde sig påmind samtidigt som det sista hon ville var att
äta. Men det var så kroppen fungerade den här tiden på dygnet.
– Pratade du länge med honom innan han … hoppade?
– Några minuter tror jag, det är svårt att säga, vi var tysta
tillsammans också. Borde ha varit mer … dominant i samtalet.
– Varför då?
– Han var så målmedveten. Verkade så säker på sin sak. Om
jag hade tagit kontroll och varit mer auktoritär så kanske …
– Du vet att man inte kan resonera sådär. Du kan inte lasta
dig själv. Han hade bestämt sig.
– Men det var också saker som han pratade om, sade hon
och torkade näsan på insidan av kragen. Något som han ville
förklara innan …
Hon grävde i fickan efter vigselringen som han hade gett
henne. Hon stannade upp och lyste med ficklampan mot graveringen på ringens insida:
Jonas och Camilla, 23-06-2012, Amor Vincit Omnia.
– Så vad sade han? sade Bill.
– Någonting i stil med att det var för barnens skull och
att ingenting kunde göras ogjort … att ingen skulle behöva
skämmas eller lida för vad han hade gjort.
– Så tragiskt, sade Bill. Något som inte går att göra ogjort,
så den enda utvägen är att avsluta sitt liv. Förmodligen psykiskt sjuk … deprimerad. Eller vad skulle det annars kunna
vara?
– Upplevde honom inte som sjuk. Mer … nedstämd, men
samtidigt målinriktad, sade hon och öppnade bildörren på
ledningsfordonet.
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– Kör in och skriv av dig nu, sade Bill, så kan du åka hem till
värmen sedan. Vi pratar mer om alltihop när du fått sova lite.
Är flickorna hemma hos dig?
– Såklart de är, vanlig vardag, du vet. Förhoppningsvis ligger
de och sussar. Det är flera timmar kvar tills Alva ska lämna
dem på förskolan.
– Tänk den som hade en Alva som fixade allt därhemma,
sade Bill.
– You wish, sade Amanda och satte sig tillrätta i fordonet.
Hon tog emot kollegornas klappar på axeln och peppande prat om att hon gjort vad hon kunnat. Någon hällde upp
rykande te i en termosmugg och räckte över till henne. Hon
vinklade fötterna intill fläktens utblås så att så mycket varmluft som möjligt blåste rakt på kängorna, lutade huvudet mot
nackstödet och slöt ögonen under de fem minuter som det tog
från Västerbron till Fridhemsplan.
Vakten vid nedfarten till tunneln under Kronobergsparken
tog ett kliv ut i vägen när de närmade sig. Han gjorde en slentrianmässig titt in i fordonet och vinkade in dem i tunneln efter
att ha kontrollerat samtligas polisbrickor.
Det skulle dröja några timmar tills hon kunde glida ned i ett
varmt bad och ta igen den förlorade nattsömnen. Hon tänkte
på Linnea och Mirjam som låg och sov i sina sängar hemma
i lägenheten på Parkgatan, mindre än två hundra meter därifrån.
Och på det ofattbara.
Att mannen på bron hade valt att ta livet av sig och lämna
sina två barn faderlösa.
Hur kunde han tänka att det var det enda rätta? Att det på
något vis var för deras skull?
Alla parkeringsplatser i garaget på plan två var som vanligt upptagna. Kollegan ställde fordonet intill de grå dubbeldörrarna
i plåt och Amanda klev ur, drog passerkortet och tryckte sin
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kod. Inväntade klicket och det låga surrandet innan dörrarna
öppnade sig. Hissen stod redan öppen och strax var de på väg
upp till fjärde våningen.
Den instängda lukten från arrestintaget slog emot henne
så fort hissdörrarna gled upp. Det billiga rengöringsmedlet
blandat med handsprit, fylla och otvättade kroppar låg alltid
som ett tungt täcke i avrapporteringsrummen. Det krävdes inte
mer än någon timme innan stanken hade satt sig i håret och
kläderna. Amanda nickade mot några uniformerade poliser
och gick allra längst ned i korridoren. Där brukade ingen sitta
eftersom rummen var små och bara hade plats för ett skrivbord.
Hon satte i datakortet och snörade av sig kängorna. Stickningar i båda fötterna började ge sig till känna. Att hon ens
hade de där stålhättorna fortfarande, de passade ju egentligen
bäst på en utryckningspolis på sommaren. De dubbla ullstrumporna hade inte tjänat mycket till heller, snarare bara gjort så
att det blev för trångt och att hon nu hade tio ömma tår som
inte gick att röra på. Hon gned fötterna samtidigt som hon
skrev sitt lösenord för att logga in.
Klapprande steg närmade sig och strax blev en kvinna i
mörkblå kjol och den klassiska ljusblå poplinskjortan synlig
intill dörren. Kvinnan sträckte fram handen.
– Sara Larsson, jag är stationsbefäl här på Norrmalm. Var
det du som var på bron när han hoppade?
– Amanda Lund, förhandlare från Nationella insatsstyrkan,
svarade Amanda och tog kvinnans hand i sin.
– Det var den tredje hoppningen från Västerbron i år, sade
stationsbefälet som såg ut att vara betydligt yngre än Amanda.
– Alltid lika tragiskt, sade Amanda.
Hon vände åter blicken mot skärmarna, klickade upp de
nödvändiga programmen och hoppades att den unga kvinnan
skulle återgå till sitt.
– Och än är det bara februari. Man undrar vad det har tagit
åt folk.
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Amanda nickade.
– Det där skyddsstaketet som suttit där i några år hindrar
kanske någon enstaka impulsiv människa, fortsatte stations
befälet, men för någon som vet vad hen vill så är det meningslöst. Om vi ska slippa samma statistik som i fjol så …
– … så vadå? suckade Amanda samtidigt som hon knappade in Jonas Westers personnummer.
Hon plockade fram diktafonen som legat ytterst i bröstfickan och placerade den bredvid tangentbordet. Funderade på om
det kanske borde bli två separata promemorior. En version
som skildrade förloppet, objektivt och sakligt och som blev
den offentliga. En annan version som återberättade exakt vad
Jonas Wester hade sagt innan han hoppade och hennes egen
analys av det.
– Så får hopparna slå av på takten helt enkelt, sade stationsbefälet och strök på ett lager läppglans på de plutande
läpparna.
Amanda ignorerade utläggningen och tänkte att det var
märkligt hur snabbt unga människor föll in i samma cyniska
jargong som den äldre generationen poliser. Det skulle vara
svårt att ändra på den mentaliteten. Hon fingrade efter den
silverfärgade vigselringen i sin ficka. Den var fortfarande kall
och fuktig.
– Vet du vem som meddelar frun?
– Det är en Norrmalmspatrull där nu. Bor på Reimersholme
tydligen. Den andra patrullen som tog hand om kläderna skriver av sig i rummet där borta om du …
En telefon som var nedstoppad i kjolfickan började äntligen
ringa och stationsbefälet tvingades avbryta sig själv och svara.
Samtalet lät viktigt och hon gick iväg med snabba steg. Om
Amanda inte varit så genomfrusen hade hon öppnat fönstret
och vädrat ut den lite för starka parfymdoften som dröjde sig
kvar i rummet.
Hon skrollade igenom informationen som fanns om Jonas
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Wester. Den taxerade årsinkomsten var 580 000 kronor. Inte
en rad varken i belastningsregistret eller misstankeregistret.
Det brukade i och för sig inte vanliga Svenssonmänniskor ha.
Men de brukade inte heller begå självmord.
Jonas Westers ord gick runt som ett mantra i hennes huvud.
Ingenting kan göras … ogjort … men idén var aldrig min ...
Varför behövde han dö för barnens skull? Och vad innebar
hans påståenden om att idén inte var hans?
Hon försökte klarna sina tankar, men tiden på dygnet var
inte den bästa för att finna de rätta svaren.
Hon klickade vidare på ”maka” och började läsa om hans
fru Camilla, men där fanns inte heller något anmärkningsvärt. Inte ens en fortkörningsanmärkning. Paret Wester ägde
en bostadsrätt på Reimersholme och hade två barn tillsammans. Födda 2012 och 2014. Några år äldre än Amandas
egna barn.
Bill hade kanske rätt trots allt. En rimlig förklaring var djup
depression. Och avsaknad av psykofarmaka.
Hon reste sig upp och gick till den bruna godisautomaten
i korridoren. Blippade sitt kort och tryckte på knappen för
kexchoklad. Precis när den skulle falla ned i luckan blev den
hängande på kanten. Hon svor högt och gav automaten en
knuff, men till ingen nytta.
– Låt mig hjälpa dig, man måste slå hårdare, ropade stationsbefälet som stod längre ned i korridoren.
Med målmedvetna steg gick hon fram till Amanda och
tog ett vant grepp om automaten. Hon lutade den åt sidan
samtidigt som hon dunkade en knuten näve mot glaset. Kexchokladen vippade till och föll ned i luckan.
– Det händer hela tiden, sade hon och tog ett nytt varv med
läppglansen.
– Tack, energin började visst ta slut, sade Amanda och tog
ett stort bett.
– Förresten, frun till hopparen är på väg hit strax, sade
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