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Förord 
 
 

 

Om det finns någonting man kan vara säker på här i världen så är det att verkligheten 

överträffar dikten. Alltid. Det verkar inte finnas några gränser för vad vi människor kan hitta 

på för att vinna fördelar, sko oss eller göra utifrån ren, skär dumhet. 

  För er som läser och tvivlar på realismen; mycket av det beskrivna har hänt i verkligheten, 

antingen precis som beskrivet eller något förändrade för att passa in i skildringen. För er som 

läser och inte tvivlar på realismen; kanske är det dags att agera? 

  Men samtidigt är den här boken ett fiktivt verk och det märks bland annat i den största 

frihet jag har tagit. Att kombinera olika verkliga händelser till en sammanhängande 

berättelse. Vi tror att vi är i kontroll och kan hantera vår omvärld. Men det är omöjligt, vi är 

ständigt utsatta för hot. Det som skrämmer mest är hur bräcklig vår värld är, hur snabbt vår 

trygga vardag kan kastas omkull och förvandlas till någonting vi inte kan kontrollera. 

 

- Rolf Norrman - 
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Prolog 

 
Saxen i ansiktet på den självgode, leende mannen kändes som en befrielse. En räddning. 

Huggen var många och hårda, ansiktet söndertrasat till oigenkännlighet. Varje hugg lämnade 

ett rejält märke i det bastanta köksbordet, skivan var full av kraftiga hack i ett oregelbundet 

sicksackmönster. Bordet skulle aldrig bli sig likt igen. Men det spelade ingen roll, det var 

ändå gammalt och slitet. 

  Mannens söndertrasade ansikte uppvägde, att han inte gick att känna igen. En svag smak av 

triumf blandad med blod spred sig långsamt i munnen när hugg efter hugg träffade. Känslan 

av makt över mannen var berusande, förlösande, och först när fotot var helt förstört fick 

saxen vila bredvid resterna. Pulsen slog okontrollerat och hårt i halsen, den var på väg ur 

kroppen. Men det ödelagda ansiktet var lättnaden som fick hjärtslagen att lugna sig. 

  Din förbannade djävul! Tanken kom tillbaka, gång på gång. Du förtjänar att dö. En sur 

doft av svett blandad med ilska och vanmakt spred sig i rummet, infekterade varje hörn. 

Hatet mot mannen i tidningen var massivt, överskuggade allt. Men huset var tomt och ingen 

märkte hatet. Avskyn. Med ansiktet nerböjt och gömt i händerna hördes bara ett svagt 

gnällande mellan hårt sammanpressade fingrar. Det var inga ord, bara ljud. Smärtan i bröstet 

var outhärdlig, upprepade slag i bordsskivan hjälpte inte. 

”Det är inte rättvist!” Skriket var frustrerat och högt, när luften tog slut i lungorna 

återstod inget annat än att sjunka ihop i stolen och gråta ljudlöst. 

  Något riktigt krävdes, artikeln i tidningen var droppen. Näven träffade bordet och välte 

glaset, vattnet rann ut över tidningsresterna. Blandade sig med pappret, omvandlade resterna 

till en sörja. Beslutet var enkelt. Logiskt. Oåterkalleligt. Mannen skulle betala med sitt liv. 

För sveket mot föräldrarna. Sveket mot dem alla. 

  Öga för öga, tand för tand.  
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Oktober 2008 

 
Löven vällde fram i skarpa, smärtsamma kaskader av rött och gult. Luften från sjön var kall 

och fuktig, dimslöjor svävade envist över ängarna runt herrgården. En svag morgonsol 

orkade inte bränna bort fukten, skarp lukt från gödsel blandades med doften av blött gräs. 

Sommaren hade förlorat kampen mot hösten och badskriken från sjön var glömda sedan 

länge. Värme var ersatt av kyla, ljusa kvällar av mörker. 

  Marcus Lindh stängde dörren till herrgårdshuset och ryste i den kalla dimman. Dragkedjan 

på den gamla oljejackan krånglade, han kämpade med den i några sekunder och kisade mot 

det bleka ljuset. Svepte halsduken tätare om halsen. Långsamt tvingade sig en hösttrött och 

svag sol upp över trädtopparna, men strålarna skänkte ingen värme och Marcus var glad 

över de tjocka byxorna och Wellingtonstövlarna. Tidigare under sommaren fyllde han 

sextiofem och trots att han fortfarande kände sig ung bet morgonkylan hårdare för varje år. 

  Marcus var lång och smal, med välklippt, grått hår och fårat ansikte, ärriga kinder efter 

vattkoppor och grov hy. Läpparna var fylliga och mjuka, ögonen stadiga och bestämda. 

Blicken skvallrade om att han var van vid att folk gjorde som de var tillsagda, att de följde 

hans instruktioner. Utan invändningar och knot. 

  Han drog ett djupt andetag av den kalla luften och svepte med blicken över den nykrattade 

gårdsplanen, djupa fåror böljade i det kraftiga gruset. Bortanför träden glittrade morgonsolen 

i sjön. Marcus nickade för sig själv, det skulle bli en fin dag. SMHI hotade med regn och 

kraftig vind, men först mot kvällen. Han gick de tre trappstegen ner på gruset och bort mot 

västra flygeln, snart skulle gästerna vara här. Marcus var nervös, mötet betydde löjligt 

mycket. Det skulle avgöra hela familjens framtid och allt måste vara förberett. Vara perfekt. 

  Särbyholm låg vackert, mitt i sjölandskapet nordväst om Nyköping och bara någon mil från 

Skavsta flygplats. Marcus älskade platsen, historien och gården. Att det var en riktig 

herrgård byggd av adelssläkten Sandecreutz och inte någon efterapning från sjutton- eller 

artonhundratalet när även ofrälse godsherrar byggde hus som liknande herresäten.  

  Herrgårdshuset var ståtligt, inbäddat i djup grönska med två flyglar på var sin sida om en 

rejäl gårdsplan. En lång allé med ståtliga bokträd ledde ner mot landsvägen, längs med 

träden betade boskap på vidsträckta ängar. Herrgården var en gång bland Södermanlands 

största egendomar men genom åren såldes mycket av marken. Nu var bara några hundra 

hektar kvar, precis lagom för att hålla gården i avskildhet med bra jaktmöjligheter. 
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  Marcus gick långsamt över gårdsplanen, ivrigt spanande mot skogsbrynet. Det var flera 

dagar sedan bocken visat sig och jakten stod för dörren. Marcus log nöjt när han såg att den 

var tillbaka, hur den sävligt betade i skydd av träden. Säker på att han skulle fälla den. 

Hjorten såg upp och de granskade varandra i några sekunder, blickar möttes med löften om 

kamp. Innan bocken tog ett kraftfullt språng mot skogen och lämnade Marcus åt hans 

drömmar. 

  Han slog noggrant av stövlarna på trappen till västra flygeln och drog upp den tunga 

dörren. En bred korridor gick tvärs genom byggnaden, gästrummen låg på rad på bägge 

sidor. Han kontrollerade städningen, att sängarna var bäddade med rent linne. Att 

blommorna i kristallvaserna var färska och champagnen låg på kylning. Men rummen var 

redan i perfekt skick och innehöll allt gästerna behövde, Marcus nickade nöjt. 

  De representerade mäktiga familjer i svenskt näringsliv, allvarliga och tyngda av bördan att 

överleva i ett allt hårdare affärsklimat. Fixerade vid att skydda sin överlevnad i maktens 

centrum. Det blev svårare och svårare för varje år och nu var de vid en gräns, de var tvungna 

att agera. Men trots det var de motvilliga till att träffas, att få ut dem i det sörmländska 

landskapet krävde en hel del övertalning från Marcus. De var vana att agera på egen hand, 

Marcus inbjudan pekade i en riktning de inte var bekväma med och ryggmärgsresponsen var 

att svara nej. Men Marcus var envis, han gav sig inte. Han argumenterade, lockade och 

pockade. Pekade på vikten av att samarbeta. Att det var nya tider, att de var tvungna att 

anpassa sig. Och till slut övertygade han dem, de accepterade och kom till herrgården. En 

efter en mötte Marcus dem på trappan till herrgårdshuset. 

 

Carl Mannhem var en obehaglig man, både till utseende och sätt. Blek och tunn kändes han 

blodlös, som ett nattligt väsen med kort, svart hår och smal mun som sällan log. Hans små 

plirande ögon fick Marcus mage att vrida sig, helst hade han sluppit karln. Men Marcus 

behövde Carl, trots hans ettriga humör och överdrivna vilja till att diskutera. Om Carl fick 

rätt eller inte var oväsentligt bara han fick utlopp för aggressionerna. 

  Det fanns en ironi i att männen liknade varandra och kanske var det en del i problemet, att 

Marcus såg för mycket av sig själv i Carls beteende. Men det spelade ingen roll, han gillade 

inte att karln grälsjukt kritiserade allt och alla. Carl rullade in och parkerade sin Jaguar på 

den välkrattade gårdsplanen, försiktigt tog han stegen upp på trappan till herrgården. 

”Marcus.” 

”Carl.” 

  De skakade hand. Marcus hatade den anglosaxiska seden att hälsa med förnamn, den var 

högfärdig och distanserande. Men det var Carls vana. 
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”Fin dag.” Carl svepte med handen, Marcus följde den med blicken. 

  En flock gäss lyfte med ett hysteriskt kacklande från den glittrande sjön längre bort. Solen 

hade äntligen pressat bort dimman och värmde försiktigt männen på trappan, himlen var 

svagt blå. Marcus öppnade jackan och drog in luft, några sent blommande rosor längs husets 

framsida doftade sött. Han kunde bara hålla med, det skulle bli en underbar höstdag. Att ett 

regnoväder var på väg kändes overkligt. Men trots orden såg mannen bredvid inte övertygad 

ut, Carl var stadsbo med liten förståelse för livet utanför Stockholms tullar. 

”Verkligen.” Marcus svar var kort och korrekt, inte mycket mer. 

  Mannhemfamiljens förmögenhet startade i ett litet gruvhål i svenska fjällvärlden. I mitten 

av artonhundratalet fick de rättigheter till ett avlägset område i Lappland, några mil norr om 

Ammarnäs. På den tiden var det ingen som protesterade när prospektörerna kom. De kom 

med pengar och arbete till bygden, vad gjorde det att man sprängde långt ute i ödemarken 

där inget annat än renar betade? Fjällvärlden var stor och det fanns gott om bete. 

  Efter några månaders prospektering upptäcktes silver och genom åren lyckades man bryta 

nära fyrtio ton under väldigt besvärliga förhållanden. Även om kostnaderna för transporter 

till gruvan och forsling ut av silvermalm var oerhört höga strömmade pengarna in och 

familjen använde intäkterna från silvergruvan till att köpa in sig i andra gruvor. Under 

nittonhundratalets första hälft investerade man även stora summor i svensk stålindustri och 

familjen Mannhems förmögenhet växte. 

  Gässen försvann över trädtopparna och kacklandet dog bort, en stilla tystnad la sig över 

herrgården. En ensam traktor stånkade envist i fjärran, arrendebönderna var i färd med att ta 

in ensilagebalar till vintern. Marcus och Carl stod i en besvärad tystnad och såg ut över 

gårdsplanen, till slut vände sig Carl mot herrgården.  

”Vacker kåk.” 

  Leendet var svårtolkat, Marcus var osäker på om det var sarkastiskt eller inte och valde att 

inte svara. Istället visade han mot den öppna dörren. Carl nickade svagt och gick in, Marcus 

följde efter. 

  Carl var tjugoåtta när hans far i början på sjuttiotalet dog i förtid i Creutzfeldt-Jakobs. På 

bara några månader angreps hjärnan och demensen bredde ut sig, han dog inom sex 

månader. Äldst i brödraskaran på fem tog Carl över. Utpekad men oförberedd var de första 

åren besvärliga, många gånger var han nära att ge upp. Det var inte lätt att komma in som 

ung arvtagare och bli accepterad av faderns gamla trotjänare, striderna blev många. Men 

Carl var hård och kompromisslös och långsamt växte organisationens förtroende. Tills han 

stod på egna ben som obestridlig ledare för Mannhems familjekoncern. 
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Strax efter Carl kom William Axelsson, i limousin från Arlanda. Han var kraftig med grått, 

lockigt hår och blå ögon i ett fyrkantigt ansikte med stor och rak näsa. Den tredelade 

kostymen var elegant, sidenslipsen och näsduken matchade. William log brett när han 

skakade Marcus hand. Mannen gav ett distingerat och elegant intryck, även om allt 

förstördes av hans tveksamma sätt. Marcus föraktade svagheten hos William, trots att det 

egentligen inte var något ont i honom. 

”Välkommen, William.” 

”Tack.” 

  Hans näve var stor och Marcus fick hålla emot när William klämde till. Handslaget var i 

alla fall inte osäkert, tänkte Marcus bistert. 

”Gick resan bra?” Marcus följde William in i huset. 

”Ja … Den gick väl som …” William tvekade. ”Förväntat”, avslutade han meningen. 

Marcus suckade inombords och stålsatte sig. 

  William spenderade sommaren i Schweiz, i ett stort hus i Chens-sur-Léman vid 

Genèvesjön. För att komma till mötet hade han först flugit från Genèves internationella 

flygplats till Zürich-Kloten och därefter till Arlanda. William återvände alltid till Sverige i 

oktober, i och med mötet på Särbyholm var sommaren i Schweiz över. Men hans hustru 

stannade kvar, hon avskydde den svenska hösten och kom inte till Sverige innan advent. 

Varje år blev det diskussion och varje år vägrade hon, William var tvungen att acceptera 

beslutet. Det var ingen hemlighet att hustruns envishet och fasta principer påverkade 

William, hon var lika fast som han tveksam. Besluten som fattades var inte alltid till 

affärskollegornas tillfredsställelse. 

  Under nästan åttio år byggde familjen Axelsson upp en förmögenhet genom skog och 

papper, därifrån var inte steget till tidningsbranschen långt. Axelssons tidningar och böcker 

var ett av de större förlagen i landet men brottades precis som alla andra med vikande 

lönsamhet, under lång tid hade William försökt göra sig av med verksamheten men inte 

lyckats hitta någon köpare. 

”Men det var väl bra”, svarade Marcus obestämt på Williams kommentar om resan. Det 

fanns inte mycket mer att säga. 

 

Ellen Birkheim anlände sist i en klassiskt silverfärgad Mercedes från 1961 med 

måsvingedörrar. Hon tvärnitade på Marcus grusplan så gruset yrde, de böljande fårorna 

reducerades till små högar. Dörren gled långsamt upp i en elegant båge och Ellen steg ut i 

grå Donna Karan dräkt, laxfärgad blus och mörkgrå stövlar med låg klack. 
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  Hon var några år över femtio, lång och smal med ljust, blont hår skimrande i silver. De blå 

ögonen gnistrade och hon log gärna och ofta. Ellen såg smart, elegant och redo ut. Marcus 

stod på trappen till herrgården och kunde inte dölja sitt breda leende. Med händerna på 

varandras axlar kindpussades de tre gånger, på det italienska sättet. Ellen var ingen man 

körde över, hon hade både elegans och skarp tunga. 

  I mitten av 40-talet lämnade hennes familj Norge och etablerade sig i Stockholm. Det var 

en ständigt återkommande spekulation om orsaken till flytten och varifrån de fått sitt kapital, 

men ingen lyckades få fram mer än bara delar av sanningen. När trådarna närmade sig 

Quislingregimen tog informationen slut, oavsett hur mycket journalisterna grävde. Ellens 

familj investerade i viktiga svenska industrier som SKF, Aga och Sandvik och blev en 

integrerad del i svenska industrins guldålder från krigsslutet till början på sjuttiotalet. Trots 

den dunkla historien bakom familjens förmögenhet var de väletablerade i svensk affärsvärld, 

med ett mångsidigt ägande i tunga svenska industriverksamheter. 

”Allt bra?”  

  Frågan var familjär och Ellen log tillbaka. När Marcus var ung spenderade han flera 

månader i Italien, hon påminde honom om en kärlek han haft och förlorat.  

”Allt är bra.” Ellen talade en sjungande variant av stockholmska blandad med norska. 

”Fint, fint.” 

  Men det hade inte alltid varit bra, Ellen fick kämpa för sin existens. Som ensam kvinna i 

affärsdiskussionerna var männens nonchalans kompakt, hon ansågs inte kapabel till 

affärsbeslut. Det var lämpligare om hon hämtade kaffe och lämnade affärerna till de som 

visste bäst. Trots det bet Ellen ihop och kämpade på, fokuserad på att alltid prestera mer och 

bättre än hennes manliga motståndare. Hon manövrerade ett litet steg i taget för att få sin 

rättmätiga plats och vände genom åren underläget till en styrka. Hon förberedde sig 

minutiöst, la stor omsorg på detaljer. Låg steget före. Det var en fråga om att överleva, att 

bevaka sin position. 

”Skönt att du är här, Ellen.” 

”Har Carl och William kommit?” Ellen viftade mot Carls Jaguar. 

  Marcus mulnade. ”Ja, de är här.” 

  Ellen skrattade mjukt. 

”Så, så, Marcus. Så farligt är det inte.” 

”Jo.” 

”Nu är du barnslig.” Ellen boxade honom lekfullt i sidan och gick in genom dörren till 

herrgårdshuset. Marcus följde henne in, till den röda salongen. 
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  De konverserade artigt om ingenting med de andra. Marcus bjöd på champagne, de skålade 

för varandras hälsa. Men samtalet var stelt och dog snart ut. Blickar vändes bort, glas lyftes 

oentusiastiskt och Marcus insåg att det var dags att visa gästerna till flygeln och de moderna 

sovrummen, på ett behagligt avstånd från herrgårdshuset. Alla behövde några timmar på 

egen hand innan det var dags för middag. 

2 

Marcus höll på traditionen och middag på Särbyholm innebar aftonklädsel, de samlades vid 

sju i mörka kostymer och aftonklänning. Matsalen var elegant och fortfarande möblerad med 

möbler från artonhundratalets mitt. Inredningen i herrgårdshuset var orörd, det var Marcus 

försök att göra intryck på sina gäster. 

”Varsågoda och sitt.” 

  Marcus drog ut stolen vid bordets kortända, Ellen satte sig till höger och de andra mittemot. 

Marcus rättade till besticken innan han höjde glaset till skål. De smuttade på vinet, log mot 

varandra och fällde ut servetter över knän. Ellen berömde dukningen, Carl och William var 

tysta. Alla fyra var allvarliga, tyngda av mötets betydelse. Ämnet de skulle diskutera. 

  Middagen bestod av lokala säsongsråvaror med välbalanserade smaker, rådjurssadel med 

ett kraftfullt franskt rödvin från Bandol. Ur dolda vägghögtalare spelades första akten av 

Carmen på låg volym. Tunga franska tapeter på väggarna gjorde stämningen i matsalen 

mörk, skymningsljuset kämpade emot men räckte inte till. Bonadernas motiv var från 

grekisk mytologi, i dova, glödande färger slogs och älskade gudar intensivt. En imponerande 

brasa brann i eldstaden av tung marmor vid ena långväggen, innandömet var svart efter 

århundraden av eldande. Det stora matsalsbordet var dukat med exklusivt italienskt porslin 

och kristallglas, mitt på stod vaser med färska, doftande blommor. Kristallkronornas prismor 

blänkte i skymningsljuset, ljusfläckar dansade mot väggarna. 

  Alla fyra runt bordet var försiktigt artiga och avvaktande, samtalet flöt trögt. I den absoluta 

makteliten neutraliserade man varandra effektivt, normalt maktspråk var meningslöst bland 

jämlikar. Under några timmar konverserade de artigt om näringsliv, politik och kultur men 

undvek debatter. Det var bäst att inte gunga båten, inte öppna för konflikter. När resterna 

från rådjuret bars ut och kaffet serverades harklade sig Marcus. Det var dags att närma sig 

anledningen till deras möte, hur näringslivet förändrats genom ökad globalisering. Att det 

var svårare att kontrollera dagens komplexa affärsuppgörelser via familjeföretag. 

”Det är en förändrad tid”, sa han och såg på dem. 

  Han hade noga planerat hur förslaget skulle läggas fram. De var inte allierade, även om de 

känt varandra länge och ibland till och med gjort gemensamma affärer. Han visste inte om 
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de var redo, först var han tvungen att säkerställa en gemensam plattform för diskussionen. 

Marcus tog ett djupt andetag, försökte stilla nervositeten. 

”Ni har alla känt på globaliseringens effekter, eller hur?” Frågan var oskyldig, men 

möttes trots det av försiktighet. Av neutrala, avvaktande ansiktsuttryck. 

”Vad menar du?” Carls fråga var laddad med tvivel, Marcus mötte blicken. 

”Sverige är inte längre ett isolerat land i utkanten av Europa, vi har sett exempel på det 

under en längre period. Idag är ägande och marknader globala, konkurrensen har hårdnat.” 

Marcus suckade dramatiskt, gästerna log åt ordvalet. ”Carl, stämmer det inte att ni blev 

snuvade på gruvrättigheterna i Atjantjakke av Northland?” 

  Carl grimaserade vid påminnelsen om att ett uppstickarföretag från Kanada berövat 

Mannhems ett gruvprospekt på hemmaplan. 

”Nja”, svarade han undvikande. 

”Kom igen, Carl. Det har ju stått i alla tidningar, det är knappast en hemlighet”, sa Ellen 

med en blinkning till William. Flera tidningar i Axelssonsfären hade slagit upp 

Mannhemfamiljens motgångar som exempel på principiella förändringar i branschen.  

  Marcus lutade sig tillbaka och studerade tapeterna, kvällssolens sista strålar lyste upp 

rummet och de grekiska gudarnas kamp om makt över jord och människor. Hans favorit 

hängde på ena kortväggen, Zeus och Poseidon i en dramatisk scen mellan himmel och hav. 

Poseidons treudd satt i Zeus lår, blodet rann och Zeus kontrade med en kraftfull blixt. 

Marcus suckade, han älskade dramatiken. Symboliken. 

”Vi är inte de enda som haft bakslag den senaste tiden”, kontrade Carl och pekade på 

William. ”Om jag inte är felunderrättad så finns det knappt en dagstidning som inte går med 

förlust idag, William? Och vad beror det på? Internet tror jag bestämt det kallas?”  

  Så mycket för den flugan, tänkte Marcus om Ines Uusmanns berömda uttalande från mitten 

av nittiotalet. Hon sa något om att folk i längden inte kommer att surfa planlöst på nätet, att 

alla pratar om Internet men att det kanske är övergående. Att inriktningen skulle bli mer 

specifik. Hon sa inget om en ”fluga”, det var en kvällstidning som myntade begreppet. Där 

ser man, tänkte Marcus. Så lätt det blir fel. Man blir ihågkommen för något man egentligen 

inte sagt eller gjort. 

”Skärp dig, Carl”, sa Ellen innan William hann replikera, han var alltid ett steg efter. 

”Det går inte att jämföra.”  

  Marcus fokuserade på samtalet. Carl vände sig mot henne, de mörka ögonen blixtrade. 

”Men ni då? Birkheims ägarandelar i våra största och viktigaste industriföretag har ju 

successivt minskat de senaste åren. Du kanske ska ha lite självinsikt?” 
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”Så, så”, sa Marcus överslätande, nöjd med att debatten var igång. ”Vi har alla haft våra 

motgångar de senaste åren. Vi är inte här för att strö salt i såren, vi är här för att undvika att 

liknande händer i framtiden. Låt oss se framåt istället för bakåt.” 

  Marcus reste sig och drog upp ljuset i kristallkronorna, de andra nickade försiktigt. 

Rummet mörknade snabbt när tunga moln drog upp framför solen och aviserade regn. Årets 

första höststorm. Tunga droppar slog mot rutorna, en kraftig vind slet tag i herrgårdshuset. 

Det ylade till i eldstaden, brasan var utbrunnen sedan länge. En lös fönsterlucka slog mot 

träfasaden med ett rytmiskt bankande men företagsledarna ignorerade oväsendet. Marcus 

ställde sig bakom sin stol med händerna på ryggstödet. 

”Jag har funderat en hel del på hur samhället förändrats, hur globaliseringen påverkar 

vår hemmamarknad. Naturligtvis måste vi följa med i utvecklingen, höja blicken och flytta 

ut våra affärer och intressen till andra länder. Vi kan inte stillasittande se på när utländska 

aktörer kommer hit och utarmar våra affärsmöjligheter. Vi måste vara aggressiva.”  

  Marcus dunkade handen entusiastiskt i ryggstödet för att markera poängen. Men gästerna 

såg förvirrat på honom och Marcus insåg att han var tvungen att agera försiktigt. De 

imponerades inte av stora ord och dramatik, lät inte känslor styra affärsbeslut. 

”Två faktorer utmanar oss.” Marcus satte upp ett finger. ”Globaliseringen innebär att 

Sverige inte längre är en begränsad marknad. E-handelslösningar gör att svenska företag och 

konsumenter lika gärna kan handla utanför gränserna som innanför. Konkurrensen har 

hårdnat.” Marcus satte upp ett finger till. ”Men det har också gjort vår hemmaplan mer 

öppen för utländska aktörer. Affärer som tidigare var givna tas av utländska företag och 

konsortier. Se bara på logistikbranschen och alla utländska åkare som dumpar fraktpriserna.”  

  Han tog ner fingrarna och suckade. 

”Som om detta inte är tillräckligt innebär också hårdare konkurrens och ökat utbud att 

våra kunder blir mer kräsna, mer pris och kvalitetsmedvetna.” Marcus drog ett djupt 

andetag, det var dags för poängen. ”Pressen på oss ökar och även om vi naturligtvis 

välkomnar konkurrens finns det gränser. Vi bör säkra upp hemmamarknaden bättre och på 

så vis möjliggöra expansion utomlands. Genom stabilitet hemma kan vi fokusera på kraven 

utomlands, eller hur?”  

  Marcus fortsatte utan att vänta på svar, det kändes viktigt att uttala förslaget innan någon 

protesterade. Han snubblade på orden, hejdade sig. Började om. Han hade bara en chans att 

få med dem på planen.  

”Vi måste sluta konkurrera och istället dela upp våra intressen ännu mer, vi måste hjälpa 

varandra till bra affärer inom landet.” 
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  Det var svårt för Marcus att tyda blickarna, vad de egentligen tyckte om hans ord. Hans 

förslag. Men han var klar, nu var det upp till dem. Rummet var tyst, regnets smattrande mot 

rutorna var allt som hördes. Marcus studerade sina gäster noggrant. Det är nu det avgörs.  

  Ellen var först ut.  

”Vad menar du, Marcus? Någon slags kartell?” Hon såg förbryllad ut. 

”Ja, kanske det.” Marcus ryckte på axlarna och satte sig. ”Vad tycker ni själva? Ska vi 

bara traska på som vi har gjort eller ska vi göra något åt situationen?” 

  Det blev tyst igen. Huset kved i den starka vinden, bjälkar knakade och rutor knäppte när 

vinden tryckte på och ville in. 

”Det är klart vi måste göra något”, fräste Carl till slut, trött på tystnaden. ”Men en 

kartell? Är inte det lite radikalt?” Han rynkade pannan.  

  William harklade sig och de andra såg på honom, väntade på ord som aldrig kom och Carl 

tog upp tråden igen. Med att slå handen i bordet. 

”Lagligt är det knappast!” utbrast han. 

  Marcus sjönk ihop i stolen, diskussionen gick inte riktigt som tänkt. Han hade hoppats på 

ett öppnare klimat, med mer vilja till nya lösningar. Att Carl skulle hänvisa till lagen var inte 

vad han räknat med. 

”Lagligt?” sa Ellen som om hon läst Marcus tankar. ”Sedan när bekymrar du dig för 

lagen?” Hon såg uppriktigt förvånad ut. 

  Carl svarade inte, han såg ner i bordet. William harklade sig igen. 

”Hmm … vad tänker du dig egentligen, Marcus?” 

  Marcus sträckte på sig. 

”Kanske en kartell, William. Jag vet inte. Definitivt ett samarbete där vi slutar att 

motarbeta varandra och istället möjliggör …” Han nickade långsamt. ”Ja, kanske är det en 

slags kartell.” Marcus var avsiktligt vag. Han ville inte pressa dem, tvinga in dem i hans 

lösning. De fick gärna tro att kartellen var en gemensam idé. 

”En kartell … ja …” William nickade svagt, nästan omärkligt. 

  Det pirrade till i Marcus mage, det syntes att William gillade tanken. Att han såg fördelar. 

Marcus kände ett svagt hopp om att lyckas, om bara de andra två gick att övertyga. Han såg 

på dem, försökte tyda deras uttryck. 

”Vad säger du, Ellen? Ska vi hjälpas åt eller inte?” frågade Marcus uppmanande. 

Avsiktligt ignorerade han Carl, övertygad om att mannen skulle ändra sig om de andra två 

var med. 
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”Ja …” Ellen tvekade. ”Hur skulle det fungera då? I princip kan jag hålla med om att vi 

har större utmaningar globalt än att vi behöver motarbeta varandra. Men det beror ju på hur 

det ska gå till, eller hur?” 

  Carl ryckte till och såg förvånat på Ellen. 

”Hmm … Vi behöver väl något slags regler skulle jag tro”, sa Marcus mjukt. ”Kanske 

någon form av utvärderingskriterier där vi kan ta upp förslag till affärer, bedöma dom och 

besluta om hur vi gör. Vi är ju fyra stycken.” 

  Han såg på Ellen som fortfarande inte verkade övertygad, i ögonvrån noterade han att Carl 

vände bort huvudet och fnyste. Marcus svor inom sig, han skulle inte få över Carl om inte de 

övriga var positiva. Hittills hade han bara ett vagt svar från William, och inte ens det från 

Ellen. De var långt ifrån överens. Marcus sneglade på klockan, det skulle bli en lång kväll. 

”Ja …” sa han och reste sig. ”Kanske vi ska förflytta oss …” Han pekade mot dörren till 

matsalen. Hans gäster behövde tid, han kunde inte stressa beslutet. Förslaget måste sjunka 

in, bearbetas, och ett miljöbyte var nödvändigt. De tog sina vinglas och lämnade rummet.  

  Biblioteket i herrgården var bekvämt och ombonat, med inbyggda, mörka bokhyllor fyllda 

med böcker. Fyra tunga skinnfåtöljer stod runt ett lågt bord i mörkbetsad ek, under bordet 

låg en tjock matta med orientaliskt mönster. Det var ett rum som bjöd in till lågmälda 

diskussioner och eftertanke. Marcus serverade avec och diskussionen fortsatte. 

  Under flera timmar argumenterade Marcus för sin plan, samtidigt som stormen tilltog. 

Regnet slog med full kraft mot landskapet, vatten rann i små bäckar över gårdsplanen och 

gästerna var glada över att inte behöva resa hem i natten. Invändningarna var många och 

långa, oron för oönskade effekter stor. Nyttan var uppenbar, riskerna svåra att bedöma. 

Tveksamheten runt bordet solid. 

  Det tog flera timmar men till slut blev det ändå som Marcus ville. Opinionen vände 

långsamt, när väl William och Ellen var ombord gav också Carl med sig. Han visste när det 

var läge att ansluta sig till den gemensamma uppfattningen. Ellen såg ut på det kompakta 

mörkret utanför innan hon nickade försiktigt. Med några ord sammanfattade hon alla deras 

känslor. ”Jag tror att det kan vara bra för oss alla. Vi behöver ta initiativ på ett helt nytt sätt.” 

  Marcus lutade sig tillbaka i fåtöljen, tillät sig att slappna av med en varm känsla i magen. 

Drack av sin konjak. Samarbetet var i hamn, nu gällde det bara att komma överens om 

formerna. Den första stora tröskeln var passerad, jämfört med det skulle allt annat bli en 

barnlek. De var tvungna att hitta en lösning på konkurrenslagstiftningen. Ingen av dem ville 

bryta mot lagen, i alla fall inte på ett alltför uppenbart sätt. ”Lagar är stiftade för att hålla 

massorna i schack, ibland måste man hitta vägar runt”, sa Marcus och de andra nickade. Till 

slut lyckades de konstruera ett system för bedömning och beslut som skulle ta dem runt 



 14 

lagboken. De kom överens om att träffas en gång i månaden, oavsett om det fanns något att 

diskutera eller inte. Till slut var även Carl entusiastisk över samarbetet. 

  Vid två på natten låg Marcus i säng, adrenalinet gjorde honom sömnlös. Han var nöjd med 

lösningen, riktigt nöjd. Upplägget var kanske inte lagligt men inte heller direkt olagligt. Som 

så ofta annars låg den i gråzonen och det var tillräckligt för Marcus. Så länge de kunde gå 

under radarn och inte väcka någon uppmärksamhet. Verka, men inte synas. Mindre 

konkurrens och bättre samarbete var räddningen för familjeföretagen, äntligen var den 

hotande konkursen avvärjd. Undsättningen var nära, far och farfar hade varit nöjda med 

honom. Marcus låg i mörkret och log vid minnet av den gamle mannen och hans järnvilja. 

Det här var precis i gubbens stil.  

  Om det gick att lita på hans nya partners eller inte var osäkert, det fanns en risk att de inte 

skulle hedra överenskommelsen. Men Marcus hade inget val, han var tvungen att tro på 

idén. Alternativet var konkurs.  
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3 

Augusti 2013 – måndag förmiddag 

 
John Drew slickade sig om läpparna och svalde ansträngt. Munnen var torr, det raspade i 

svalget. Han svalde igen, men med samma resultat. Känslan av fjärilar i magen var bekant, 

det var inte första gången han var i situationen. En liten svettpärla ringlade ner mot 

ögonbrynet, John torkade bort den med sidan av handen. 

  Han hade gjort liknande jobb förut, men alltid med annan design och andra komponenter. 

Han försökte hålla pulsen låg, andningen jämn. Fokusera på uppgiften. Instruktionerna var 

tydliga, omöjliga att missförstå. Att montera sprängladdningar krävde noggrannhet, slarv var 

dödligt. Ett misstag och städerskorna fick ett drygt jobb med att torka upp söndersprängda 

kroppsdelar. John log ironiskt. Det skulle inte kännas speciellt lämpligt. Eller proffsigt. Och 

John var stolt över sin professionalism, oavsett vad andra tyckte om hans yrke. Men han 

hade gjort sitt val och aldrig ångrat sig. 

  Han kopplade en röd kabel till kontakten märkt med en fyra. Den lilla siffran var instansad 

i den fyrkantiga kontrolldosan och svår att se. John strök med fingret över den, kände på 

mönstret. Försäkrade sig om att det var rätt innan han kopplade de resterande kablarna till de 

andra kontakterna i dosan. Han gjorde det långsamt och systematiskt, det fanns inget 

utrymme för misstag. John sträckte på sig och drog ett djupt andetag innan han gick över 

kopplingarna igen. Dubbelkollade att rätt färg var kopplat till rätt siffra. Han nynnade tyst 

för sig själv, en barnvisa han växt upp med. 

  Med kablarna inkopplade var den mest kritiska delen av uppdraget klart, John andades ut 

och lutade sig tillbaka. Sträckte ännu en gång på ryggen, försökte slappna av. 

Konstruktionen var inte perfekt, materialet man försett honom med var inte förstklassigt. 

John skakade på huvudet, han var tvungen att göra det bästa av situationen. Ett jobb var ett 

jobb. Det var inte sprängmedlet som var problemet, C-4 var stabilt och lätthanterligt. 

Optimalt. Men elektroniken var förlegad och kopplingarna klena. Han fick kämpa för att de 

skulle sitta ordentligt, John svor och tryckte fast dem igen. 

  Den kraftiga metallväskan var redan fylld med åtta, stora rektangulära paket inslagna i 

skyddande svart plast. Sprängmedlet hade en svampig konsistens och svagt ljusgrå färg, 

mängden var tillräcklig för att spränga bort ett helt kvarter. Kablarna från kontrolldosan gick 

till korta, runda metallrör på kortsidan av varje paket. 



 16 

  John stannade upp och studerade kopplingarna. Kände på dem. Håller de? Han vickade 

försiktigt på dem, som på lösa tänder. Kanske. Det fanns inte mycket mer att göra än att 

hålla tummarna. Han sträckte sig efter den figursågade skumplastformen, den passade exakt 

i väskans form. John tryckte försiktigt ner den över de plastade paketen, några millimeter i 

taget. På plats dolde den innandömet helt och han andades ut. 

  Adrenalinet i kroppen fick händerna att darra. Men inte av nervositet, snarare från 

fokusering. Risken för en spontan reaktion var närmast obefintlig men överlevnad handlade 

alltid om att eliminera slarv. Utan undantag. Mitt i skumplasten fanns ett fasat fyrkantigt hål. 

John tryckte långsamt in kontrolldosan, den passade perfekt. Han gjorde det försiktigt, för 

att inte rubba kabelkopplingarna. Men trots det lossnade en och han svor lågt. John plockade 

upp dosan igen och skruvade åt kopplingen. Ännu en gång kände han på dem, säkerställde 

att de satt fast. 

  Med allt på plats tryckte han till en ensam, röd knapp mitt på dosan för aktivering. När 

displayen lyste upp andades han försiktigt ut. Bredvid väskan låg en enkel vit lapp med en 

siffersekvens. John tryckte in den via knappsatsen, det var lika enkelt som att trycka in en 

vanlig pinkod. En grön lampa tändes och bekräftade att dosan var aktiv och lösenordspärrad. 

Bekräftade att han var klar. 

  John lyfte upp väskans bottenskiva och la tillbaka den över skumplasten. Han kände efter 

att skivan låg stabilt, att det inte fanns några glipor mellan den och väskans ram. John 

stängde locket och tog några djupa andetag. Det var ett väl utfört jobb, med ännu en rejäl 

slant på kontot i Hong Kong. Han var bokad på en flight till London under kvällen. 

  Han såg fram emot att snart vara hemma igen. 

4 
Adam Vikman bet ihop, med mjölksyra i låren och stramande vadmuskler. Han var trött men 

försökte trots det springa avslappnat med fokus på höga, långa steg och jämn andning. 

Smidigt hoppade han över en murken trädstam, parerade för en vattenpöl och tog sikte på 

några stora stenar. Låren skrek i protest när han ökade farten till en spurt och trängde sig 

fram mellan trädgrenarna, mot skogsbrynet. 

  I samma ögonblick som han sprang ur skogen bröt solen fram genom de mörka 

regnmolnen och Adam vände upp ansiktet, njöt av de varma strålarna. De sista veckorna av 

sommarvärme låg framför dem, därefter var höstens intåg obevekligt. Han spottade i gruset 

och saktade in. Det var bara några hundra meter kvar till huset, precis lagom för att jogga 

ner och komma i fas inför arbetsdagen. Adam andades djupt för att få ner pulsen och 

öppnade ytterdörren, han var tvungen att sparka bort flera par skor för att komma in. 
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”Hallå!” ropade han. ”Är ni uppe?” 

  Adam var vältränad för att vara fyrtio. Över medellängd med mörkt kortklippt hår, 

gråaktigt blå ögon med vass blick och smal mun med tunna läppar. Ofta sa folk att han såg 

sur ut, men tänkte själv på sitt utseende som allvarligt och seriöst. Utseendet hos en man 

som tar livet på allvar. Snabbt drog han av de svettiga löparkläderna, slängde dem i 

tvättkorgen. 

”Jo.” Nickys svar var kort och torrt. 

  Osminkad, med håret i en tajt hästsvans stod hon vid diskbänken och åt yoghurt med müsli. 

Minen var allvarlig och trött. Nicky mötte inte Adams blick, besvarade inte hans leende. 

Emma var tyst, fullt koncentrerad på att bläddra runt i telefonen. Elva år och på väg till 

femton, tänkte Adam sorgset. Dottern var lång för sin ålder, med långt blont hår och stora 

rådjursögon. Ena ögat var något mindre än det andra på grund av en komplicerad 

förlossning, det tvingade henne till glasögon i tidig ålder. 

”Hur känns det?” frågade Nicky. 

”Jodå, en bra tid. Runt åtta minuter per kilometer.” 

  Dominique rynkade pannan. 

”Jag menade inte med löpningen. Det är ju din första dag idag, eller hur?” Hon ställde 

ner tallriken i vasken och gick mot badrummet. ”Big day”, la hon till. 

  Adam log blekt, trots femton år tillsammans var han fortfarande inte van med hennes 

ständigt återkommande engelska uttryck. Han kunde inte låta bli att reta henne. 

”Big day? Vad menar du?” sa han till hennes rygg. 

”Du vet lika väl som jag!” ropade hon tillbaka samtidigt som dörren till badrummet 

slogs igen. 

”Pappa, att du orkar.” Emma himlade med ögonen. 

”Vadå?” flinade Adam medan Emma försvann in i husets andra badrum. Adam stod 

kvar några sekunder och såg på de stängda dörrarna. 

”Jag älskar er med!” ropade han utan att få svar, tystnaden inifrån badrummen var 

kompakt. Adam suckade och hällde upp ett stort glas vatten. Trots allt hade Nicky rätt, det 

var en stor dag och Adam var nervös. Riktigt nervös. 

 

Vinterdagen när Adam träffade David Ragnér första gången var grå och tråkig. Adams 

missnöje var tydligt och gick att se i hela hans kropp, axlar och huvud hängde, blicken var 

aggressiv. Det var ännu en nätverksträff och ett enda stort slöseri med tid. Maten var alltid 

dålig och sällskapet tråkigt, Adam hatade nätverksträffarna. Till råga på allt piskade regnet 

honom rakt i ansiktet, det var en typisk vinterdag i Göteborg. Adam hatade vinterdagarna. 
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  En stor telekomoperatör stod för arrangemanget och alla skulle vara där, han var tvungen. 

Att det var en del av jobbet spelade ingen roll, han hade verkligen ingen lust. Oftast blev han 

stående med människor han redan kände, så mycket nätverkande blev det inte. Den hyrda 

lokalen på Lindholmen var stor och kal, utan stolar och med olidlig ljudvolym, kacklandet 

var värre än i en kycklingfabrik. I ena änden stod långa bord med drycker och billig 

buffémat, rummet stank av fritering och svett. Man fick stå upp och äta. Runt några få 

ståbord klängde män och kvinnor desperat för att slippa utmaningen med att balansera 

tallrikar och plastglas utan att spilla. Adam rynkade på näsan, klängandet såg obscent ut. 

Nästan sexuellt. 

  Sin vana trogen stod han och slängde käft med några kollegor från Volvo när Ragnér kom 

fram och presenterade sig som ”ensamrekryterare” från Top Recruits, en liten firma Adam 

aldrig hört om. Han suckade trött, nätverksträffarna var en enda stor köttmarknad och Adam 

avskydde känslan av att vara en gris färdig för slakt. Leverantörer sökte kunder, kunder 

sökte produkter, uttråkade människor letade efter nya, spännande jobb och företag letade 

dynamiska medarbetare. Headhunters strök ljusskyggt längs med väggarna, Ragnér var bara 

ytterligare en. 

  Kanske var han något mer påstridig än andra, välfriserad och i dyr kostym såg han 

självsäker och hungrig ut. Adam fick associationer till amerikanska filmer om framgångsrika 

människor med alltför mycket pengar. Bilder på leende, kostymklädda män beredda att 

hugga kniven i varandra vid första, bästa tillfälle. Han stirrade avfärdande på Ragnér, 

budskapet var tydligt. Adam försökte glida undan, men Ragnér hängde efter. Han rörde sig 

runt ståborden med rekryteraren ett halvt steg bakom. 

  Ragnér snackade på och Adam insåg att det inte gick att komma undan, vände sig om och 

besvarade irriterat en rad nyfikna frågor om roll, ansvar och arbetsuppgifter innan han 

lyckades slingra sig ur greppet. Trots allt var han ju där för att knyta kontakter med 

potentiella samarbetspartners och kunder, inte för att sälja sig själv. Adam glömde David 

Ragnér i samma ögonblick som han vände ryggen åt honom. 

 

Men Ragnér hade inte glömt. Dagen efter ringde han upp och Adam stönade tyst, han visste 

vad som var på gång. Om Adam kunde tänka sig att byta arbetsgivare. Flytta på sig. Men 

han trivdes bra på Volvo, trots att arbetet på marknadsavdelningen inte var något drömjobb. 

Men det fanns sämre. Efter några banala artighetsfraser om väder och vind blev det som han 

befarat, Ragnér ställde frågan.  

”Känner du till TA Dynamics?” 

”Nej, inte direkt”, svarade Adam utan närmare eftertanke. Han hade aldrig hört namnet. 
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”TA Dynamics är ett tillväxtföretag inom fordonstelematik och har på sistone varit 

omnämnt i media för deras banbrytande forskning och utveckling inom överföring och 

styrning av bränsledata.” 

”Jaha …” 

  Adam avvaktade. Det lät som Ragnér läste innantill från ett manus, det han sa kändes inte 

speciellt unikt och Adam var skeptisk. Det var underligt att han inte hört någonting om 

företaget trots att han följde forskningen inom fordonstelematik noggrant. De flesta i 

branschen insåg att framtiden låg i nya telematiklösningar men Adam hade aldrig hört om 

TA Dynamics. Ragnér lät sig inte nedslås av det avvaktande tonfallet. 

”Jo, har du inte läst om dom?” 

”Nej, inte direkt”, sa Adam igen. ”Men det låter intressant, var kan jag hitta artiklarna?” 

Han hörde själv hur ihåligt det lät. 

”Jag kan skicka över några länkar till dig …” svarade Ragnér vagt. ”Men i vilket fall är 

de ett av de mer spännande företagen i branschen. Och som sagt, de växer så det knakar.” 

  Adam suckade lågt. Han anade vad som skulle komma, ännu ett ”för bra för att vara sant” 

erbjudande. 

”Låter spännande”, sa han oentusiastiskt. 

”Visst gör det. Nu är det så att jag har fått förmånen att hjälpa till i rekryteringen av en 

nyinsatt position. De behöver en marknadschef på fulltid. Hittills har VD:n gjort jobbet men 

han hinner inte med längre.” 

”Okej …” 

  Adam hade tröttnat, samtalet gav inget. Det var dags att avsluta. 

”Och då tänkte jag på dig, Adam. Du gjorde ett starkt intryck på mig när vi träffades 

igår och det du beskrev för mig om din nuvarande roll och arbete gör att jag ser dig som en 

stark kandidat …” Ragnér babblade envist på, uppskruvad i ryggen. 

”Jaa … det låter intressant, men jag vet inte …”, svarade Adam. I ett försök att bli av 

med rekryteraren. ”Jag trivs trots allt bra där jag är.” Han gjorde en trött grimas. Som tjuren 

Ferdinand, under korkeken. 

  Men Ragnér reagerade inte på Adams kommentar och fortsatte som ingenting hänt. 

”Naturligtvis innebär det nya och större utmaningar för dig. Som marknadschef för hela 

TA Dynamics verksamhet krävs både långa arbetstimmar och resor, troligen över hela 

världen. Men det är väl inget problem?” 

  Nu var Adam riktigt irriterad. Mannen var tydligt oförmögen att lyssna, precis som förra 

gången de talades vid. Ragnér traskade på och Adam försökte avsluta samtalet, men det var 

stört omöjligt. Efter en stund tappade han fokus på svadan, ställde sig upp och såg ut genom 
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fönstret. Plockade bort ett dött blad på blomman Nicky kom med för några år sedan, slängde 

det i papperskorgen. Såg ut på bilparkeringen, alla Volvobilar i olika årsmodell. Till slut 

stod han bara och blängde ut genom fönstret. Tills han insåg att rekryteraren talade om 

pengar, det tvingade Adam tillbaka till nuet. 

”Ursäkta, vad sa du?” 

”Lönen och förmånerna.” 

  Adam tappade fokus på blomman och Volvobilarna, han rynkade pannan. 

”Ja?” 

”Jag tänkte att vi kunde prata lite om det.”  

”Verkligen?” Adam satte sig på kanten av skrivbordet, stirrade ner i golvet. Att pengar 

kom upp så tidigt i rekryteringsprocessen var ovanligt. De måste verkligen vara intresserade, 

tänkte Adam förvånat när Ragnér beskrev en lön på flera tusen mer än vad han hade på 

Volvo, plus generösa förmåner och spännande bonusupplägg. Adam nickade för sig själv, 

han var övertygad. De var verkligen intresserade. 

”Right”, sa han som Nicky brukade. ”Kan vi göra så att du skickar de där länkarna till 

mig och dina kontaktuppgifter, så hör jag av mig till dig inom kort?” Det var dags att få 

stopp på svadan, han hade faktiskt ett jobb att sköta. Oavsett hur attraktivt förslaget var. 

”Visst”, sa Ragnér besviket. ”Och så ringer jag om några dagar.” 

  Adam suckade när han la på luren. 

 

”Så, vad är problemet?” De bruna ögonen blixtrade till, Nicky hade ett sydeuropeiskt 

utseende som ingen i hennes släkt förstod sig på. Dominiques föräldrar var bleka, färglösa 

svenskar med svaga pigment och råttblont hår. Men Nickys hår var mörkt och långt, det 

svepte ner över axlarna. Hon hade olivfärgad hy, ett explosivt leende och glittrande ögon 

som påminde Adam om gnistrande snökristaller i skarpt vårljus. Rösten var mörk och 

harmonisk, som en skogstjärn en kvävande het dag. Lockande men mystisk. 

”Problem och problem, jag har det bra som jag har det”, svarade han undvikande. 

  Adam ville inte att frågan skulle bli en debatt, deras diskussioner riskerade alltid att gå över 

i gräl. De satt vid det stora köksbordet i tung, fransk ek. Nicky framåtlutad med armbågen på 

bordet och vinglaset i ett säkert grepp. Adam nedsjunken med armarna i kors. Han snurrade 

nervöst på sitt lilla grappaglas, osäker på vart samtalet var på väg. Vad Dominique tyckte. 

  De bruna ögonen blänkte i skenet från stearinljusen när hon vände bort blicken och såg ut 

på det kompakta vintermörkret. Adam såg hennes bröst häva sig. En kvävd suck, tänkt att 

vara maskerad, osynlig för honom. En svag rökdoft läckte från braskaminen, Adam lyfte 

glaset och drack av spriten. 
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  Det tog inte Ragnér många minuter att skicka över länkarna till några artiklar publicerade 

av MIT i Cambridge och till TA Dynamics webbsida. Artiklarna beskrev ett nytt sätt att 

hämta in fordonsdata, hur information kunde omvandlas till fordonsinstruktioner i realtid. 

TA Dynamics webbsida sa ingenting, den var som alla andra företagspresentationer. 

Överentusiastisk, tunn och i princip meningslös. Den enda kopplingen mellan artiklarna och 

TA Dynamics var att en av artikelförfattarna också var uppsatt som forskningschef i TA 

Dynamics organisationsschema. Det var en svag koppling. Materialet väckte inget större 

intresse hos Adam, han var tveksam. Men så var det ju pengarna. 

  Dominique vände tillbaka blicken och grimaserade. 

”Så säger du alltid. Är det inte på tiden att du går vidare? Det är ju trots allt en 

challenge, eller hur? Och tänk på pengarna …” 

  Adam satte sig upp. Sträckte på ryggen. 

”Du … jag såg allt din grimas”, sa han trött. Trött på pressen. ”Pengar är inte allt, vet 

du.” 

  Nicky log trumpet. 

”Nej, men de förenklar tillvaron betydligt, eller hur? Money is king.” 

”Jo, jag vet …” Nu var det Adam som såg ut på mörkret. 

  Diskussionen var inte ny, de hade haft den många gånger förut. Slingrat sig runt i 

argumenten, tills allt var sagt. Den här gången såg inte ut att bli annorlunda. Nicky suckade. 

”Du kan inte förneka att vi behöver pengarna.” Hon korsade armarna och såg snett på 

honom. Adam sneglade tillbaka men vägrade att släppa mörkret. 

”Nej, inte så som du spenderar dom”, sa han tyst. 

”Vadå? Vad menar du?” Nicky spärrade upp ögonen. ”Vi var överens om att köpa huset 

och renovera det, var vi inte?” 

”Tja, överens …”, sa han surt. 

  Nicky snörpte på munnen och tittade bort. Ett elakt uttryck drog över det vackra ansiktet, 

ögonen blixtrade. De satt tysta utan att se på varandra innan Dominique reste sig häftigt och 

drog med sig några tallrikar, med ett skrammel tryckte hon in dem i diskmaskinen. Adam 

kände irritationen komma krypande. Enligt honom var det Dominique som drev att de skulle 

köpa sekelskiftesvillan några mil norr om Göteborg. Han var tveksam, hon envis. 

  Att huset var vackert, omgivningarna fridfulla och utsikten vidunderlig kunde han inte 

förneka. Däremot var priset oändligt mycket högre än deras budget och huset var i stort 

behov av renovering. Det var i två våningar, byggt 1915 några hundra meter innanför havet 

på en liten kulle. Från början var huset litet. Ett kök, en hall och två små rum på 

nedervåningen, ytterligare en hall och två rum på ovanvåningen. Men i slutet av trettiotalet 



 22 

byggde en sjökapten ut rejält till dagens vackra och genomtänkta proportioner. Villan var 

målat i Bohusläns traditionella ljusgula färg med röda snickerier och fönsterbågar. 

Stensockel, träfasad och tegeltak samverkade med stram snickarglädje. 

  Nedanför huset betade kor på sanka sjöängar, när marken inte var översvämmad av 

högvatten. Ängarna gick nästan omärkligt över i en långgrund, mjuk strand. På andra sidan 

Hakefjorden låg Tjörn med bergig kust och kraftig skog. Ytterskärgårdens karakteristiska, 

kala klippor var långt borta. Bakom huset konkurrerade dungar av ek, björk och asp med 

mager åkermark där plågade bönder gjorde sitt bästa för att odla spannmål. Att vara bonde i 

Bohuslän var en utmaning, rikedomarna på Skaraslätten avlägsna. De förälskade sig i huset 

och platsen och till slut fick Nicky som hon ville. De köpte huset, startade renoveringen och 

nu var den ekonomiska bördan tyngre än någonsin. 

”Vad menar du?” Frågan var oskyldig men dröp av gift. 

”Som jag minns det var det mest du som drev på?” 

  Adam viftade med ena handen mot taket och lyfte ögonbrynen. Som om huset var hennes 

problem. Återigen blixtrade det till i Nickys vackra, bruna ögon. Adam kände igen tecknen. 

”Ja, ja. What ever. Gör som du vill, jag orkar inte prata mer om det.” Hon slog igen 

diskmaskinen, vände sig och gick mot sovrummet. 

  Adam satt besviket kvar vid bordet och smuttade på spriten. Frågan om pengar startade 

alltid bråk, enligt honom var det oftast Nicky som började. Hon verkade inte tro att han 

också fattade att de behövde mer pengar in, han var ju inte en idiot. Men TA Dynamics? 

Verkligen? Det verkade inte helt seriöst, det han hört och läst. En liten skitfirma. Med 

taskiga produkter och tjänster, troligen en återvändsgränd för karriären. Men bra betalt. Och 

de behövde pengarna. 

  Adam suckade, svepte resten av spriten och stoppade in glaset i diskmaskinen. Ljuset i 

sovrummet var redan släckt när han tyst tassade in. 

 

Ragnér var en envis jävel, det fick Adam tillstå. Rekryteraren ringde igen och de kom 

överens om ett möte. Adam var fortfarande tveksam, men grälet med Nicky hade satt sina 

spår. Han kunde inte förneka att pengarna lockade, att en gång för alla få slut på 

diskussionen och vinna tillbaka Nicky. Återskapa kärleken som svalnat. 

  Bilkön ner till Tingstadstunneln kändes oändlig, i bilarnas snigelfart var det lätt att grubbla. 

Nickys ord om brist på pengar ekade i Adams huvud. Hon hade rätt, de behövde mer pengar. 

Men han trivdes bra på Volvo, successivt hade han arbetat sig upp i organisationen. Fast det 

var mer baserat på hårt arbete än begåvning. Med ännu mer hårt arbete kunde han ta sig 
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ytterligare något högre upp, men knappast så högt som huvudansvarig för enheten. Det 

gällde att veta sin begränsning.  

  Det var länge sedan de upplevde passionen, den som kom med nyförälskelsen och sedan 

gick över i djup kärlek. De senaste åren var allt i relationen bara svalt, i bästa fall bekvämt. 

Adam saknade begäret, tiden när Nicky såg på honom som att han var den ende mannen i 

världen. Kanske var Ragnérs förslag lösningen? Kanske kunde mer pengar lösa problemet? 

Kanske? 

  Det tog en evighet att komma genom tunneln, Adam svängde västerut mot de centrala 

delarna av staden. Väl genom nålsögat var han framme vid Lilla Bommen på några minuter. 

Efter en del snurrande under den slitna Götaälvbron hittade han en parkeringsplats bland 

brons gröna metallpelare. Områdets beigea stenfasader gjorde honom deprimerad, hur 

arkitekterna försökte referera till granitklippor och att höghuset som tidigt kallades 

läppstiftet av göteborgarna skulle likna ett sjömärke. 

  Men i Adams ögon var allt ett misslyckande, då spelade det ingen roll att höghuset var ritat 

av Ralph Erskine. Området kändes sterilt och överarbetat, höghuset var för lågt. Det skulle 

vara minst dubbelt så högt för att området skulle få de rätta proportionerna. Men det var väl 

några kommungubbar som inte vågade ge byggnadstillstånd för ett så högt hus. Typiskt 

Göteborg. Allt var smått och fegt. 

”Adam! Kul att se dig”, utbrast Ragnér när han öppnade dörren. Adam log svagt. ”Inga 

problem att hitta hit?” Ragnér flyttade sig åt sidan för att släppa fram honom. Det var en 

liten lokal. Inte mer än några rum och ett pentry, billigt möblerade från IKEA. Några fönster 

mot ett annat grågult hus och ovanför det en small strimma av grå himmel. 

”Nej då, det gick bra.” Adam klev in och tog Ragnérs utsträckta hand. 

  Rekryteraren hade en alltför blå kostym med slips i svagt lila ton, kanske hade han valt 

kläder för att åstadkomma en effektfull kontrast mot kontorets bleka färger. 

”Så … kaffe?” frågade Ragnér. ”Vi har en helt ny espressomaskin.” 

  Adam nickade. ”Visst.” 

”Ja, det är en pod men det går väl bra? Den här vägen.” Ragnér log självsäkert och tog 

sikte mot ett minimalt pentry strax innanför dörren.  

”Visst”, sa Adam besviket när Ragnér laddade maskinen och tryckte fram kaffe till två 

små koppar. 

”Vi sätter oss väl?” Han pekade mot två höga barstolar på varsin sida av ett minimalt 

barbord. Adam smuttade på kaffet samtidigt som Ragnér svepte ner några smulor från bordet 

och harklade sig. 
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”Jag har hört mig för lite om dig, Adam”, började han. ”Och du ska veta att det har varit 

mycket gott. Det känns helt rätt att vi diskuterar den här positionen.” Ragnér log brett. ”Så 

vad säger du? Hur går dina tankar?” 

  Adam tvekade och drack mer av kaffet. Han visste inte vad han skulle svara, nu när frågan 

var ställd och han förväntades ha en åsikt. Han drog på svaret. 

”Jag vet inte, David … Jag är rätt nöjd med vad jag har.” 

  Ragnér nickade kraftigt. Med en förstående min. 

”Jag förstår”, sa han snabbt. ”Du har ett komfortabelt, tryggt jobb på Volvo. Karriären 

rullar på och du ligger i omkörningsfilen för snabb befordran, eller hur?” Han nickade igen, 

väntade på Adams reaktion. Men Adam ansträngde sig för att inte också nicka och Ragnér 

fullföljde.  

”Men är du nöjd, Adam? Har du kul?” Han fortsatte utan att vänta på svar. ”Låt mig 

beskriva vad jag ser. Jag ser en man i sina bästa år som har slagit sig till ro i en ganska 

medioker tillvaro … yrkesmässigt, menar jag”, tillade han. 

  Adam ryckte till och spände ögonen i rekryteraren. Han gillade inte att bli ifrågasatt. 

”Vänta lite nu …” sa han med vass röst. 

  Ragnér höll upp en hand. 

”Nej, nej, Adam. Du vet att jag har rätt. Jag har sett det så många gånger. Du vet inte 

vilken potential du har, på rätt plats skulle du kunna utföra underverk.” Han slog fingret i 

bordskivan och nickade entusiastiskt. ”Och TA Dynamics är rätt plats för dig.” 

  Adam öppnade munnen för att protestera men hejdade sig. Han stängde munnen och såg ut 

genom fönstret. Regnar det? Igen? SMHI hade lovat en vacker vinterdag. 

”Jo, kanske det”, svarade han istället och såg på rekryteraren. 

  Ragnér såg nöjd ut, som om Adam sagt något helt annat, och fortsatte försöken att sälja in 

företaget. Han visade powerpoints och slängde fram exempel på kunder och produkter. Allt 

för att övertyga Adam som nöjde sig med att trycka in ett ”jo” eller ”hm” med jämna 

mellanrum och en eller annan knepig fråga som Ragnér skickligt parerade. Adam 

konstaterade att rekryteraren var kompetent, han kunde lägga fram ett erbjudande. Och även 

om Adam fortfarande var skeptisk höll han långsamt på att ändra uppfattning, tanken på att 

byta jobb var inte längre främmande. 

”Du vet att jag har rätt”, sa David till slut, log och tystnade. 

  Adam såg ut genom fönstret igen. Nog regnade det. Trist. Han tvekade, det fanns en 

utmaning i Ragnérs förslag som var svår att motstå. Kanske var det dags? Och gud vet att de 

behövde pengarna, Nickys ord ekade i huvudet. En höjning med flera tusenlappar, netto. Det 



 25 

säger man inte nej till av ren slentrian. Att slippa stressen fram till nästa månadsskifte, nästa 

dump av räkningar. Att få se Nicky le igen. Men Adam drog fortfarande på svaret. 

”Nja, jag vet inte …” 

”Okej”, sa Ragnér, korsade armarna och lutade sig bakåt. ”Om du inte tror att du klarar 

det …” 

  Adam ryckte till och såg på honom. Vad menar karln? Att han inte var kapabel nog? Att 

han inte kunde leva upp till utmaningen? 

”Adam, detta är inte något att tveka över …” Ragnér klickade några gånger med den 

billiga kulspetspennan och spände blicken i Adam. ”TA Dynamics behöver ett svar idag”, 

tillade han. 

  Adam satt tyst och förhandlade med sig själv. Han tvekade, det gick några sekunder av 

tystnad innan Ragnér öppnade munnen igen. 

”Människor som du, Adam. Du är inte direkt rädd för det okända men du är försiktig. 

Och även om ingen människa söker det skrämmande så finns det en del som är mer villiga 

än andra att förändra och ge sig in i det okända. Eller hur?” 

  Adam rynkade näsan när Ragnér försökte läsa honom, han vägrade att bli stressad in i ett 

beslut. Adam reste sig och gick fram till fönstret, vände ryggen mot Ragnér. Sökte efter rätt 

svar. Såg ut över de tråkiga kontorshusen, studerade dropparna som rann nerför rutan. Vägde 

för och emot, trygghet mot det okända. Och en väg tillbaka till Nicky. 

  Adam vände sig mot en leende Ragnér, en utsträckt hand. Adam kände kraften i 

utmaningen. Mannen hade fel. Visst fan vågar jag förändra. Ragnérs blick var uppmanande, 

sökande. Det ilade i Adams mage, precis innan beslutet. Det är dags för förändring. Han tog 

ett djupt andetag, bestämde sig och tog två snabba steg till bordet. Adam tvekade bara helt 

kort en sista gång innan han skakade Ragnérs hand. 

”Utmärkt, Adam”, sa Ragnér nöjt. 

  Adam svarade inte, det kändes fortfarande inte riktigt bra. Men ett beslut var ett beslut. 

Som man bäddar får man ligga. Ilningen i magen växte sig starkare, när Adam gick till bilen 

skakade händerna våldsamt. Han fick knappt upp bilnyckeln ur fickan. 

5 
Rynkan mellan Marcus ögon växte och blev djupare för varje minut, det var länge sedan 

familjen var i en liknande knipa. Han släppte telefonen med blicken, inte nöjd med att den 

var tyst. Att vänta var inte en av hans styrkor, att vara beroende till någon annan var ännu 

värre. Otåligt trummade han fingrarna mot glasbordet, hårdare och hårdare. Tills han inte 

stod ut längre. 
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  Marcus reste sig med en suck och gick fram till fönstret, högt ovanför Strandvägen. Länge 

stod han och såg ut över Stockholm, med händerna på ryggen. Förbi Vasamuseet och bort 

mot Skeppsholmen. Mot Tegelvikshamnen där en Finlandsfärja från Viking Line la ut. 

Marcus vaggade fram och tillbaka. Rytmiskt, hypnotiskt. Dagen var vacker, solen sken från 

en molnfri himmel och barnfamiljerna hade bråttom till Djurgården. Nästan vindstilla var 

det redan varmt, träd och vatten kämpade för att erbjuda svalka. En av Strömmas 

skärgårdsbåtar tutade dovt när den backade ut från kajen. 

  Men Marcus brydde sig inte om livet utanför fönstret, han hade andra saker att tänka på. 

Viktigare frågor. Nervöst lutade han sig mot rutan och trummade otåligt med fingrarna. På 

ytan verkade allting normalt men hela familjens existens, allt de byggt upp de senaste 

hundra åren hängde på några få människors handlingar. En köpt lakej och en amatör. Vad 

kunde gå åt helvete? Marcus stönade och skakade på huvudet. Allt. Allt kunde gå åt helvete. 

  Han vände sig bort från fönstret och vardagsbestyren på utsidan, satte sig vid skrivbordet. 

Rummet var maskulint med inbyggda, mörka bokhyllor fyllda med böcker. En vägg var 

täckt av fotografier, i ett hörn stod en ihålig jordglob fylld med spritflaskor. Den var både 

smaklös och småborgerlig, men trots allt praktisk och hade sin givna plats i rummet. 

Skrivbord och besöksstolar var ultramoderna skapelser i glas och krom som bröt helt mot 

resten av inredningen. Intrycket var förvirrande men Marcus var nöjd med kombinationen, 

vad andra tyckte struntade han fullkomligt i. 

  Han lutade sig tillbaka i stolen och såg på fotografierna med en blandning av stolthet och 

rädsla, i en explosiv mix drev känslorna honom framåt. Bilderna var som galna, smittade 

hundar, de tvingade honom att riskera allt. För att rädda det som gick. De visade hundra år 

av familjens historia, hur den var tätt förknippad med många av landets viktiga män och 

kvinnor från tiden när Sveriges välstånd grundlades. På ett Europa i ruiner, under de första 

tvekande efterkrigsåren. Oftast kände Marcus stolthet över bilderna, hur de representerade 

tre generationers manövrerande i nutidshistorien. Men idag la fotografierna bara en tyngd av 

ansvar över hans axlar, det stora rummet krympte runt honom. 

  Marcus blundade hårt och tryckte tumme och pekfinger mot näsroten. En svag huvudvärk 

kröp fram mot tinningarna. Marcus andades djupt, i ett lönlöst försök att mota bort smärtan. 

  Hans farfar navigerade familjen efter kriget, med hårt arbete hade de under en period lika 

mycket makt som mer kända familjer; Wallenberg, Johnson, Bonnier och Söderberg. Men 

idag var det annorlunda, makt och rikedom fungerade på ett annat sätt i dagens globala värld 

oavsett vad Marcus ville. Familjernas tid var över, allt skulle gå fortare och vara större. 

Vanmakten slet i Marcus, han visste inte om han skulle skratta eller gråta. Nu var det han 

som styrde familjens affärsimperium av företag och industrier, i en farlig och osäker tid. 
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Marcus resignerade för huvudvärken och öppnade ögonen. Såg upp i taket. Accepterade 

smärtan. 

  Kanske var det ett misstag att starta kartellen, men det verkade vara en bra idé på den tiden. 

Familjens position var hotad, för Marcus framstod en allians som enda utvägen. Den skulle 

rädda familjekoncernen från katastrof och säkra hans makt för lång tid framöver. Öppna för 

nya affärer, minska trycket på befintliga. I början fokuserade samarbetet på klassiska 

svenska branscher som stål, skog och tung industri, på senare år också på internettjänster och 

miljöteknik. Kartellen var framgångsrik, och genom dess förgreningar i näringsliv och 

politisk makt lyckades familjen behålla sitt affärsimperium. Men det blev svårare och 

svårare för varje år. 

  Skrivbordets nästan tomma glasskiva blänkte i solskenet, ljusskenet skar i Marcus huvud. 

Otåligt tog han en karta huvudvärkstabletter ur hurtsen under bordet, klickade ur en tablett 

och svalde. Såg på den ensamma, tunna pappersmappen på bordet som beseglade familjens 

öde. Marcus tummade på mappen, tvekade. Frestelsen att läsa igenom de få, tätskrivna arken 

var stark. Men det behövdes inte. Marcus suckade, han visste precis vad mappen innehöll 

och vad lösningen på problemet var. Att läsa om det en gång till förändrade ingenting. 

Istället såg han upp och betraktade fotografierna. 

  Till och med på ett gammalt och blekt fotografi var farfars blick skarp och beräknande, 

ögonen borrade sig in i honom. Marcus stirrade på bilden men kampen var meningslös, han 

var chanslös och vände bort blicken. Farfar hade inte accepterat något annat än en direkt 

lösning. Med våld om nödvändigt. Nu var läget desperat, familjekoncernen nära konkurs och 

gamarna kretsade över liket. Farfar skulle gjort vad som helst för att rädda förmögenheten 

och familjenamnet. Marcus tvekade inte heller och skulle göra det som krävdes. Hela vägen, 

precis som hans farfar. Gamarna skulle inte få kalasa på deras familj. Inte än. 

  Men han hade bara några få dagar på sig och var tvungen att agera snabbt, allt måste falla 

på plats i rätt tid. Marcus suckade igen, trots allt var det andra tider nu. Med all ny teknik 

och nya kommunikationsmöjligheter var det väldigt svårt att dölja sanningen. Inte omöjligt, 

men oändligt mycket svårare. Han slog uppgivet handflatan i skrivbordsskivan, det var 

verkligen annorlunda på den gamla tiden. Marcus blick sökte sig irriterat till telefonen på 

skrivbordet, han hade väntat länge på att den skulle ringa. 


