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Kvinnan på ängen

Prolog

En solstråle skiner in genom det stängda fönstret och värmer mig, där jag ligger i en sjukhussäng. 
En sköterska har nyligen lagt om förbandet om mitt skadade vänstra ben, från knäleden ner till 
foten.

På en metallställning bredvid mitt huvud hänger en blodpåse. Från den leder en slang via en kanyl 
till min arm. 

– Om ingen komplikation inträffar så ser det ganska bra ut, hade läkaren sagt. – Du har förlorat 
mycket blod och den här svåra infektionen måste hävas. Men det kan dröja innan du blir helt 
återställd.

Polisen ska komma och förhöra mig om omständigheterna kring det inträffade. Men än så länge får 
jag vara ifred.

Hur jag nu ska kunna berätta. Vissa sanningar kan inte berättas. Det finns sånt som oacceptabla 
vittnesmål; vittnesmål som skulle ifrågasätta personens tillräknelighet och göra hela vittnesutsagan 
värdelös. Jag måste konstruera en parallell sanning för polisen, en historia som i allt väsentligt 
räcker till för att beskriva hur jag hamnade i den här situationen, utan att vara lögn.

Men nu ska jag beskriva allt det som verkligen hände, inte den version som polisen kommer att få 
höra, och här är min historia:
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En berättelse om ett ovanligt möte

Jag är nyligen inflyttad till ett litet samhälle i Bergslagen. En typisk bruksort med hyreslängor för 
arbetarna på ena sidan huvudgatan och villor för tjänstemännen på den andra sidan.

Jag flyttade hit för att ta anställning som lagerarbetare på fabriken här. Mitt första lönearbete. 
Annars har jag bara arbetat på gården hemma.

Jag har inga vänner här, inte ännu i alla fall. Men jag har bara bott här en vecka. 

Det var midsommarafton och jag tog en promenad ner till Hembygdsgården, där de hade rest en 
majstång. Barnfamiljerna och pensionärerna hade dragit sig hemåt vid den här sena timmen. Nu var 
det mest redlöst berusade och bråkiga tonåringar här. De unga vuxna hade dragit iväg till dansbanor 
och campingplatser, eller hade sina privata fester hemma. Det var inget för mig här. Jag beslutade 
att ta en promenad istället och började följa en skogsstig som sas leda till en stor äng, som 
ortsbefolkningen kallade Stora ängen.

Det var ca 20 minuters promenad dit. För att ha ett mål så riktade jag in mig på det nyligen 
nedbrända duvslaget som fanns där och som hade diskuterats på fabriken. Det var ett nidingsdåd 
som upprörde alla; några tonåringar hade satt eld på duvslaget föregående dag och alla duvor hade 
blivit innebrända.

Det var en olyckshändelse, hade de skyldiga sagt. Två grabbar som hade krupit in i duvslaget för att
kunna supa ifred och vara skyddade från regnet och den kalla vinden. De hade rökt också och råkat 
sätta eld på alltsammans. 

Det var någon som de kallade för Assar som ägde duvslaget. 

– De hade tur att inte Assar fick tag på dem då, sa en arbetskamrat. – Han hade garanterat slagit 
ihjäl dem.

– Tur för Assar också, påpekade en annan,  annars hade de tagit in honom för gott. Folk log 
menande åt den  kommentaren.

Nu var jag alltså på väg för att själv se hur det såg ut på brandplatsen. Som väntat var det helt 
nedbrunnet. Jag kunde se ett antal delvis förkolnade fågelkroppar  och lösa fjädrar utanför i bråten 
av aska, mässingsdetaljer, ståltrådsnät  och glasbitar. En stor förzinkad plåtskiva hängde på snedden 
och lutade ner mot en jordkällare som fanns under de brända och nedrasade golvplankorna.  
Antagligen hade plåtskivan  täckt större delen av golvet för att samla upp spillningen från duvorna. 
På vissa delvis svartbrända brädor kunde man se spår av den blå färg som duvslaget hade varit 
målat i. 

En bit ifrån stod ett annat skjul, som hade klarat sig helt från branden. Det hörde uppenbarligen till 
en liten koloniodling med bland annat potatis, krusbär och vinbärsbuskar en bit därifrån.

Enligt mina arbetskamrater så var Assar en storvuxen man, ständigt misstänksam mot folk som 
smög omkring nära hans kolonilott; frustande och spottande när han jagade bärtjuvar, eller folk som
kunde misstänkas vara bärtjuvar.

Jag tänkte att det inte var någon risk att gubben Assar skulle vara där nu. Det var nära midnatt och 
helt tyst i naturen med ett mjukt dunkelt midsommarnattsljus utan skuggor, som gjorde varje detalj i
omgivningen synlig. Inget doldes och inget överdrevs.
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Jag gick runt redskapsskjulet för att se om det eventuellt kunde finnas skadade duvor där och blev 
ordentligt rädd då jag plötsligt får se en ung kvinna som står där bakom. Jag var ju på privat mark 
och hade trott att ingen hade sett mig.  Hon var i min ålder – runt tjugo nånting. Hon stod där helt 
stilla och bara stirrade på mig. Ljudlöst. Hon var iklädd en tantig beige vinterkappa som var noga 
knäppt uppifrån och ned. Kappan verkade vara det absolut enda som hon hade på sig; i övrigt var 
hon barfota, barbent, med en smal, naken hals i den alltför stora kragen till kappan. Kappan såg ut 
att vara ärvd från nån äldre släkting. Hon var blond, med okammat hår, blek hy med röda fläckar på 
kinderna.

Min första tanke var att hon hade råkat ut för en trafikolycka och att någon hade gett henne en 
kappa för att hålla värmen och lindra chocken. Jag hade tidigare sett chockskadade trafikoffer efter 
en olycka. Eller så hade hon råkat ut för – hemska tanke –  en våldtäkt. Hon har den där frusna 
skräcken i sitt ansikte och verkade inte reagera på omgivningen. Hon såg ut att vara i chocktillstånd 
och hon stirrar oavbrutet på mig.

Jag såg henne mest i ögonvrån och jag ansträngde mig att vara vänlig och inte verka farlig.
Jag sa ett ”hej”. Hälsningen var menad att låta vänlig, men det blev ett kraxande ”ej”. Upprepade ett
hest ”hej” som dock blev tystare än jag hade tänkt mig. 

Inget svar. 

– Jag hörde om branden i duvslaget, fick  jag fram. Men fortfarande  inget  svar och ingen reaktion. 
Jag tyckte att hennes stirrande kändes obehagligt, så jag slår ned blicken.

– Vad har hänt?  frågar jag, Nu utan att  se direkt på henne.

Nu är hon plötsligt borta. Hon måste ha försvunnit bakom hörnet av skjulet, tänker jag och rör mig 
sakta ditåt. Där var det tomt. Jag går nu runt skjulet för att se henne, men hon syns inte till.

Nu började jag sakta avlägsna mig från den här platsen, uppför den  lilla kullen och ut till det höga 
gräset på ängen och då ser jag  henne igen på min vänstra sida, Jag hade inte hört henne röra sig.

Nu är hon framför mig. Märkligt, som en hund som kretsar runt en person som den är nyfiken på.

Hon rör sig bara när jag inte ser henne och sedan när jag lyfter blicken så står hon där och stirrar 
intensivt på mig. Inte fientligt, snarare med ett orörligt ansikte med öppen mun som har stelnat i det 
där chocktillståndet. 

Jag riktar blicken nedåt och låtsas vara intresserad av växtligheten på ängen. Nu är hon bakom mig. 
Det börjar kännas obehagligt det här med hennes smygande. Varför var hon ensam ute mitt i den 
ljusa sommarnatten, klädd i bara en tant-kappa och inget mer?

Hon kanske är släkt med Assar, som äger duvslaget? Kan hon ha försökt att rädda duvorna och 
blivit skadad under försöket?  Men det var ju ett dygn sedan det hände. Men en chock kan sitta i 
länge och komma tillbaka gång efter gång. Det var bäst att ta det försiktigt med henne.

På avstånd hör jag nu något som låter som en gnisslande vagn som närmar sig.  Nu ser jag att det är 
en storvuxen man som är på väg hit. Han drar en fyrhjulig kärra efter sig på stigen. Det är troligen 
markägaren.  Assar alltså. Han gick med knyckiga rörelser och han verkade gräla högljutt med sig 
själv. 

Jag hade ingen lust att träffa honom nu. Visserligen var jag på på behörigt avstånd från hans 
odlingar, men jag hade hört att han skulle vara aggressiv och misstänksam, och jag var ju där mitt i 
natten. Om jag bara skulle fortsätta att gå så skulle han se mig. Säkrast att inte visa sig  tills han 
hade försvunnit utom synhåll. Jag hukar mig bakom en buske och väntar på att han skulle försvinna 
bakom den låga sandkullen som tydligen utgjorde gränsen för hans tomt. Nu ser jag att den unga 
kvinnan står på kullen och att Assar passerar tätt intill henne utan att ägna henne en blick. Han 
behandlade henne som luft. Hon står nu på kullen och tittar ned mot duvslaget. Sedan försvinner 
hon plötsligt.
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Jag smög försiktigt bort från området och kunde sedan öka på stegen och gå hemåt i rask tak.

Jag funderar över en förklaring till det jag hade sett. Kvinnan kanske hade försökt att rädda duvorna
från branden och blivit skadad och hamnat i chock. Men varför var hon här ensam utan att ha fått 
ordentliga kläder? Och varför var  Assar här mitt i natten med en dragkärra lastad med 
arbetsredskap? Han ville väl börja städa upp efter branden och inspektera sina växter och 
redskapsboden.

Fast det var lite konstigt att göra något sådant mitt i natten. Solen höll just på att gå upp.

Jag hade nästan hunnit fram till skogsbrynet och hade stannat till för att ta sats för att hoppa över ett
dike, när jag kände genom mina resta nackhår att kvinnan nu stod tätt bakom mig. Jag såg i 
ögonvrån att hon stod stilla snett bakom min vänstra axel. Hon måste ha sprungit efter mig, ljudlöst.
Hon skrämde mig lite.

– Hör du hur fåglarna har vaknat, sa jag. – Solen har just gått upp.

Dämpad fågelsång hördes, men nu stämde alltfler fåglar in, trots att det sägs att de slutar sjunga vid 
midsommar.  Jag kikade uppåt en hög björk. När jag vände mig om så var hon borta. Spårlöst. Utan 
något möjligt gömställe i sikte. 

Jag hoppade över diket och började att gå hemåt, med behärskade steg för att hålla paniken på 
avstånd. 

Jag försökte få ordning på det som hade hänt och analysera det. Inte underligt att jag kände mig 
uppjagad. För det första kände jag mig skyldig till att snoka omkring på en privat tomt.  Dessutom 
hade markägaren överraskande dykt upp. Sedan var det den mystiska kvinnan, som skrämde mig 
med sitt avvikande beteende. 

Min hjärna måste ha lurat mig; visst fanns kvinnan i verkligheten, hon var så tydlig i alla detaljer, 
men hennes snabba rörelser måste ha varit något som jag inbillade mig. Hon kanske smög hukande 
utefter dolda diken med halvmeterhögt gräs på sidorna?  Eller jag var kanske tröttare än vad jag 
hade insett, så att min hjärna tog några sekunders sömnpaus då och då. Det verkade mest troligt.

När jag kom ut ur skogsbrynet och passerade det första huset i samhället, så såg jag mig själv 
speglas i ett av fönstren i ett hus. Bakom mig,  i spegelbilden, tycke jag mig skymta en otydlig bild 
av kvinnan stående i skogsbrynet. Men man kan ju se vad som helst i såna blänkande spegelbilder. 
Hon måste ha gjort ett starkt intryck på mig. Nu gällde det att inte låta fantasin skena iväg.

Jag hade svårt att somna på natten. Jag var uttröttad men kunde inte släppa tankarna på kvinnan och
hade dåligt samvete för att jag inte hade ansträngt mig mer för att ta reda på hur det stod till med 
henne. Hon var säkert i behov av hjälp och gubben Assar verkade strunta i att hon gick omkring 
utan lämpliga kläder. Och jag som bara hade stuckit därifrån! Jag måste ta reda mer om hur det stod 
till med henne. Tänk om hon stod i ett beroendeförhållande till den gubben? Hon kanske hölls 
fången?

**Jag sov dåligt och hade oroliga drömmar. Jag var i en liten roddbåt i drömmen och en kvinna 
hade ramlat överbord och höll på att drunkna. Endast hennes hand stack upp över vattenytan, men 
jag blev hindrad av någon att fatta tag i handen för att dra upp henne, eftersom båten skulle välta då.

Jag vaknade och hade svårt att somna om och beslöt mig istället för att stiga upp. Det blev inte 
många timmars sömn.

Efter en snabb frukost  skyndade jag mig snabbt tillbaka till Stora ängen. Det var tidig morgon med 
vackert väder och fullt solsken och allt  kändes mindre kusligt nu.

Jag valde en omväg till gubben Assars ställe; en väg som jag kunde smyga fram på, så att jag själv 
var skymd men  hade bra uppsikt över platsen.

Jag kunde ta mig ganska nära redskapsskjulet och det nedbrända duvslaget utan att bli sedd.
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Han var inte där, inte heller den unga kvinnan. Men en stor jordhög låg nu utanför dörren till 
skjulet. Det var nytt! Den jordhögen hade absolut inte funnits där igår. Jag hade ju gått runt hela 
skjulet och skulle ha sett den då. Dessutom var jorden nyligen uppgrävd, kunde man se. Han hade 
fått jobba ordentligt för att gräva och hacka upp den mängden jord, sand, blekjord, lera och sten. 
Men han såg ju stor och stark ut.

Jag visste av erfarenhet att en sån här jordmån var mycket hård under den tunna matjorden och 
sandlagret. Han måste alltså ha grävt under flera timmar, fram till morgonen, och han var troligen 
hemma och sov ut nu. Det fanns ingen grop i sikte, så enda förklaringen var att han hade grävt upp 
jordgolvet inne i det låsta redskapsskjulet. Nu såg jag också att han hade flyttat ut en mängd redskap
från boden, som nu låg i en hög en bit ifrån. Spadar, en kratta, en yxa, en såg och annat. Den vagn 
som han hade dragit efter sig igår stod på baksidan av skjulet.

Jag gick runt skjulet. Det fanns inget fönster på det, men jag kunde kika in genom de glesa 
springorna i väggen. Det doftade av jord och mögel från insidan, men jag kunde inte urskilja några 
detaljer, endast svarta skuggor av föremål i det dagsljus som läckte in genom springorna.

Nu hörde jag till min förskräckelse att någon närmade sig på stigen. Jag smög mig tyst bort en bit 
och la mig bakom kullen. Jag hasade mig sedan försiktigt fram på mage i gräset så att jag kunde se 
skjulet utan att bli sedd. Som jag hade befarat var det  gubben Assar som kom tillbaka för att 
fortsätta sitt arbete. Han ställde sig muttrande framför jordhögen, sedan låste han upp dörren till 
redskapsskjulet, gick in och kom ut med en stor kofot och en yxa i händerna och gick mot det 
nedbrunna duvslaget.

Jag vände blicken mot brandplatsen, som låg på andra sidan om hans trädgårdsodling. Nu såg jag 
återigen kvinnan. Hon stod där på den svajiga zinkplåt som tidigare hade täckt golvet i duvslaget. 
Som vanligt stirrade hon rakt mot mig. Jag stelnade till, beredd att fly, eller kanske hellre stå upp 
och verka nyfiken men oskyldig. Men jag anade att hon inte skulle avslöja för mannen att jag var 
där. Jag tror att hon uppfattade mig som en vän i ett hemligt samförstånd.

Märkligt att den tunna lutande plåten, som tidigare hade täckt de nu förkolnade och delvis nedfallna
golvplankorna, höll för hennes tyngd.

Assar började nu bryta loss zinkplåten från golvresterna och gick lös med yxan på plankstumparna. 
Han struntade fullkomligt i att kvinnan stod bredvid honom och kastade brända plankstumpar direkt
i hennes riktning och rakt på henne. Hon måste ha blivit träffad, men lät sig inte beröras av det, utan
stod fortfarande kvar på samma ställe, stirrande mot mig.

Kunde han inte se henne? Eller struntade han helt enkelt i att hon stod där – att hon fick skylla sig 
själv om hon stod i vägen?

Den tanke som jag hade skjutit ifrån mig och som jag inte alls velat veta av, gjorde sig nu påmind: 
Fanns hon egentligen, den där unga kvinnan? Eller var det något som jag bara inbillade mig? Men 
det var ju fullt dagsljus och såna saker brukar inte folk se då. Det var skillnad med nattmörker och 
månskensskuggor, då man säkert kunde inbilla sig allt möjligt. Jag hade aldrig någonsin i mitt liv, 
inte ens som barn, sett  fantasifigurer som om de vore verkliga och existerande. Åtminstone inte 
förrän nu. Om det nu var så.

Jag ryste och nackhåret reste sig. Naturligtvis kunde han inte se henne! Hon fanns inte. Inte 
egentligen. Inte fysiskt. Men jag kunde se henne och det var i fullt dagsljus. 

Assar bände och drog i plåten och svor högt när han skar sig på en vass kant. Hela plåten var nu 
borta och kvinnan stod vid kanten av den jordkällare som var utgrävd under duvslaget.

Jag darrade; inte av skräck, mest av nervspänningen. Mina ben skulle inte lyda om jag skulle 
försöka att fly därifrån. Jag kunde inte ens hålla upp huvudet, där jag låg på magen i gräset på 
kullen. Efter en stund kunde jag åter titta bort mot brandplatsen. Nu tyckte jag mig se att hon log åt 
mig. Eller var det inbillning? Hon var egentligen för långt borta för att jag skulle kunna se hennes 
ansiktsuttryck.  Men det kändes som att hon log. Som att det var vi två mot honom.
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Så jag var inte rädd för henne, jag var rädd för honom, för nu hade han börjat kånka   upp en avlång 
svartbränd låda från utrymmet under golvplåten. Det var en avlång hopspikad låda med lock och 
gångjärn och en låsanordning.  Det var snarare  en hemgjord koffert. Den var svartbränd där lågorna
hade slickat den och ett hörn var delvis förkolnat.

Hade han använt kofferten som en kista? Och varför kom jag på den tanken att den användes som 
en kista? Det var de där undanträngda tankarna igen. De som jag inte ville veta av.

Han orkade bara lyfta upp ena kanten av kofferten i markhöjd. Den var för otymplig och källarens 
jordväggar var alltför lösa för att ge ett ordentligt stöd. Han kravlade sig upp ur gropen och gick och
hämtade ett rep och och talja som han fäste runt ett grovt träd i ena änden och runt kofferten i den 
andra. Under ett visst pustande drog han sakta upp den från jordkällaren. Han fick avbryta flera 
gånger då den hade fastnat eller hotade att gå sönder under belastningen.

Slutligen fick han upp kofferten från gropen och därefter upp på vagnen och började sedan dra 
lasset mot redskapsboden. Det var tydligt att han tänkte gräva ner kofferten därinne, istället för den 
gamla platsen under det förstörda duvslaget.

Jag måste få veta vad det var i kofferten. Var det det jag fruktade, eller var det bara några ägodelar 
som han ville flytta till säkrare förvar i redskapsboden? Om jag kunde se med mina egna ögon att 
det låg något som inte borde finnas där, så skulle jag kunna hämta polisen och det skulle räcka med 
mitt vittnesmål för att få dem att göra en undersökning. Det fanns troligen ingen misstanke alls mot 
mannen för något slags brott och polisen skulle inte bry sig om att gräva upp en undangömd koffert 
bara för att en ung nyinflyttad fabriksarbetare hade fått för sig att det kunde finnas en död kropp där 
för att han kände det på sig. De skulle inte ens ha rätt att göra något undersökning utan goda skäl. 

Nej det skulle vara helt omöjligt, jag måste helt enkelt förvissa mig själv om saken, kanske ta med 
mig något bevis om jag kunde hitta något.

Assar drog in kofferten i redskapsboden och började antagligen att placera den i det färdiggrävda 
hålet. Han hade visserligen lämnat dörren öppen för att få dagsljus inne i boden, men jag kunde bara
se hans rygg när han arbetade med det. Sedan började han att skyffla in jord från högen utanför, 
men hejdade sig snart och såg ut att fundera på något. Han låste dörren med hänglåset och tog sin 
vagn och började gå iväg med den.

Det här kunde vara det rätta tillfället. Han skulle hämta något och det kunde ta tid. Han hade ju tagit
vagnen med sig och den skulle jag höra på långt håll när den skramlade fram på den ojämna stigen, 
om det skulle bli så att han kom tillbaka innan jag var klar. Jag tänkte bara vänta tills han var utom 
hör- och synhåll. 

Nu såg jag i ögonvrån att kvinnan stod bakom mig, som vanligt genom sin ljudlösa förflyttning. Jag
kände, eller inbillade mig,  att hon ville att jag skulle våga mig dit in, att det var därför som hon 
hade visat sig för mig. Jag sneglade försiktigt på henne. Hon hade inte längre det där förstenade 
uttrycket i ansiktet, snarare en antydan till ett leende.

Nu var det rätt tillfälle. Jag smög mig ner till redskapsskjulet. Det var ordentligt låst. Kofoten låg 
slängd på marken bredvid dörren och jag använde den för att bända loss hela hänglåset med 
skruvförband och allt. Gubben hade ju inte sett mig och han skulle inte få veta vem som hade gjort 
det. Om jag skulle bli upptäckt med att bryta upp någon annans förråd, så skulle jag förlora mitt 
arbete och det vore bara att flytta ifrån den här orten. Troligen med ett straffregister på köpet. Men 
jag kände att jag helt enkelt måste göra det här. För hennes skull. För min också, det här skulle inte 
lämna mig någon ro annars.

Jag stängde till dörren, så att det inte skulle synas på långt håll att någon hade tagit sig in. 

Det var mörkt därinne, speciellt när man kom direkt från det strålande solskenet därute. Jag trevade 
mig fram och letade efter kistan, som jag nu hade börjat kalla den för mig själv. En koffert som 
användes som kista.
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Nu visade sig kvinnan igen i form av en svagt lysande färglös skugga. Men jag kunde se henne 
tydligt.  Det var mer skrämmande att se henne så här, än ute i dagsljuset. Men jag hann inte bli rädd 
för henne, för nu hörde jag en flåsande andhämtning och klampande, halvspringande steg i riktning 
mot skjulet. Gubben var på väg tillbaka! Och han hade upptäckt mig! Hade det varit en fälla?

Jag tog ett steg framåt och trampade nu igenom en träskiva med mitt vänstra ben. Det var trälocket 
till kistan. Den var naturligtvis nedsänkt i marken och locket låg lite under markytans nivå. Assar 
hade inte hunnit täcka över den ännu.

Mitt ben hade sjunkit igenom locket ända upp till knät och jag kände en stark smärta. En spik 
därinne hade gått igenom skon och genomborrat hela foten, Jag kände nu att flera spikar trängde in i
benet ju mer jag försökte komma loss. Nedfallna plankbitar och träspjälor måste ha lossnat, satt sig 
på tvären och låst fast benet. Smärtan var nu outhärdlig.

Jag bankade ursinnigt på kofferten och det svedda och sköra locket sprack på flera ställen. Ett stort 
stycke av locket lossnade och föll in i kistan. Jag kunde bara se dunkla skuggor i den men den 
intensiva smärtan i benet var starkare än skräcken, så jag var helt enkelt tvungen att stoppa in en 
arm för att försöka få loss mitt ben.  Genom öppningen i kistan kunde jag nu se ett huvud som stack 
fram ur en tjock kappa. Huvudet var snarare ett kranium där inte mycket mer än det blonda håret 
fortfarande satt kvar.

Nu kände jag ett hårt grepp om min arm.

- Nu får du inte lämna mig ! viskade kvinnan. En viskning  som hördes inuti mitt huvud och som 
kändes som iskallt vatten över ryggen.

- Men jag hör hit – hit till den här världen !, skrek jag

Greppet om min arm hårdnade och jag drogs närmare öppningen i locket. En stark lukt av vidbränt 
och ruttet kött slog emot mig. 

-  Vi hör ihop,  Kom till mig!

Jag försökte nu använda min lediga arm för att befria mig från greppet. Jag kände knotiga klor med 
kött som lossnade från benpipor när jag försökte komma ur hennes hårda grepp. Jag skrek så som 
jag aldrig skrikit förr och slet mig loss med alla krafter. 

Nu hade Assar kommit fram till dörren, slet upp den och kom instörtande med sin yxa i handen. 
Han kom direkt från det klara dagsljuset till det dunkla ljuset i skjulet och var därför förblindad och 
måttade ett slag på måfå mot mig, där jag stod hukad över kistlocket. Jag undgick att bli träffad, 
istället lyckades han ytterligare spräcka kistan. Nästa slag träffade kraniet i kistan och spräckte det.  
Jag slängde mig bakåt och mitt knä vreds ur led, men satt fortfarande fast med benet inne i kistan. 
Jag låg hjälplös på rygg, oförmögen att röra mig.

Assar  kunde ana var jag var, eftersom jag låg mot brädväggen och skymde vissa ljusspringor, men 
han hade inte sett att jag satt fast med benet. Han måttade nu ett slag mot mitt huvud. Ett slag som 
skulle vara dödande. 

- Ta med dig honom istället, skrek jag i panik. Ta med dig din mördare! Rädda mig!, skrek jag 
Rädda mig!, kved jag.

För det var så det måste vara. Han hade mördat henne. Varför skulle han annars gömma undan 
kistan för omvärlden. Och varför skulle han annars vara tvungen att flytta kistan när den gamla 
platsen i duvslaget var borta?

Jag väntade hjälplöst på det dödande slaget, men plötsligt  stelnade mannen till och tog sig åt hjärtat
och sjönk ihop över kistan med ett rosslande. Han låg orörlig i en onaturlig ställning och jag kunde 
bara hoppas på att han var död eller döende.

Stillhet och tystnad rådde nu. Jag satt fortfarande fast med benet i kistan, med benet i en förvriden 
vinkel, dessutom med mördarens tyngd över det. Jag kände en kladdig värme utefter benet och 
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förstod att jag blödde kraftigt.

Jag var nu på väg att svimma, men hann höra kvinnans röst igen och jag förstod att mördaren inte 
längre levde.

– Välkommen hit, Assar. Det är många här som har väntat på dig.



Epilog

På förstasidan i Kopparbergsposten

Viktigt vittne eftersöks

Polisen i Kopparbergs län efterlyser det vittne som var den som först gjorde ett promenerande par 
uppmärksam på att det skett ett dödsfall samt ett fall av allvarlig kroppsskada i en redskapsbod c:a 
200 meter från det ställe där paret befann sig vid tillfället.  Händelserna har med det aktuella och 
omtalade koffertmordet att göra. Det vittne som polisen vill ha kontakt med är en blond kvinna i 20-
årsåldern, iklädd en brun-beige kappa. Kvinnan kan ha gjort viktiga iakttagelser som är av betydelse
för utredningen.
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