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G

erda sitter vid köksbordet och läser i ortstidningen
om att pensionärer mutar in mark och letar guld i
skogarna runt om i trakten.
Hon sänker kaffekoppen och ser ut genom fönstret. Det
är en grådisig morgon. Varför skulle folk ge sig ut och leta
guld här?
Hon viker ihop tidningen, lägger ner den i den utdragbara bordslådan och reser sig mödosamt. Tar sig åt ryggen
och grimaserar, stöder sig mot väggen medan hon drar på
sig gummistövlarna. Kallar på hunden som genast är med
på noterna.
Med bestämda steg travar hon ner till byn. På vägen
möter hon flera ortsbor som nickar igenkännande.

När Gerda kliver in i handelsboden står Hulda där och
småpratar med Olga från Svartmossen. Båda vänder sig
om mot henne.
– Nämen se Gerda! Det var inte igår.
Gerda blänger mot Hulda, blir genast på sin vakt. Hon vet
mycket väl att inget undgår den gamla skvallerkärringen.
Hulda närmar sig inställsamt.
– Ska ho hälsa på nån?
– Nä.
Hon tänker minsann inte skriva Hulda på näsan vad
hon har för ärenden.
Olga ser medlidsamt på Gerda, tänker på hur ensamt
hon måste ha det där uppe på Mon sedan gubben hennes
förolyckades. Hon känner att hon måste säga något.
– Hur har du det där uppe på fjället?
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Svaret kommer rappt.
– Det får väl gå.
Gerda vänder dem ryggen och klämmer på ett par apelsiner. Hulda iakttar henne misstänksamt.
Den rundlagde butiksägaren Kronlund lägger ifrån sig
köttyxan efter att ha styckat några fläskkotletter och torkar av händerna.
– Då ska vi se. Vem av damerna var först?
Olga går åt sidan.
– Gå före du Gerda, jag har ingen brådska.
Gerda lägger en av apelsinerna på disken och börjar
plocka med portmonnän.
– Åh, det var så sant, säger hon. Jag skulle ha en Dagens
nyheter också. Och en Ettan, tack.
Kronlund expedierar medan han pratar om väder och
vind, sticker ner den ihoprullade tidningen i konten.
– Sådär ja, var det bra så?
– Ja tack, det räcker för idag.
Kronlund suger på pennspetsen innan han börjar räkna
ner summorna på ett skrynkligt papper.
– Då ska vi se vad det blir. Jag får ihop det till tolv kronor
och tio öre, men eftersom det är Gerda säger vi väl tolv
kronor jämnt.
Han skrockar så magen hoppar.
Medan Gerda försöker pilla upp i de små envisa ettöringarna i botten, sträcker han fram handflatan, hon ger
honom alla mynten på en gång.
– Har han fått sina tolv kronor nu?
Gerda står beredd med mera mynt, medan han petar
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runt i mynthögen.
– Ett, två ... tio, tolv. Det stämmer utmärkt.
Gerda stoppar ner börsen i kappfickan och går mot dörren. Nickar kort åt Hulda och Olga.
Huldas ögon smalnar, vittrar hemligheter. När Gerda
gått måste hon ventilera det.
– Så sant som det är sagt, tro mig. Det är något i görningen,
det känner jag på mig.
– Du är dig då lik, skrattar Olga.
Kronlund lutar sig lite över disken.
– Vad får jag stå till tjänst med åt damerna då?
Hulda rycker ertappat till.
– Nä, jag ska inget ha idag. Jag var bara in för att värma
mig, säger hon hastigt.
Kronlund rätar upp sig och vänder sig mot Svartmossens
Olga.
– Är hon också bara inne för att…
– Nej då. Jag ska ha ett kvarts kilo kaffe och två hekto
socker.
Kronlund handmaler de rostade kaffebönorna.
Hulda drar in doften.
– Hör han, Kronlund. Jag ångrar mig. Jag tar ett kvarts
kilo jag också.
– Tack, men nu får hon allt vänta på sin tur.
Han virar vant ihop papperspåsen, ger Olga en blinkning.
– Var det något mer?
Olga ler rart.
– Nej, det var allt för idag.
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– Ska det skrivas som vanligt?
– Ja, det blir bra. Hur mycket blev det.
Kronlund klappar på kassaboken.
– Ska vi säga att jag räknar ihop det till imorgon. Om hon
vill reglera skulden.
Hon funderar.
– Det blir bra, det. Förresten lägg till en Allers också. De
har så bra korsord. Man får tänka till både en och två gånger.
– Brukar Kronlund lösa korsord?
– Nej, jag har inte tid att läsa alla tidningar som kommer.
– Åh. Då tycker jag Kronlund ska prova på det någon
gång.
Hulda har ställt sig vid det stora skyltfönstret och spanar efter Gerda som just rundar husknuten.
Kronlund skrattar.
– Jodå, Hulda, nu fick hon allt något att tänka på, va.
– Äsch, fnyser Hulda.
Dörren slår igen efter henne och hon rultar i väg nerför huvudgatan, stannar till och språkar med alla som vill
höra det senaste.
Olga stannar kvar en stund och pratar med Kronlund
om vädret och korsord och guldletande pensionärer.
Han hjälper till att stoppa ner kaffepåsen i plastnätkassen.
– Hur är det med fötterna era? Jag hörde att det var nära
att de blev amputerade.
– Tackar som frågar, det är mycket bättre nu.
– Ni hade då tur.
Olga vill inte prata mer om olyckan. Hon ler vänligt och
tar kassen.
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– Ja, men nu måste jag skynda mig hem. Adjö med sig
och tack för idag.
Kronlund skyndar runt disken, öppnar dörren och bugar.
– Adjö, adjö och välkommen åter.
Hulda har inte hunnit långt, när hon möter Kvarn-Anders
Inga, som stannar till. Hon verkar pratsugen.
– Nu ska Hulda få höra.
Hulda slickar sig om läpparna och kryper närmare.
– Va för sla? Det låter som stornyheter.
– Det kan man nog kalla det för. Det sägs att man har
hittat guld häromkring.
Hulda gapar.
– Va!? Får man fråga, var då?
Inga småler klurigt.
– Det är nog bra många som gärna skulle vilja veta det.
– Ja, det är väl klart, väser Hulda. Vet Inga? Tala om det
för mig.
Inga skrattar överseende.
– Men Hulda då. Har inte ens Hulda listat ut det?
Hulda tar ett steg bakåt och tittar snopet på Inga.
– Vad menar hon?
– Har inte Hulda läst ortstidningen.
– Stod det i tidningen?
Inga lägger armarna i kors och ser betydelsefull ut.
– Då ska jag berätta. Det står med stora bokstäver på första sidan att man hittat guld uppåt fjället.
– Guld?!
Hulda ser drömskt bort mot fjälltopparna.
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– Guld, viskar hon.
Inga nickar och ser belåten ut.
– Jojomensan.
Hulda tuggar lite, trampar på stället och letar ord.
– Ja, det var stornyheter det. Det spörs väl snart var.
– Och vem, nickar Inga igen med en min som om hon
visste både det ena och det andra.
*
Gerda vänder sig om flera gånger. Tycker sig höra något.
Är hon förföljd?
Hunden springer före på stigen, hinner hem först till
Mon, sätter sig på trappen och väntar, medan hon letar
rätt på nyckeln under sin mossbeklädda sten.
Väl inne låser hon noga om sig, känner på handtaget en
extra gång, drar för gardinerna, hämtar en pinnstol och
passar in ryggstödet under handtaget. Sedan drar hon ut
översta lådan i byrån. Fumlar efter sprinten, trycker till
och lönnfacket öppnar sig.
Hon tar ut den mörkblå bomullspåsen, river av en bit
hushållspapper och häller ut innehållet på det. Hon räknar noga de knöliga guldklimparna.
– Fyrtiotvå.
Lättad lägger hon tillbaka alltsammans i facket och
trycker till. Med ett knäpp låser sprinten, och hon skjuter
in byrålådan.
Ett par varnande skall utifrån tunet får henne att sno
runt. Hon hinner ta bort stolen och fästa upp gardinerna
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igen innan det hörs en lätt knackning på dörren. Hon håller
andan.
– Gerda är du hemma?
Hon släpper ut luften och börjar andas normalt igen.
– Evert!
– Se där, du är hemma i alla fall. Jag var förbi tidigare här,
men då var du ute.
Hon haspar av den hemmagjorda haken och öppnar.
Evert står i farstun och räcker fram ett kuvert.
– Goddagens, Gerda. Jag har ett brev med mig idag. Har
du fått en beundrare?
– Goddag på sig Evert, stig på, stig på, vet ja. Beundrare?
Ha, ha. Vem skulle vilja ha en gammelkäring som jag?
– Säg inte det. En del kan vara riktiga guldklimpar.
Gerda blir het i hela ansiktet. Vad menar han? Hjärtat
börjar hamra.
– Vad är det för stolligheter. Han vill väl ha en kaffetår?
– Tackar, det går säkert ner. Men jag ska inte bli långvarig.
– Då så, då ska jag genast sätta på hurran.
Gerda kommer med kopparna och sneglar på det bruna
kuvertet i Everts hand.
– Vad är det för brev?
Evert lägger det på bordet.
– Det är rekommenderat, så jag måste få en liten signatur
här i hörnet.
Han räcker henne pennan och visar var hon ska skriva
under.
– Rekommenderat? Det låter allvarligt. Vad kan det vara?
Hon skriver på med darrig hand. Senast hon fick ett
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sådant brev var det dåliga nyheter. Evert stoppar på sig
pennan och skrockar.
– Sådärja, det var finemang det.
Han tar av sig uniformsmössan och lägger den på bordet. Börjar prata om vad som står i ortstidningen.
Gerda undviker att svara, lägger brevet på byrån och fortsätter dona i köket. Evert pratar vidare, övergår snart till
skogsbolagets planer. Gerda hummar medan hon brer rikligt med smör på rågbrödet och överst en tjock skiva enrisrökt skinka. Han gnuggar händerna innan han hugger in.
– Mm, det här ska smaka.
Gerda sjunker ner på en stol, andas djupt. Han hejdar
sig och ger henne en lång blick.
– Hur är det med dig egentligen, Gerda?
Fast det bara är Evert blir hon på sin vakt igen. Guldklimp, minsann.
– Äsch, det är inget med mig.
– Jag förstår mycket väl att det inte är lätt att ha hand om
allt själv, sedan Nils-Erik gick bort.
Hon ler matt.
– Det måste gå, det är inte lönt att klaga.
Evert letar efter sockerskålen.
– Oj, jag glömde bort att du ville ha socker och grädde.
Hon reser sig hastigt och får med sig duken som fastnat.
– Hoppsan! Så klumpigt av mig.
Evert reagerar snabbt, håller emot och lyckas hindra
kaffekopparna från att dras ner i golvet.
– Snälla Gerda, sätt dig igen! Gör inget besvär för min
skull.
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Hon är redan inne i skafferiet och letar. Kommer ut med
en snipa.
– Här var det inte mycket grädde kvar.
– Det går bra ändå.
Hon ruskar på huvudet.
– Tänk att jag glömde köpa, när jag var ner till handelsboden idag. Jag börjar glömma mer och mer. Det är nog
åldern.
– Du får väl göra som en annan. Börja skriva upp.
– Vill han ha påtår?
– Ja, tackar som bjuder.
Gerda tar stöd mot bordet och kisar ut mot hundkojan,
där hunden sitter och smågnäller. Evert följer hennes blick.
– Det verkar som om hon vill in, säger han.
– Hon får vänta. Hon får snart komma in. Utan att se sig
för, råkar hon hälla utanför koppen. Evert hinner precis
dra undan mössan, innan kaffet når fram. Gerda ställer ner
kannan.
– Oj då. Jag vet inte vad det tar åt mig idag.
Evert passar på att ta sig en prilla.
– Alla har sina dagar. Ska hon ha sig en?
Han räcker fram dosan. Hon tvekar, men tar sedan en redig nypa och trycker in den under läppen. Hon vindlar med
ögonen, suckar belåtet och borstar av sig snussmulorna.
– Ah, den satt fint.
– Inte illa, va?
Evert gnor sig i skägget och ser lite lurig ut.
– Förresten, har du hört att det lär ha hittats guld här i
trakten.
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Gerda håller på att sätta snuset i vrångstrupen, hostar
och finner fattningen.
– Nähä?
– Jodå, det är sant. Det står i bladet att det är många som
redan har börjat muta in mark häromkring.
– Jaså, stod det så?
Evert kniper med ena ögat.
– Du kanske skulle passa på att muta in ett stycke, du
också.
Han nickar bort mot fjällsidan.
– Du vet, Johannes gamla ägor borta vid forsen.
– Äsch vad skulle jag gamla människan, med den urskogen till.
– Nja, man vet aldrig vad som döljer sig under mossan.
– Än du då, Evert. Du är ju ung och frisk. Ska du inte ge
dig ut och leta? Vem vet, du kanske hittar något och blir
rik, då slipper du ju dela ut posten i ur och skur.
Gerda skrattar så magen hoppar. Evert slår händerna på
knäna.
– Hm, där sa du något.
Han reser sig, skakar av postiljonsmössan innan han
trär den på sig.
– Nej det här duger inte, tack för kaffet, nu måste jag vidare.
Gerda följer honom till dörren. Väntar i dörröppningen
tills hans ryggtavla försvinner bortom böjen. Sedan släpper
hon loss hunden. Hon går tillbaka in och sätter sig tillrätta
vid bordet, börjar sprätta upp brevet med en väl använd kökskniv. Hon blundar en stund och tar sats, innan hon börjar läsa.
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Det känns som om ansiktet kallnar och sedan börjar
bränna. Utan att hon tänker sig för kramar hon ihop brevet
och stirrar tomt ut i diset. Läser om och om igen, innan hon
river sönder det i småbitar och petar in allt i spisen.
Kroppen känns nästan bedövad, en yrsel kommer över
henne. Som i en dimma gnider hon av vaxduken med en
fuktig trasa, stannar upp och blir stående stödd på båda
händerna mot bordsskivan. Blicken försvinner i intet igen.
Till slut drämmer hon handen hårt i bordsskivan och
kastar trasan i diskbaljan så vattnet stänker, kliver beslutsamt i de leriga storstövlarna och rycker åt sig kappan, ger
sig av utan att låsa med hunden tätt i hälarna.
Gerda kliver sammanbitet och med stora steg fram genom
byn utan att hälsa på någon. Flera hon möter vänder sig om
och tisslar. Någon följer efter för att se vad som är på gång.
Inte förrän hon kommer till skogsbolagets provisoriska
kontor, stannar hon, hämtar andan och samlar sig ett par
ögonblick, innan hon rycker upp dörren och ohyfsat stövlar
in. Den stora, raggiga hunden tränger sig fram bakom henne.
Sekreteraren rycker till och tar sig för hjärtat.
– Va f… Vad är det här? Ta bort odjuret! Vad i helvete är
det frågan om?
Gerda ställer sig bredbent mitt på golvet med armarna
i kors.
– Det ska han snart bli varse!
Sekreteraren rundar bordet och tar ett par steg mot
henne. Hunden morrar varnande, och sekreteraren tar ett
par försiktiga steg bakåt.
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– Ta ut hunden! Vad i herrans namn är det här för stolligheter? Hur var namnet?
Hon knycker litet på nacken.
– Gerda. Det räcker bra.
Det blir tyst. Sekreteraren granskar henne motvilligt nyfiket. Gerda kisar trotsigt tillbaka. Innan han hinner svara
bryter en telefonsignal tystnaden. Han kastar en blick mot
den svarta telefonen, men svarar inte, utan vänder sig istället mot Gerda igen.
– Jaha. Gerda. Först ska hunden ut, sedan vill jag att ni
sätter er och tar det lugnt, så ska vi reda ut vad saken gäller.
– Tack jag står, och vad hunden anbelangar blir den kvar
hos här med mig.
Telefonen slutar ringa. Gerda står kvar och viker inte
med blicken. Blänger på den rundlagda mannens rödblossiga kinder och tar ett kliv framåt. Han backar ytterligare
några steg och till sist in bakom bordet, som om det skulle
kunna skydda honom. Gerda ser genom fönstret bakom
honom hur det har börjat samlas folk utanför.
Hon höjer rösten, kanske lite för gällt, tänker hon. Det
hörs nog ut, men det hon har att säga tål nog att höras.
– Bara så han vet! Min skog är och kommer att förbli min.
Ni kan köpa hela bygden i övrigt om ni behagar, men min
skog rör ni inte! Och det hjälper inte med några hot, det
kan ni skriva upp. Och dessutom, att bjuda en spottstyver
för den marken är en förolämpning som ni borde skämmas för, hör han det!
Gerda är på väg att vända på klacken och storma ut, när
sekreteraren återvinner fattningen.
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– Vänta! Låt oss tala om saken. Men, lyssna då människa!
Gerda spänner ilsket blicken i honom.
– Knäpp gylfen vet jag, vuxna karln! Adjö!
Hon kallar på hunden, drämmer igen dörren efter sig och
hejdar sig en stund på trappan. Ser tyst ut över folksamlingen, skakar på huvudet och marscherar iväg med lika
bestämda steg som när hon kom. Hon möter kort Huldas
blick, innan hon hastigt viker av runt husknuten.
Hulda vänder sig om mot den förvånade skaran och
börjar fråga ut de närmaste om vad som hänt.
Men ingen vet något. Alla rycker bara på axlarna och
församlingen skingras. Till slut är det bara Hulda kvar.
Hon gnuggar näsan och plirar mot kontorsdörren.
– Hmm, säger hon och sedan linkar hon därifrån.
*
Dagarna går, sensommarsolen orkar inte värma längre och
nätterna blir längre och fuktigare.
Hulda är inne i handelsboden, där det brukar vara störst
utbud av skvaller. Där pratas det fortfarande om Gerda
och den där dagen när hon stormade in på skogsbolagskontoret.
Hon smyger runt och frågar om någon sett till Gerda på
senaste tiden. Men ingen har vare sig hört eller sett till
Gerda sedan dess.
Via skyltfönstret får Huldas falkögon syn på brevbäraren, när han kommer cyklande och blir stoppad av skogsbolagets sekreterare.
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Hulda viftar ivrigt åt handelsman Kronlund och de andra
att de skall komma. Hennes krokiga finger pekar darrande
mot de två männen.
– Skynda er! Titta! Nu ska ni se att det är något i görningen,
så sant jag heter Hulda.
Evert ser skogsbolagssekreteraren komma småspringande
så dammet yr kring skorna och vifta med något i handen.
– Evert! Hallå!
Evert stannar och kliver av cykeln.
– Ja, vad är det om?
Sekreteraren pustar andfådd.
– Har han möjligen vägarna upp till Gerda på Mon idag?
– Jodå, jag ska åt det hållet i eftermiddag.
– Det var bra, det. Då kanske han kan lämna här brevet
till henne.
– Javisst, det ska väl gå bra.
– Det är ett viktigt brev. Och det är viktigt att det kommer fram snarast. Har han förstått?
Evert nickar och tar emot det. Ser att det är ett likadant
kuvert som han lämnat hos Gerda för ett par dagar sedan.
Han vrider och vänder på det bruna kuvertet, upptäcker
att det är inte har någon avsändare eller mottagare. Bara
skogsbolagets tryckta logga i ena hörnet.
Evert känner i magtrakten att det är något konstigt med
det hela. Han skakar på huvudet med en suck och stoppar
ner brevet i postväskan.
När han viker av upp mot Mon får han en konstig känsla.
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Han kliver av cykeln och lyssnar. Det är tyst, inte ens lite
vindsus, insektssurr eller fågelkvitter. Inte heller några
ljud bortifrån huset. Det känns underligt. Åtminstone brukar hunden alltid skälla.
Något är fel, tänker han med en rysning. Gerda har inte
varit sig riktigt lik sista tiden. Det förra brevet hade hon
inte velat ta emot. Han minns att det legat kvar orört på
byrån när han gav sig av. Det hade gjort henne upprörd,
det hade han inte kunna undgå att märka.
Han drar cykeln en bit till, stannar intill gärdesgården
vid tunet och lyssnar igen. Nog är det tyst, alltid. Oroväckande tyst och stilla.
Det finns ingen hund vid kojan, linan ligger utsträckt och
vattenskålen uppochner. Olusten kryper utmed ryggraden.
Hur ska han göra? Kan han bara gå in och lägga brevet
på köksbordet? Han rätar på sig och kliar sig under mösskanten. Inbillning. Gerda har väl helt enkelt tagit hunden
med sig och gått ut på något ärende. Hon kommer säkert
hem vilken minut som helst.
Han ser sig om ordentligt igen, sedan knackar han på
dörren.
Inget svar. Han knackar hårdare och spanar ut mot
ägorna och vägen, men ingen syns till.
– Gerda! Är du hemma?
Fortfarande inget svar. Han känner på dörren. Den är
olåst. Så skulle hon aldrig lämna den, om hon inte var i
närheten.
– Hallå, Gerda! Är du hemma! Det är Evert. Du har post!
Tvekande kliver han in. Golvet knarrar för varje steg.
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Det finns en konstig, obehaglig lukt därinne.
– Gerda?!
Han går sakta upp för trappan till övervåningen.
En av dörrarna står på glänt. Han stannar utanför den.
Lukten är starkare. Försiktigt petar han upp dörren och
kikar in. Sätter handen över mun och näsa.
– Åh, fy för den lede!
Där i sängen ligger Gerda med den stora hunden bredvid
sig. Hennes ansikte är gråvitt och munnen gapar. Odören är
obeskrivlig.
Han vänder tvärt, springer ut på tunet, rycker åt sig cykeln och trampar hals överhuvud ner till byn.
Utanför poliskontoret tvärbromsar han och rusar uppför trappan och utan att hälsa förbi den förvånade konstapeln bakom disken. Konstapeln reser sig till hälften och
ropar efter honom.
– Hallå där! Vart ska ni ta vägen!
– Jag måste få tala med Stensson! Det är viktigt!
Skrivmaskinsknattret upphör och dörren bakom Evert
öppnas. Stensson stannar på tröskeln.
– Vad är det frågan om?
Konstapeln har hunnit ikapp Evert och håller honom
hårt om armen. Stensson tar pipan ur mungipan.
– Vad är det här för dumheter? Vad gör du med brevbäraren? Släpp karln, förtusan.
Konstapeln släpper taget, och Evert drar åt sig armen
och blänger ilsket på konstapeln.
– Men… Han bara trängde sig förbi!
– Då måste det väl vara något viktigt.
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Evert nickar ivrigt.
– Ja, det är det, kommissarien! Jag måste få prata med er.
Nu på momangen.
Stensson höjer ögonbrynen.
– Javisst. Varsågod och stig på.
Han gör en liten gest mot sitt kontor och låter Evert passera in först. När dörren är stängd börjar Evert omedelbart prata, hastigt och osammanhängande.
– Jag hittade henne där. Hon… Hon ligger där i sängen
och är död. Alldeles död.
– Vem är död?
Evert ser förvirrat på honom. Stensson drar fram en stol
och får honom att sätta sig.
– Ta det lugnt. Vem är det som är död?
– Både hon och hundkräket är döda. Den ligger bredvid
henne som om den försökt värma henne.
– Vem pratar ni om?
– Gerda förstås!
Evert slår händerna för ansiktet och vaggar på stolen.
– Gud hjälpe mig, hon bara låg där med öppet gap och
stirrade upp i taket.
Stensson sätter sig på bordskanten.
– Jag förstår.
Evert stirrar.
– Ni måste åka dit!
– Naturligtvis ska vi det. Hon… de ligger i sin stuga, antar
jag?
– I sovrummet på övre botten.
Stensson klappar Evert lugnande på axeln.
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– Nu kan ni slappna av, jag tar hand om det här. Ni gjorde
alldeles rätt som kom hit.
Evert plockar nervöst med fingrarna över knäna. Stensson
knackar ur pipan och trycker ner den och tobakspaketet i
innerfickan. Sätter på sig ytterrocken och hatten.
– Sådär, nu får ni följa med och visa oss.
Evert reser sig upp och tvekar.
– Måste jag följa med?
Stensson öppnar dörren.
– Det vore bra det. Jag har några frågor att ställa.
Han vinkar till sig konstapel Jönsson att följa med och
skickar iväg konstapel Skog att hämta dr Lövenhjelm.
*
Jönsson parkerar polisbilen i den breda böjen ett par
hundra meter innan Gerdas ägor börjar. Stensson utnyttjar promenaden fram till huset för att ställa lite frågor till
Evert.
– Såg ni någon på vägen hit?
Evert ruskar på huvudet.
– Nä, inte en levande själ.
– Var allt som vanligt när ni kom fram?
– Jaa…
– Ni lade inte märke till något konstigt?
– Jo, jag fick en konstig känsla när jag skulle vika av mot
huset.
– Hur då?
– Det var liksom något som inte stämde. Det var så tyst.
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Det tog en stund innan jag kom på att hunden inte stod
och skällde. Jag gick ändå fram och knackade på ifall hon
vilade middag.
Framme stannar Evert och pekar upp mot övervåningen.
– Hon ligger däruppe, i kammaren.
Stensson ger Jönsson en nick och vänder sig mot Evert.
– Ni kan stanna kvar här. Vi går in och tittar.
Stensson och konstapeln kommer snabbt ut igen, med
näsdukar för näsan. Stensson snyter sig.
– Det här får mordroteln ta över.
Evert ser storögt på Stensson.
– Tror ni att det är ett mord?
Stensson rycker på axlarna.
– Vem vet?
– Men vem skulle…
– Ja, det kan man undra.
Stensson sneglar på honom. I det här läget är alla misstänkta, till och med den beskedlige brevbäraren. Han
suckar.
– Evert ska ha stort tack, men just nu är det inget mer
han kan göra. Jag tycker att ni ska fortsätta med era förrättningar, vi kommer att höra av oss senare.
Evert står och trampar. Så sticker han ner handen i
postväskan.
– Det var så sant. Här är brevet jag kom hit för att lämna.
Det glömde jag mitt i den här uppståndelsen.
Han räcker det bruna kuvertet till Stensson.

22

Medan Evert traskar på grusvägen tillbaka ner till byn,
tänker han på Gerda. En söt liten gumma. Visst har hon
varit egensinnig och ibland vrång, men ingen kan ta ifrån
henne att hon alltid varit givmild. Det bjöds alltid på gott
kaffe och ibland hembakt.
Han kliar sig i nacken. Det var något märkligt med det
där brevet, och det verkade som hon inte velat veta av det.
Han sparkar på en sten, stor som en knytnäve. Den far iväg
ner i det vattenfyllda diket med ett plums.
En bit längre fram möter han Harald, Stenssons assistent,
som redan på långt håll sätter upp handen som hälsning.
– Hoj, hoj, det var värst vad han är moloken idag då.
Evert berättar om det tragiska som hänt på Mon och att
Stensson redan är däruppe.
– Oj då, då kanske jag ska skynda mig dit.
– Ja, om han nu kan göra något.
Evert lunkar moloket vidare.
*
Uppe på Mon, har utredningen börjat. Teknikerna håller
som bäst på att säkra spår.
Jönsson viftar med något han hittat.
– Kommissarien!
– Ja, vad vill han?
Konstapeln visar en bit av ett brunt kuvert. Stensson
tittar.
– Var hittade ni det?
– Under bordet.
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Han räcker fram det åt Stensson.
– Jag hittade en likadan bit i spisen också, men den tog
teknikern.
Stensson synar biten noga. Han kan skönja litet av skogsbolagets namnmärke. Han tar fram kuvertet Evert givit
honom. Samma märke. Tre brev från samma avsändare.
Skogsbolaget. Med samma innehåll? Återstår att se.
– Hm. Här kan vi ha orsaken, om hon nu inte blivit hastigt sjuk förstås. Men varför dog då hunden?
Han räcker kuvertet och pappersbiten till en av teknikerna.
– Registrera det här och ta fingeravtryck på innehållet.
*
Stensson får syn på Harald som närmar sig i backen, och
väntar in honom. Harald vinkar.
– Hallå där!
– Du kommer som eftersänd!
Harald är andfådd.
– Jag mötte just en moloken brevbärare och fick höra vad
som hänt, så jag tänkte att du kanske behöver ett handtag.
– Ja, det var bra att du kom. Här pågår det tydligen en
hel del konstigheter.
Stensson berättar. Harald ruskar på sig.
– Usch, det var ingen trevlig historia.
Teknikerna kommer ut ur huset med sina väskor och attiraljer och vinkar till sig Stensson.
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– Nu är vi klara här, säger den ene.
– Har ni fått fram något redan nu?
Den andre rynkar pannan.
– Det finns inga yttre skador på kroppen, men vi får se
närmare vid obduktionen.
– Ni skickar väl utlåtandet, som vanligt?
– Det vet du, Stensson. Du är den förste som får veta.
Stensson och Harald ser efter dem när de ger sig av.
Strax efteråt kommer ambulansen skumpande uppför
den igenväxta vägen och vänder runt inne på tunet, med
bakänden i riktning mot förstudörren.
Medan Gerdas kropp bärs ut och ambulansdörrarna
stängs står Stensson och Harald tysta. Stensson kan inte
släppa tanken på de där breven. Vad kan skogsbolaget ha
skrivit till Gerda som har gjort henne så upprörd, som det
pratades om i byn. Skvallret var han van vid, men det här
var ovanligt samstämt.
Var det kanske så att de hade försökt köpa Gerdas marker? Kanske för en struntsumma?
Han kliar sig i örat. Det har ju också gått rykten om att
äldre markägare har pressats att sälja för en spottstyver.
Stensson går upp mot huset och tittar på dörrlåset än en
gång. Inga brytmärken. Harald böjer sig fram sig bredvid
honom och kikar. Båda rätar upp sig samtidigt. Stensson
suckar.
– Jo du Harald. Jag funderar på varför de där luringarna
på skogsbolaget är så angelägna att köpa upp marken häromkring.
Han slår ut med armen.
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– Titta. Den är ju helt värdelös! Här finns det ju ingen
skog att tala om.
Harald spanar ut över mossen med sina magra små tallar.
– Ja, du har rätt. Det är märkligt.
Konstapel Jönsson kommer fram till dem med en hopvikt tidning i handen.
– Den här hittade jag i en byrålåda. Kanske det kan ge
oss någon ledtråd.
Han viker upp den och visar en helsidesartikel.
Harald och Stensson läser rubriken.
– Guld?
– Ska det finnas guld här?
De ser sig runt om, det växer bara dvärgbjörkar och sly,
sten och lava i mängder. Stensson knuffar lätt till Harald,
skrattar till.
– Vem vet, kanske Lyckan ligger på en guldåder.
– Om så vore får de i alla fall inte köpa den av mig.
– Nä, nä, säger du det så. Det var kanske så Gerda sa.
– Nu ska vi inte låta fantasin skena iväg, Stensson.
Stensson sträcker på sig.
– Nej, nej. Men är det guld de är ute efter? Då kan jag
förstå, för den här skogen är ju inget att investera i, det
kommer ju ta ett par mansåldrar innan den växt upp igen.
Här, Jönsson kan spara tidningen med det andra.
Han tar emot tidningen och kastar en blick bort mot
hundliket vid sidan av förstutrappan.
– Ska vi gräva ner hunden?
– Ja, det är väl bäst, nickar Stensson.
Jönsson tar en grepe och börjar bryta upp en lagom
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gräsyta intill skogsbrynet.
– Jag ska hjälpa dig, säger Harald och hämtar en spade
som står nedstucken i potatislandet.
När Harald går förbi hundkojan ser han repet som hållit
fast hunden ligga utsträckt i gräset. Det känns bra underligt, när ingen står där och skäller. Gerda hade dragit sig
undan sedan gubben hennes förolyckades, men någon riktig enstöring var hon väl inte. Harald vaknar till ur sina
funderingar när Stensson ropar.
– Nu kan vi väl det här, Harald. Jag börjar bli hungrig.
Ska du stanna kvar eller gör vi sällskap?
– Jag kommer. Jag ska bara ställa ifrån mig spaden.
På nervägen går Harald och Stensson och småpratar om det
som hänt och om guldet som sägs ska finnas under deras
fötter.
– Du Harald, säger Stensson plötsligt. Vad nu skogsbolaget
än kan ha för planer, verkar de i alla fall vara väldigt intresserade av Gretas karga marker och fjäll. Gränsar inte Lidas
och Lyckans marker till Gerdas?
– Jo, avgränsningarna går längs Björnbergets fot.
Stensson stannar.
– Har någon av er hört ifrån skogsbolaget?
– Nej…
Stensson kniper ihop ena ögat.
– Om jag vore du skulle jag samla ihop alla markägarna
här omkring, och det med det snaraste, innan skogsbolaget
hunnit övertala någon att sälja.
Harald funderar en stund.
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– Ja, det ligger något i det du säger.
Harald tittar till bortom Stenssons axel.
– Där kommer ju skogvaktaren.
Harald busvisslar.
– Hallå, Gunnar!
Skogvaktaren stannar.
– Vad är det om?
– Har du tid ett ögonblick?
– Vad gäller saken?
Stensson tar över.
– Vi kommer just från Gerda på Mon.
– Jaså… Hur var det med henne då?
Stensson rätar på sig och drar åt skärpet.
– När såg du henne senast?
Gunnar flackar med blicken. Värst vad han verkar nervös, tänker Harald.
– Hur så?
– Det är så att hon har lämnat jordelivet.
– Va!? Det kan inte … jag såg henne ju … härom dagen,
eller… Nää…
Gunnar ser ut att försöka minnas.
– Jo, förresten, nu minns jag. Det var när hon marscherade med den där raggiga hunden i hälarna ner till byn. Arg
som ett bi.
– Såå? Kan du komma ihåg när det var?
Gunnar kliar sig i huvudet.
– Låt mig se. Det måste nog ha varit för ett par veckor
sen. Minst.
– Var hon ensam?
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– Jadå, hon var ensam, förutom byrackan. Ingen levandes
själ vågade närma sig henne, när den där hunden var lös.
– Är du helt säker på att du inte mötte någon annan?
Skogvaktaren kliar sig i skägget.
– Nä, inte vad jag kan minnas.
Harald synar honom. Kan inte komma ifrån en gnagande
känsla av obehag.
– Jaså, han säger det. Ja, då kan jag lugna Gunnar med
att den raggiga byrackan troget har legat hos Gerda, och
båda är i himlen nu.
Gunnar skruvar på sig.
– Det var som attan.
Stensson puttar till Harald.
– Harald, hade du inte något att fråga Gunnar om?
– Jo, det var så sant. Har du hört något från skogsbolaget,
om att de har planer på att köpa in mark här omkring?
Gunnar kisar misstänksamt.
– Hur så?
– Jag har fått höra att de försöker muta in mark här i
trakten. Vet du något om det?
– Nä, varför skulle jag veta något om det?
Nu är det Harald som kisar mot Gunnar, hettar till.
– Men för helvete, Gunnar. Du är ju skogvaktare! Om
någon borde veta så är det väl du!
Gunnar har blivit högröd i ansiktet. Harald och Stensson
utbyter en blick.
– Nåja, säger Stensson. Vi kan väl säga så här. Får du höra
något så hör du av dig till mig.
Skogvaktaren ser lättad ut.
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– Det ska jag, kommissarien. Absolut.
Han skyndar iväg över mossen. När han försvunnit utom
hörhåll, skakar Harald på huvudet.
– Han fick bråttom, han.
– Ja, du Harald, den där filuren visste nog mer än vad
han ville låtsas om. Nu vet vi i alla fall var vi har honom.
Den brandgula solen är på väg ner bakom trädtopparna.
Myggen och knotten har blivit envisare. Harald slår med
handflatan i nacken.
– Ja, nu är det en mindre i alla fall.
Stensson spanar mot himlen.
– Vad tror du, verkar det bli regn?
– Ja, det lutar nog åt det hållet.
– Aj!
Harald viftar runt.
– De små krypen är envisa som fan, här kan vi inte stå
och bli uppätna.
– Nej, vi ger oss.
Stensson lägger sin stora näve på Haralds axel.
– Jag tycker du ska fundera vidare på det där med att ta
kontakt med Sirpa-Lisa, Matti och Tore.
Harald rättar till vegamössan.
– Jo, du har rätt. Jag tittar in hos Tore på hemvägen.
– Bra, vi hörs, hälsa till Anna och barnen.
*
En smal strimma rök stiger upp ur Kolartorpets skorsten.
En bit bort på vägen ser Harald Matti komma med två
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