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10 juli 2003, Torsdag
Kongo

Barnet låg på en bädd av levrat blod i en korg av flätade palmblad. 
Det verkade orimligt att allt det blodet skulle ha kommit ur den 
lilla kroppen. En del hade runnit ner och koagulerat på det stam-
pade jordgolvet. En arm var helt tydligt bruten ovanför armbågen 
och liket hade flera skärsår i ansiktet och över magen.

Någon hade tagit god tid på sig.
Det stank av urin i hyddan och var flugor överallt. Kvinnan låg 

på mage med bar underkropp, även hon var blodig. Henne hade de 
stuckit i skinkorna och lårens baksidor. Hon hade en tunn lina som 
lindats varv efter varv runt halsen. Ansiktet var svullet och tungan 
som spänt stack fram mellan tänderna hade svartnat. Ögonen var 
halvöppna och blodsprängda. Det fanns vita spår av salt på hennes 
kinder, hon hade tydligen gråtit.

Rickard började backa ut ur hyddan och snubblade över pojken. 
Han hade glömt att pojken låg där med nästan avhugget huvud. 
Macheten hade träffat nacken och nu låg ansiktet mot bröstkor-
gen. Han konstaterade tomt att han fått blod på de beiga käng-
orna.

Det gungade under fötterna på honom, han måste vara uttork-
ad. Den här jävla värmen. Han stödde sig mot dörröppningen och 
klev ut. Solen brände mot huden där den var exponerad i nacken 
och runt handlederna. Han gjorde ett par försök att suga vatten ur 
slangen över hans vänstra axel men hans torra läppar ville inte sluta 
tätt. Irriterad lade han ifrån sig karbinen och slet av sig ryggsäcken. 
Innehållet spilldes ut på marken när han drog fram vattensäcken, 
han skulle ordna det strax, först måste han dricka. Han fumlade 
en stund med locket innan han fick upp det. Han lät det ljumma 
vattnet spilla över medan han drack. Det svalkade skönt när det 
rann nedför bröstet innanför skyddsvästen.

”Är du okej?” Det var ovanligt att se Jocke utan ett leende. 
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”Bara törstig.”
Någon skrattade.

”Vad händer?” Rickard nickade mot männen som skrattat med-
an han skruvade på locket på vattensäcken och började stuva till-
baka sina saker med skakande händer. Det var de fem mördarna. 
Fienden. De var ‘soldater’ ur UPC-gerillan. De hade blodiga kläder 
och machetes. 
De tuggade khat och de var alla yngre än Rickard.

”De säger att de inte hade med detta att göra, att de kom hit pre-
cis före oss.” Jocke skakade på huvudet. ”Fransoserna har snackat 
med dem och försökt identifiera dem...” Han tystnade.

De tittade kort på varandra innan Jocke sträckte fram handen 
och hjälpte Rickard upp på fötter.

”Så vi ska bara släppa dem...” Det var egentligen inte en fråga, 
att tillfångata dem ingick inte i deras uppdrag och det visste han. 
Sveriges militära elit, Särskilda Skyddsgruppen och Fallskärmsjä-
garnas Insatskompani, var där tillsammans med en fransk elitstyr-
ka i fredsframtvingande syfte på uppdrag av FN. Men de hade inte 
befogenheter att göra någonting åt den här knarkande samlingen 
mördare och våldtäktsmän. Särskilda jävla skyddsgruppen. Skydd 
för vem? Här hade de kommit för sent, men nästa by då? Han 
förstod att det inte var läge att frihetsberöva männen men både han 
och hans kollegor förstod samtidigt att de genom att släppa dem 
sannolikt dömde ytterligare byar och fler civila till samma behan-
dling som just drabbat den här byn. Rickard sjönk ned på knä och 
kräktes upp vattnet igen. Han måste ha druckit för hastigt. Fy fan.

Operation Artemis blev en politisk och militär framgång.
För honom blev det början till slutet.
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13 februari 2004, Fredag
Karlsborg

Det var två plusgrader och regnet pissade ned men så var det också 
fredag den trettonde. Rickards jeans var blöta på lårens framsidor 
och ner över kängorna. Han borrade ner huvudet innanför jack-
kragen, ökade takten och konstaterade att vädret harmoniserade 
väl med hans sinnesstämning. Han svängde över Storgatan, genade 
över den lilla parkeringen på Rödesunds torg och började följa 
Strandvägen samtidigt som gatlyktorna blinkade till liv.

Ett par minuter senare vek han av in mot skolan, det hade börjat 
sticka i låren av kyla efter motvinden under den korta promenaden 
längs med Vättern men Norrönaryggsäcken värmde vant mot ax-
lar och rygg. Han promenerade in på skolområdet och gick längs 
den bruna tegelbyggnaden. Lukten från bespisningen hängde tung 
i luften och ett par elever skyndade förbi på väg mot helgens nöjen. 

Han tog sig över vägen mot pizzerian San Remo och fick syn på 
Jocke som väntade på honom under taket. Han balanserade en piz-
zakartong i ena handen medan han försökte manövrera en ölburk 
och en slice i andra.

Rickards puls steg, idag skulle han nog inte komma undan. 
Jocke hade sedan ett par veckor börjat fråga Rickard hur han egen-
tligen mådde. Han hade sett att allt inte stod rätt till och när Rick-
ard sedan berättade att han skulle sluta hade han börjat visa sin 
oro mer tydligt. Rickard hade hittills lyckats avfärda Jockes trevan-
den och hade än så länge inte gett Jocke det svar han nog ändå 
förtjänade.

”Du kör, jag har tatt en pilsner.” hälsade Jocke på småländska 
när Rickard joggade över gatan genom den glesa trafiken.

”Säljer de burköl på pizzerian?” undrade Rickard medan han 
fångade nycklarna Jocke kastat åt honom. 

”Vet inte, men systemet har.” Han pekade nedåt gatan med en 
bit pizzakant. ”Brukar inte gå att få bira på take-away. Ska du ha 
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sista?” frågade han och höll fram kartongen.
”Du kunde ha suttit inne och ätit. Ja tack. Det lär väl dröja in-

nan vi får annat än lamm.” Rickard tog emot slicen och rörde sig 
mot bakluckan medan Jocke satte sig på passagerarplatsen. Baga-
geutrymmet på Jockes gamla 240 luktade som alltid bensin och 
mögel. Rickard lade sin Combat pack bredvid Jockes och pausade 
medan han lugnade ner sin andning. 

Fokus.
Större delen av deras persedlar hade skickats i förväg till Kuwait 
där de skulle plocka upp det på vägen in i Irak och samtidigt hämta 
upp en del annat från en kontakt.

Väl i förarsätet noterade Rickard att högen med skräp i baksätet 
vuxit med ett stycke flottig papp. ”Fan, att du inte gjort dig av 
med med den här skjutfältsbilen än.” Jocke bara log och Rickard 
skakade på huvudet medan han vred om nyckeln.

Den startade på tredje försöket och de började följa väg 49 åt syd 
och väst mot E20. 

Rickard klappade på jackan och kände konturen av sitt diplo-
matpass i innerfickan. Sverige hade officiellt ingen militär närvaro 
i Irak och så skulle det förbli. De var för det här jobbet att betrakta 
som ambassadpersonal och skulle arbeta under diplomatisk immu-
nitet med lön genom UD. Vore ju trist att upptäcka att man glömt 
passet när man väl stod på Landvetter. 

Jocke skruvade på P3 på låg volym och drog på värmen men 
de visste båda två att imman på rutan skulle sitta kvar hela vägen. 
Rickard gjorde vad han kunde med en gammal tuss hushållspap-
per. Kanske skulle värmen få jeansen att torka något i alla fall.

Efter en stunds tystnad stängde Jocke av radion.
”Dåså.” Han plockade fram sitt baksnus och började knåda. 

”Hur är det egentligen?”  När Rickard inte svarade fortsatte han. 
”Vi känner varann lite för väl för att låtsas va?” Han skrapade lite 
med nageln mot någon flik på snusdosan efter att ha lagt en laddn-
ing under läppen.

Jocke var Rickards närmaste vän sedan flera år, ända sedan de 
gjorde lumpen ihop som Norrlandsjägare på K4. Rickard visste 
inte riktigt hur han skulle börja, det tog emot och kändes privat. 
Han ryckte neutralt på axlarna.

4



7

”Du mår dåligt, du ska sluta. Är det någon kollega som ställt till 
det för dig?”

Rickard suckade och mötte det oundvikliga. ”Nej, ingen kol-
lega.” Jocke förtjänade sanning. ”Problemet ligger hos mig.”

”Hos dig?”
Rickard harklade sig, osäker på var han skulle börja. ”Minns du 
hur jag mådde när du tog upp kontakten med mig igen för nästan 
åtta år sedan?” Han sneglade mot Jocke som nickade och strök en 
hand genom håret.

”Vad har du för plan? Kommer du ihåg att du frågade det? Fy 
fan. Vad jobbigt det var att få den frågan. Jag var ju precis klar 
med sjuksköterskeutbildningen men ville inte bli ambulansförare 
längre. Allt annat skit som hänt, ja du vet. Jag ville ingenting.”

SSG, eller Skvadronen som den kallades internt, var en nystar-
tad och hemlig enhet inom försvaret hade Jocke förklarat hemma i 
Rickards studentlya åtta år tidigare. Ett specialförband underställt 
endast ÖB. På den tiden kunde man inte söka själv eftersom för-
bandet officiellt inte fanns utan kontaktades efter rekommenda-
tion från någon som redan tillhörde det. Det gjorde Jocke.

”Mitt liv fick en mening igen. Ett mål och en gemenskap.” Han 
skrattade till. ”Jag fick för fan till och med en ny lägenhet i Karls-
borg. En ny chans.”

Uttagningen pågick under två veckor och var det mest ut-
manande Rickard någonsin varit med om, både fysiskt och 
psykiskt. Han älskade det och blev antagen till grundutbildningen.

”Plötsligt hade jag ett liv där jag slapp vara ensam och ett jobb 
jag älskade. Allt det destruktiva vände och fick en positiv riktning. 
Skvadronen har varit mitt liv, min familj. Du är lika mycket en 
brorsa för mig som Sandra är min syster.” Rickard nickade för sig 
själv igen. ”Kanske mer.”

En mötande bil med helljuset på drog Rickard tillbaka till nuet. 
Jockes vindrutetorkare var i samma skick som resten av bilen och 
för en kort sekund körde de praktiskt taget blinda. Rickard trängde 
snabbt undan den svindlande lockelsen som väcktes i honom när 
hela framrutan var ett enda ljus. Han hade ju Jocke i bilen också. 
Mellangärdet började krampa och han fick ännu en gång anstränga 
sig för att få andningen under kontroll.
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”Minns du byn i Kongo? Du vet vilken jag menar.” Jocke nick-
ade, han visste.

Rickard fortsatte. ”Jag kommer aldrig att bli av med de bilder-
na.” Dammluckan var öppnad och orden rann ut av egen kraft. 
”Det är inte bilden av förstörda människor som stör mig, eller inte 
det som är värst i alla fall.” Rickard tittade på Jocke som petade till 
baksnusen med tungan. ”Det var ju för att förhindra just sådant vi 
skickats dit. Om något så visade det på ett jävligt tydligt sätt att vi 
behövdes där. Det jag inte kan smälta, det som är grundorsaken, el-
ler den utlösande orsaken kanske...” Rickard nickade framåt vägen 
och tvekade. ”Äsch. Jag vet inte exakt själv, det flyter ihop på något 
sätt...” Han sökte efter ord. ”De där jävla mördarna. Milismännen. 
De var så likgiltiga. När vi kom dit så satte de sig i gräset och titta-
de på. De satt och flinade, rökte, tuggade khat och skämtade.” Han 
tittade på Jocke som satt och pillade med fliken på snusdosan igen. 
”Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg hur de jävlarna skrattade 
när en av liksäckarna sedan sprack i sömmen när vi skulle forsla 
bort kropparna?” Jocke nickade och Rickard fortsatte. ”Deras... to-
tala brist på respekt för andra människor...” Men orden tog slut så 
han försökte i ett nytt spår. ”Det som klänger sig kvar är att vi inte 
gjorde någonting. Vi gjorde ingenting!” Rickard tvingade sig att 
slappna av sitt grepp om ratten. ”Vi hade byns bödlar framför oss, 
vi var fler än dem... Vi gjorde ingenting.”

Jocke lutade huvudet mot nackstödet. ”Det var inte vår sak att 
göra något i det läget. Vad skulle vi gjort?” 

Rickard fnös. ”Nej, jag vet. Fredsframtvingande mandat. Vi 
skulle tvinga fram fred, inte agera poliser. Tänk om vi kommit tidi-
gare, då hade det varit en annan sak.” 

Männen hade förnekat all inblandning men deras kroppsspråk, 
deras nerblodade kläder och machetes sade något annat. Det hade 
inte varit snabbinsatsstyrkans sak att i det läget börja anhålla folk 
och dra igång utredningar. De fick helt enkelt se till att inte kom-
ma för sent nästa gång.

”Vi hade kunnat stoppa dem. Vi hade kunnat omhänderta dem 
och överlämna dem till…” Rickard tystnade. 

”Till vem? Det fanns ju ingen.” Jocke vevade ner sin ruta och 
fräste ut sin snus. ”Det var ju själva grundproblemet och anlednin-
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gen till att vi skickats dit, som du sa...” Han vände sig mot Rickard 
igen och torkade sig om munnen med handen. ”...och att döda 
dem i det läget skulle ju totalt undergräva allt det arbete vi redan 
gjort, för att inte tala om att det vore mord. Det vet du lika väl som 
jag. Därför lät vi dem löpa.”

De satt tysta en stund innan Rickard dämpat fortsatte. ”Vi 
borde omhändertagit dem och låst in dem på Campen. Lämnat 
över dem åt MONUC.” Han skakade på huvudet. ”Nä fy fan, ald-
rig mer att jag sätter mig i den situationen.”

Jocke sneglade på hastighetsmätaren. Rickard insåg att han 
körde för fort och lättade på gasen.

”Den känslan av maktlöshet sitter kvar i mig. Så fort det är 
något jag inte har kontroll över så spinner tankarna iväg och jag 
tappar fokus, blir helt blank. Så jävla obehagligt. Kuratorn kallar 
det panikattacker.” De passerade Fagersanna under tystnad. 

”Om det är något inslag om Afrika på nyheterna så stiger pulsen 
och jag byter kanal. Plötsliga ljud är obehagliga. Att ta mig till ku-
ratorn för första samtalet är det vidrigaste jag gjort.” Han skakade 
på huvudet igen. ”Jag har fått svårt att koncentrera mig och blir 
förbannad för skitsaker. Jag käkar medicin sedan i höstas.”

”Fy fan...” Jockes kommentar sammanfattade allt för väl vad 
Rickard kände. 

De åkte en stund till utan att någon sade nåt. 
”Resultatet av all skit är att jag har börjat känna att jag inte läng-

re kan göra mitt jobb...” 
”Äh lägg av! Du är ju...” 
”Nej lyssna! Att jag mår såhär har gjort att jag ifrågasatt om jag 

är rätt person för det här jobbet. Den frågan gnager hela tiden, 
hela jävla tiden och jag försöker motarbeta den genom att aldrig 
göra fel. Gör jag fel så spinner tankarna iväg direkt. Sedan ett par 
månader har jag börjat undvika situationer där andras säkerhet kan 
komma att bero på vad jag gör eller inte gör.”

Jocke sade ingenting, han satt och tittade ut genom sidorutan.
”Det är därför jag inte suttit bakom ratten de senaste tre månad-

erna. Inte förrän idag. Tänk om jag skulle orsaka en bilolycka. Fat-
tar du?” Jocke mötte hans blick och nickade.

Rickard riktade sin uppmärksamhet mot vägen igen. ”Jag kan 
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inte styra över det. Rent rationellt vet jag att jag är bra på det jag 
gör och jag vill inte att du nu ska känna dig osäker inför det här 
Irakjobbet. Jag ska fan se till att göra saker ordentligt så att du ska 
slippa oroa dig för det.”

”Jag har aldrig känt mig otrygg med dig eller ditt sätt att jobba, 
men om du känner att du vill snäppa upp dig en nivå så är väl det 
knappast ett problem för mig.” Jocke tittade ut genom sidoruta 
igen. ”Du får säga till om det är något jag kan göra för dig, eller om 
det är något jag gör som du mår dåligt av, för det vill jag inte. Fan 
vi är väl polare först, kollegor på andra plats.” Han vände sig mot 
Rickard som fick blinka ett par gånger för att klart se vägen. 

Rickard var tvungen att harkla sig igen och försökte tvinga fram 
ett skämtsamt tonfall. ”Så för att svara på din fråga.” Rösten var 
inte så stadig som han hade hoppats. ”Ja, jag mår skit. Jag tänker 
inte åka på fler jobb efter det här där andras säkerhet hänger på 
mitt handlande eller på mina beslut. Och ja, jag vet att jag kan 
snacka med dig. Kanske borde jag gjort det för länge sen.”

De körde åter under tystnad genom februarimörkret. Regnet 
hade avtagit men den sjunkande temperaturen lovade halka under 
kvällen och natten. 

”Tack för att du berättade.” sade Jocke allvarligt innan han utan 
att riktigt lyckas hålla masken tillade ”Jag försöker sova en stund. 
Om du orsakar en trafikolycka väck mig inte. Jag har alltid velat 
dö i sömnen.” Han klappade till Rickards axel med baksidan av 
handen innan han sjönk ner i det trasiga sätet och blundade. ”Väck 
mig när vi är framme.”

Rickard lutade sig fram och vred på radion på låg volym. Nick-
elbacks senaste hit Someday passade förträffligt.
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2 mars 2004, Tisdag
Norr om Bagdad

Jamil hade redan ont i halsen men nerverna krävde en cigarett till. 
Händerna skakade så han hade svårt att tända den. Han tittade 
upp i den irakiska natten. En sådan stjärnhimmel såg man sällan i 
staden, även om det blivit oftare sedan USAs ockupation. Bagdad 
låg ofta strömlös och tyst nu för tiden. Inte så mycket på grund av 
bomber, det var kriminella som stal koppar från kablarna.

Hans brorson stampade med fötterna mot marken bredvid 
honom och drog jackan tätare omkring sig. Klockan var snart tre 
och ingen hederlig människa borde behöva vara vaken så dags.

Hederlig.
Jamil rynkade pannan och hostade upp lite tjära. Hans bror-

son rättade till geväret som han hade över axeln och nattens allvar 
gjorde sig åter påmint. Jamil greppade omedvetet sin tjänstepistol 
lite hårdare.

”De borde vara här snart...” Brorsonen såg inte nervös ut men 
även han hade rökt mer än vanligt under natten.

”Insh’allah.” Jamil ryckte på axlarna.
”Min far skulle verkligen uppskatta att du är här. Jag uppskattar 

det, jag vet hur svårt det är för dig.” Brorsonen tittade på honom 
och bekräftade vad han just sagt med en nick. Han talade med den 
dämpade röst människor av någon anledning använder om natten. 
Som om rymden ovanför gjorde honom mer ödmjuk, tänkte Jamil 
och suckade.

”Ja, det är svårt. Jag är inte längre tjänsteman på Saddams 
utrikesministerie, jag har andra plikter nu.”

Hans brorson nickade. ”Polis. Vem hade trott det?” Han skakade 
på huvudet och var tyst en liten stund. ”Bremers av-baathifikering 
ställde till det mer för vårt land än själva invasionen gjorde. Man 
var ju tvungen att vara med i Saddams parti om man skulle kunna 
göra någon sorts karriär.” Han fnös. ”Förbjuda alla som varit med 
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i partiet från att inneha offentliga poster i samhället... Hur många 
lärare, läkare, professorer och polischefer fick inte lämna sina jobb 
för det?” Han tittade på Jamil som nickade instämmande medan 
han rökte. ”På sätt och vis...”, fortsatte brorsonen ”...har han hjälpt 
oss i motståndsrörelsen mer än någon annan. Många kom ju till 
oss när de fått sparken.” Han log och skakade på huvudet. ”Men 
motståndsrörelsen behöver all hjälp vi kan få om vi ska kunna ta 
tillbaks vårt land från Bush och Sionisterna.”

Jamil frustade. ”Du låter som dem.”
”Det är ju sant. Tycker du inte det, farbror? Du har fler skäl än 

de flesta att hata dem.” Det fanns en hotfull underton i frågan, 
hans brorson hade verkligen förändrats det senaste året. Han bråd-
des på sin far. Jamil suckade igen, drog ett sista bloss innan han 
slängde fimpen på marken och trampade på den. Han ville bara att 
den här natten skulle vara över men konversationen fick honom 
åtminstone att tänka på annat medan de väntade.

”Jag tycker att det är bra att vi äntligen blivit av med Saddam.” 
Jamil harklade sig och fortsatte. ”Amerikanarna bär inte skulden 
för kriget, det gör han. Saddam bär skulden för min familj, men 
amerikanarna bär skulden för situationen som den är nu.” De stod 
tysta en stund och lyssnade till natten innan Jamil tog ny sats.

”Kriget var nödvändigt för att bli av med Saddam och krig 
kräver offer. Gud tog min familj, tog mitt jobb och mitt gav mig 
ett nytt. Det var priset jag behövde betala, mitt offer, för att vårt 
folk och vårt land ska få det bättre igen. Du ska se att Han har en 
plan för mig som för oss alla.”

Ett ljussken fick dem att vända blickarna söderut. Två par 
strålkastare skumpade sakta upp för vägen som ledde till plan-
tagen. Jamil hade svårt att få fram en ny cigarett, hans händer 
skakade med förnyad kraft och han kände en ny våg av adrenalin 
banka i bröstet. Han kom på sig själv med att hålla andan medan 
bilarna rullade in på gårdsplanen.

Brorsonen tog ett djupt andetag. ”Det är dags.” Han klev fram 
för att möta fordonen. Jamil kände hur benen inte riktigt ville lyda 
och situationen kändes overklig. Han smekte handen över sin pis-
tol och gick efter.

Bilarna ställde sig på varsin sida om den lilla gårdsplanen utan 
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att stänga av motorerna. Strålkastarna fick det att värka i Jamils 
ögon och han skuggade dem med en hand. 

Den bortre bilen gav en kort hornstöt samtidigt som dörrarna i 
den närmaste slogs upp.

”Salaam”, hälsade en röst från bilen och Jamil tappade andan.  
Rösten hade ingen irakisk dialekt, den hade en udda engelsk 
brytning. Han tog omedvetet ett steg tillbaka och förde handen 
till pistolen. Vad hade hans brorson blivit inblandad i?

”Rör du pistolen dödar vi er!” Rösten talade engelska men Jamil 
behövde ingen översättning.

Hans brorson vände sig snabbt om mot honom. ”Ta det lugnt 
farbror! Ledsen att jag inte berättade för dig. Jag förklarar sen.” 
Med det vände han sig åter mot silhuetten vid bilen. ”Salaam.” 
Han fortsatte på knagglig engelska. ”Ingen fara, ingen kommer att 
göra något.”

Mannen vid bilen kom närmare och hade ett vapen riktat mot 
Jamil. Han var en vit man i femtioårsåldern och var klädd i väst 
med en massa fickor. Armarna var bara och på den vänstra överar-
men hade han en slingrig tatuering. Han höll vapnet riktat rakt 
mot Jamils ansikte medan han fortsatte gå mot honom och Jamil 
höjde armarna i underkastelse.

”Bang.” Mannen tog ner vapnet. ”Hade du inte väntat dig en 
sydafrikan? Du höll på att få er dödade.” Han blängde på Jamil 
som snabbt vände blicken mot marken.

En mindre man, också med vapen mot axeln men riktat mot 
marken, i liknande kläder kom upp jämsides med den första. Han 
spottade mellan tänderna och Jamil noterade att han hade ett par 
röda solglasögon i en snodd om halsen trots tiden på dygnet.

Den mindre mannen med solglasögonen ropade ett kort kom-
mando mot bilen men Jamil hade svårt att koncentrera sig. Hans 
andhämtning var bortom hans kontroll och han ville bara att allt 
skulle vara över.

Två män med irakiskt utseende klev ur den andra bilen, gick till 
bagageutrymmet och lyfte ut två tunga sportväskor. Mannen med 
tatueringen vände sig till mannen med solglasögonen. ”Håll koll 
på honom.” Han nickade mot Jamil och den mindre mannen nick-
ade tillbaka. Mannen med tatueringen försvann mot huset med 
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brorsonen och de två tungt lastade irakierna. 
En tredje man kom och ställde sig vid Jamil. Han plockade fram 
en ask cigaretter och började småprata med mannen med sol-
glasögonen som om Jamil inte fanns. Det var inte första gången de 
gjorde sånt här.
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Februari 2004 
Irak

Rickard och Jocke hade nått Kuwait efter ett byte i Frankfurt och 
hade planenligt mött upp sin tyska kontakt och kvitterat ut pan-
sarbil, en uphottad och förstärkt Toyota Landcruiser Prado och an-
nan utrustning som skeppats med båt från Bremerhaven i Tyskland 
tre veckor tidigare. Då de var civilklädda för det här jobbet hade 
deras kontakt känt sig tvungen att dubbelkolla deras identiteter, 
som om bristen på uniform ökade risken att de var bedragare. Ty-
dligen stämde deras uppgifter för de fick nycklarna till bilen.

Den var i totalt nyskick, de fick se till att skita ner den ordentligt 
innan de nådde Bagdad om den skulle ha en chans att smälta in.

Nästa steg var att ta sig upp till Camp Buehring i nordvästra 
Kuwait där de bland annat skulle kvittera ut vapen och annan ma-
teriel. De kom fram till den isolerade ökenbasen nästan ett dygn 
tidigare än planerat och kunde tillbringa en lugn kväll och förmid-
dag med Burger King, film och ett par timmar på gymmet. Dessu-
tom skadade det inte att få ytterligare tid på sig att i lugn och ro 
acklimatisera sig. Ökenhettan och dammet hade de blivit varnade 
för men de hade båda varit i Afrika och Afghanistan, de trodde att 
de visste vad som väntade. Irak var en helt annan hetta och det var 
fortfarande bara tidig vår. 

Konvojen de skulle göra sällskap med bestod av sex stycken last-
bilar, ägda av det kontrakterade civila företaget Kellog Brown & 
Root, fulla med Bajamajor och andra hygienartiklar. Den vaktades 
av en pluton på 24 soldater i sex Humvees. Bilarna var bestyckade 
med kulsprutor i kaliber .50 men en hade istället en granatspruta 
av modell mk19. Sammanfattningsvis en ganska betryggande eld-
kraft inför de kommande femtiofem milen i fientlig terräng.

Det visade sig också att en reporter skulle ansluta till konvojen. 
Han kom från New York, hette Ben Hixon och var av sorten som 
pratade mer än han frågade vilket passade Rickard och Jocke bra. 
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Han hade khakifärgade byxor med benfickor, svart flottig hästs-
vans, för stora pilotglasögon och en skyddsväst med skogskamou-
flage ,precis som stora delar av den amerikanska militären, trots att 
de befann sig i en öken, som var moderiktigt sliten på strategiska 
platser. Den obligatoriska amerikanska flaggan fanns representerad 
som en liten knappnål till vänster på bröstet och på ryggen stod det 
TV med stora vita bokstäver. I bandet på hans mörkblå hjälm satt 
ett paket cigaretter á la Vietnam. Han var så mycket klyscha att det 
blev trovärdigt.

Elfte september hade förändrat Bens liv. Han hade jobbat som 
misslyckad paparazzi men efter tvillingtornens fall sett det som sin 
plikt att göra något vettigt med sitt liv. Med kameran i högsta hugg 
hade han tagit sig till Afghanistan strax efter invasionen och aldrig 
blickat bakåt. 

Ben undersökte nyfiket deras bil och berättade att efterfrågan på 
bepansrade bilar hade ökat lavinartat i och med George W. Bush 
krig mot terror. Anledningen var att den amerikanska krigsmakten 
allt mer köpte in tjänster av utomstående firmor. Flera av firmorna 
som lyckats lägga vantarna på feta kontrakt hade som av en hän-
delse före detta anställda som numera jobbade i Washington eller 
hade nära band till CIA, berättade han. 

KBR som ägde lastbilarna i deras konvoj var tydligen den över-
lägset största privata aktören och skötte praktiskt taget all logis-
tik för den amerikanska krigsmaskinen. Som ett märkligt sam-
manträffande hade Dick Cheney, USAs vicepresident, varit högsta 
verkställande chef för Halliburton, KBRs moderbolag, mellan 1995 
och 2000.

Under första Gulfkriget hade en procent av manskapet i Irak 
varit privata aktörer, under den pågående ockupationen var siffran 
tio procent. Privat personal var den näst största gruppen utlännin-
gar i landet, efter USAs officiella personal.

Alla dessa firmor som passade på att dansa på bordet så länge 
det inte fanns någon tydlig katt som höll ordning hade snabbt mer 
eller mindre tömt världens marknad på pansarbilar. Efterfrågan 
bara ökade i takt med att allt fler nystartade säkerhets- och logistik-
företag poppade upp som maskar i dollarregnet.

Efter sin två timmar långa monolog gäspade Ben, ursäktade sig, 
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sköt ned hjälmen för ögonen och somnade.
Konvojen tillbringade en natt söder om gränsen. All beväpnad 

personal inklusive Rickard och Jocke passade på att skjuta in sina 
vapen mot en jordvall., rödpunktsiktet nollat på 300 meter precis 
som alltid. Om något sikte var fel inställt eller om något vapen inte 
fungerade som det skulle var detta sista chansen att åtgärda det. 
Nästa gång man drog i avtryckaren kunde det vara allvar. Då ville 
man att vapnet skulle smälla och träffa, inte klicka eller missa.

Kvällen innan de skulle passera gränsen gick Rickard och Jocke 
en sista gång igenom vad de hade att göra under de kommande 
veckorna.

Fas ett var avklarad. De hade hämtat upp bil och utrustning 
samt anslutit till konvojen.

De skulle nu göra sällskap med den upp till Bagdad och sedan ta 
sig till den Svenska ambassaden.

Sedan Gulfkriget i början på nittiotalet bestod ambassaden av 
ett antal mer eller mindre övergivna byggnader som vaktades av en 
man vid namn Ibrahim Ali Suza. Denna nu 66-åriga man hade un-
der de senaste 34 åren troget vaktat ambassaden från plundrare och 
andra tvivelaktiga typer. De senaste tretton åren hade ambassaden 
alltså inte ens varit i bruk, men likväl gjorde han sitt jobb. Jocke 
hade hört att Ibrahim blivit lovad en resa till Sverige som tack för 
trogen tjänst när ambassaden åter öppnat. Nästa dag började alltså 
fas två, resan till Bagdad.

Fas tre gick ut på att de skulle möta upp Ibrahim och hans vak-
ter, se över säkerheten och bidraga till att öka vakternas förmåga 
med stöd i form av träning, skydds- och kommunikationsutrust-
ning eller annat som kunde behövas. Planen var att de sedan under 
cirka två veckor skulle inventera och utvärdera befintliga rutiner 
och utrustning, leta reda på brister och över huvudtaget bilda sig 
en uppfattning om förutsättningarna. Jocke skulle sedan i ett sena-
re skede återkomma med någon av deras kollegor för de slutgiltiga 
förberedelserna. Ambassaden skulle öppna och det var Rickards 
och Jockes uppgift att kvalitetssäkra säkerheten på och kring am-
bassadområdet samt vid förflyttningar utanför ambassadens murar. 
Därav Toyotan. Rickard var i sin ångest oändligt tacksam över att 
de var två som delade på ansvaret.
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något amatörmässigt sätt, välkomnade dem och sattes i arbete med 
iordningställandet av ambassadområdet. De två veckorna passe-
rade utan incidenter trots att de dagligen hörde skottlossning och 
detonationer i staden. UD-folket, Ove och Anita, anlände planen-
ligt och dumpades i Zonen för att sedan stanna där, vilket var helt 
okej med Rickard.

Dagarna på ambassaden präglades av rutin. De gick igenom 
bilarna varje morgon för att se att ingen rört dem sedan de sist 
använts. De patrullerade långsamt runt utanför ambassadområdet 
innan solen gått upp och letade efter spår som kunde indikera att 
någon visat extra intresse för dem under natten; nya fotavtryck in-
till muren, cigarettfimpar som indikerade att någon stått still på 
en plats under en längre tid och liknande. Rickard lärde sig reg-
istreringsnumren på bilarna som stod parkerade i kvarteret för att 
snabbt kunna identifiera de som inte hörde hemma där. Om något 
hände ambassaden under deras vistelse skulle han inte behöva kän-
na att det berodde på deras bristande insatser. Jocke hade tyst ac-
cepterat Rickards sammanbitna sätt att möta vardagen, men Rick-
ard visste att Jocke var mer bekymrad för honom än han visade. 
Rutinerna resulterade i att de båda sovit mindre än de borde ha 
gjort vilket skapade ytterligare en underton av ångest och dåligt 
samvete hos Rickard. Han hade aldrig tidigare längtat så efter att 
ett jobb skulle ta slut. 
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 2 mars 2004, Tisdag
Route Irish

“Framåt, framåt”
Ordern kom över radion, de tre bilarna rullade ut genom gate 12 

och accelererade snabbt.
“Shit vad allvarliga de var.” Jocke skrattade lågt. Det var exa-

mensdag för Ibrahim och hans mannar, idag skulle de få ansvara 
för konvojen och visa att de kunde tillämpa rutinerna de tränat de 
senaste dagarna. Jocke och Rickard satt i Toyotan och utgjorde bil 
två i deras konvoj på tre fordon. Deras var den enda hårda bilen, 
den enda med pansar. Alla bilarna var fyrhjulsdrivna och hade hög 
frigång för att vid behov kunna köra av vägen, över de höga trot-
toarer och betongkanter som det irakiska vägverket envisades med. 
Rickard slängde en blick mot baksätet, deras två VIP hade sina sky-
ddsvästar, hjälmar och säkerhetsbälten på som de skulle. Det var 
deras andra resa utanför Zonen, destination flygplatsen.

Radion sprakade till. “Håll ihop bilarna nu, vi kommer att 
fortsätta på den röda rutten och närmar oss punkt fyra.” De hade 
i förväg gjort upp tre alternativa färdvägar med olika färgkoder 
och samtliga större korsningar och andra landmärken längs rut-
terna hade slumpmässigt numreras. Radiokommunikationen var 
krypterad men man agerade ändå på ett sådant sätt att om någon 
skulle höra dem skulle de inte kunna följa konvojens färd genom 
staden. Kanske inte helt nödvändigt för en såpass kort sträcka men 
ett bra tillfälle att öva.

Det rådde en ganska tryckt stämning i bilen. Under förmidda-
gen, vid tiotiden, hade Bagdad skakats av tre kraftiga explosion-
er vilket resulterat i att de hade tillbringat förmiddagen framför 
CNN på ambassaden. Det talades om samordnade attacker med 
bilbomber, självmordsbombare och granatkastare.

Det var den andra mars men enligt den muslimska kalendern 
var det tydligen den 10e Muharram och årsdag för shiaimamen 
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Husayn ibn Alis martyrskap, en högtid som firades av shiamuslim-
er varje år till hans minne. Den firande folkmassan hade attacker-
ats dels i Bagdad men också i Karbala där Husayns helgongrav var 
belägen. De senaste siffrorna talade om mer än 50 döda i Bagdad 
och omkring det dubbla i Karbala.

De närmade sig en av de många överfarterna som passerade väg-
sträckan mellan Greenzone och flygplatsen. Precis som de tränat 
bytte bilarna fil när de kört in under den. Om någon stod på bron 
för att släppa granater eller skjuta på dem skulle de inte veta vilken 
fil bilarna skulle dyka upp i när de nådde andra sidan.

Hastigheten var bra, luckan mellan bilarna för liten för att an-
nan trafik skulle kunna lägga sig mellan.

Jocke trummade med fingrarna mot ratten och nynnade på 
någon melodi. Han hade under vistelsen i Irak lagt sig till med en 
liten spretig mustasch för att ”smälta in”. Baksnus, mustasch och 
klen haka gjorde att han i profil såg ut som någon ur Simpsons.

Rickard gick återigen igenom den mentala checklistan; bogser-
linorna var fastsatta på samtliga bilar så att de snabbt skulle kunna 
tas fram och användas om någon bil fick motorn sönderskjuten el-
ler liknande. Reservdäck, fälgkors och domkraft låg ytterst i baga-
geutrymmena och traumaväskorna som fanns i varje bil hade han 
inventerat kvällen innan.

Radion sprakade till igen och en röst från ledarbilen informer-
ade om att det var två personer på ett tak två hundra meter längre 
fram på höger sida som man skulle hålla ett öga på när man pas-
serade. 

Himlen var klar men det låg ett gult dis av damm i luften, en 
svart Blackhawk-helikopter passerade över dem i riktning mot 
staden.

De passerade männen på taket utan att något hände.
Den svarta metallen i pipan på Rickards G36K, en av de tyska 

automatkarbiner de kvitterat ut i Kuwait, som låg i hans knä med 
stocken fälld längs sidan var så het av solskenet att han brände sig 
när han råkade komma åt den med sin bara handled. Han svor för 
sig själv, drog ut halsen på sin skyddsväst som han hade innanför 
skjortan och försökte blåsa ner lite sval luft. Det resulterade i att 
han fick en kvalmig pust av svamplukt i ansiktet. Han gav upp och 
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sträckte sig efter en flaska ur kylväskan med is de monterat mellan 
sätena istället.

Det hade nu gått drygt fyra minuter sedan de lämnade Zonen, 
fyra minuter kvar till flygplatsen om allt gick bra, och mindre än 
ett dygn tills han och Jocke skulle påbörja hemresan. Men än var 
det för tidigt att slappna av.

Ledarbilen förde dem upp mot motorvägen och sista etappen 
på resan. Här gick de färgkodade rutterna ihop, de alternativa 
färdvägarna som fanns härifrån skulle de bara ta om de verkligen 
blev tvungna, om vägen av någon anledning inte längre skulle vara 
framkomlig.

Rickard önskade att han kunde veva ned rutan men det 
skottsäkra glaset var en livförsäkring här på Matar Sadam al-Dowli. 
Det var den farligaste vägsträckan i Irak - och världen för den delen 
- och det var mer regel än undantag att utsättas för finkalibrig eld. 
Så gott som dagligen utsattes sträckan för självmordsbombningar 
och vägbomber men det brukade ske under morgonens rusning-
strafik. Av den anledningen hade de planerat resan till eftermidda-
gen då dagens martyrer redan borde vara förbrukade. Men med 
morgonens attacker kunde man inte vara säker.

Vägen var ett oemotståndligt mål för motståndsrörelsen då den 
så gott som uteslutande trafikerades av koalitionens folk. Allt från 
generaler till förnödenheter.

Just som Rickard tänkt tanken svängde ledarbilen plötsligt till 
och en lugn röst på bruten engelska rapporterade över radion att de 
träffats av en kula i bakre sidorutan på vänster sida. Ingen fara, den 
hade inte träffat någon. De ökade farten.

Då vakterna i den främre bilen var uppvuxna i Bagdad och hade 
bott där genom två, i vissa fall tre krig nu, och dessutom hållit 
plundrare från ambassadområdet efter att Bagdad ”befriats”, var de 
relativt vana vid sådana händelser. Förmodligen var det bara en ut-
tråkad person som råkade ha ett vapen eller kanske någon som fått 
fem dollar av gerillan för att skjuta ett par skott mot de otrogna. 
De fortsatte mot flygplatsen som om inget särskilt hade hänt. Att 
ta hjälp av lokal kompetens var ovärderligt under sådana här opera-
tioner. För de irakiska vakterna var detta bara ännu en dag i deras 
hemstad.
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Rickard sneglade mot baksätet igen. De två UD-representanter-
na hade inte lyssnat på vad som sagts över radion, de satt och tit-
tade genom sina fönster. De såg uttråkade och varma ut. Ove var 
56, och kvinnan hette Anita. Ingen hade vågat fråga hur gammal 
hon var, men de gissade att hon borde vara mellan 35 och 40. Hon 
var den av de två som bar byxor som Jocke så fint hade uttryckt 
det. De var varandras raka motsatser. Han var lång, överviktig och 
mjuk till sättet medan hon var liten, vältränad och bitsk.

”Vi fick just sällskap.” När deras konvoj passerat den senaste på-
farten hade en vit bil anslutit och lagt sig i filen till höger om dem 
omkring 20 meter bakom.

Jocke och Rickard tittade på varandra och utan att de behövde 
säga något fattade Jocke ratten med båda händerna och gasade 
lugnt medan Rickard släppte kikaren och lät den hänga runt 
halsen. Han kände den välbekanta krampen i mellangärdet och 
hörde sin puls stiga i öronen. Han sköt undan känslan att det var 
hans fel att bilen kört upp bredvid dem, att han skulle ha missat 
något, och koncentrerade sig på nuet.

Han fattade sitt vapen med vänstra handen medan han försökte 
kontrollera andningen och vände det så att pipan vilade mot fön-
stret. Högerhanden placerade han intill den elektriska fönsterhis-
sen så att han snabbt skulle kunna få det tonade pansarglaset ur 
vägen om han skulle behöva använda sitt vapen. Backspegeln hade 
en mindre spegel ovanpå så att även Rickard kunde använda den 
och han såg hur den sista bilen i deras konvoj nu låg jämsides med 
den vita bilen, tillräckligt nära deras egen bil för att hindra den att 
lägga sig mellan.

”Ta det lugnt nu.” Jockes uppmaning var inte mer än en viskn-
ing men hade en lugnande effekt. Fokusera på uppgiften. En snabb 
titt över axeln visade att deras passagerare fortfarande satt och 
slumrade.

Den vita bilen närmade sig långsamt, två unga män satt och 
pratade i framsätet. De såg avslappnade ut. Kanske var de bara ute 
och nöjesåkte, men med vägsträckans rykte verkade det osanno-
likt och Rickard tog inga risker. När bilen kom upp jämsides med 
dem lyfte han långsamt vapnet så att det låg horisontellt, fortfar-
ande med pipan vilande mot fönsterkarmen och högerhanden på 
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knappen till fönsterhissen. Han insåg i förbifarten att om han blev 
tvungen att öppna eld skulle tomhylsorna kastas ut i ansiktet på 
honom, men det var inte så mycket han kunde göra åt det annat 
än att hoppas att hans solglasögon kunde hålla mer än UV-strålar 
borta. 

De två mustaschprydda männen såg ut att vara i 20-årsåldern 
och satt och log medan de pratade med varandra. Plötsligt fick 
Rickard ögonkontakt med passageraren som hajade till en kort 
stund innan han fick syn på vapnet som var riktat mot honom. 
Han började klappa på föraren och peka och när föraren i sin tur 
vände sig och fick syn på Rickard tvärnitade han. 

Anita vaknade med ett ryck av den vita bilens tjutande däck 
medan Rickard såg bilen försvinna i backspegeln. 

”Men vad håller de på med?” Hon tittade efter bilen och skakade 
på huvudet. Radion sprakade till igen och rösten undrade om allt 
var okej.

”Galningar...” fortsatte Anita medan Rickard lyfte mikrofonen 
och svarade att allt var lugnt. Hans hand skakade av adrenalin-
påslaget, han reagerade starkare på stress än han var van vid och det 
irriterade honom.

Det var knappt en minut kvar tillflygplatsen.
Anita satt åter tillrätta och återgick till att uttråkat titta genom 

sin ruta. Hon hade inte alls förstått vad som just hänt och insåg 
inte att om omständigheterna varit annorlunda hade hon redan 
kunnat vara hundmat.

Camp Victory som basen kring flygplatsen kallades skymtade 
redan längre fram.

Vägrenen här, närmare militärbasen, var på båda sidor ärrad av 
den konflikt som det senaste året härjat i Bagdad och resten av lan-
det. Utbrunna bilar hade knuffats åt sidan och gamla kratrar hade 
fyllts med grus för att hålla vägen körbar. En skabbig hund letade 
efter något ätbart. Rickard grimaserade.

Jocke tittade leende i backspegeln på de båda passagerarna. 
”Snart framme. Vet ni att den här vägsträckan, Route Irish, är den 
farligaste i Irak?” Han var uppenbart road av att se dem nervöst 
börja titta sig omkring medan han för första gången sedan de läm-
nat Greenzone försiktigt använde bromsen medan han styrde bilen 
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mot den högra av tre filer separerade av betongsuggor. De hade 
nått den första av tre säkerhetskontroller på väg in till flygplatsen 
och basen. ”Fast det borde vara lugnt nu. De slår nästan bara till 
tidigt på förmiddagen har jag hört, i rusningstrafiken. Insha’allah, 
eller hur? Så nu har ni något att skryta med när ni kommer hem, ni 
har överlevt sträckan två gånger.”

Väl framme vid huvudbyggnaden, efter ytterligare två checkpoints, 
klev Anita snabbt iväg mot den svala vänthallen talande i mobilen 
och lämnade Ove att ta väskorna.

”Jaha, tack då.” sa han, oklart om det var riktat mot Anita el-
ler Rickard och Jocke. Deras irakiska vakter hade redan försvun-
nit mot tax-freebutiken för att köpa cigaretter. Ove sträckte fram 
handen och Rickard skakade den medan Jocke bytte prilla.

”Det var trevligt att träffas men jag måste nog in nu innan jag 
smälter.” Han fick mödosamt med sig de fyra väskorna och vinkade 
med ett ledigt finger innan han försvann in i skuggan.

”Trevlig prick.” sa Jocke samtidigt som de började gå mot butik-
en. De såg fram emot kvällens aktiviteter. Vakterna på ambassaden 
hade lovat att bjuda på middagen och Jocke hade lovat att styra 
upp någon efterrätt. Rickard hade ingen aning om vad Jocke skulle 
ordna och hoppades innerligt att tax-freebutiken hade muffins el-
ler något annat de kunde piffa till.

Två män, den ena i 45-årsåldern och den andra runt 25, iklädda 
khaki-byxor, vita t-shirts, kepsar, skyddsvästar och varsin AKS-
74U, den kortare versionen av de ryska fallskärmstruppernas 
vapen, kom gående mot dem. Runt halsarna hade de band med 
laminerade passerkort. Rickard och Jocke hade sett så mycket civil 
säkerhetspersonal i och runt Bagdad att de knappt lade märke till 
dem förrän den ena plötsligt hälsade på dem på svenska.

Det tog en sekund innan Rickard kom på varifrån han kände 
honom. ”Nämen tjena!” Det var Harald, en av hans norska in-
struktörer från när han tidigt under sin grundutbildning till op-
eratör hade varit i Norge och genomgått en del vapenutbildning. 
Harald var den bästa skytt Rickard någonsin träffat och hade 
snabbt fått smeknamnet Lucky Luke.

De hade setts vid ett antal tillfällen även efter det när Norge och 
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Sverige haft gemensamma övningar. Antalet soldater inom SSG 
hade ju aldrig varit över 90 och Norges motsvarighet, Forsvarets 
Spesialkommando eller FSK, var mindre än så. Världen var verkli-
gen liten i vissa kretsar.

”Det var ett tag sedan!” Harald var ordentligt solbränd och såg 
ut att må bra.

”Jodå, det här är Jocke. Ni har ju träffats förresten.” Jocke sträck-
te fram handen och Harald skakade den varpå han vände sig mot 
sin kollega. ”Detta är Joe,” fortsatte Harald på engelska. ”en kol-
lega från Firman. Joe, detta är Rickard och Jocke från Sverige.” 

Joe rörde inte en min men nickade mot dem. ”Jag går aldrig 
någonstans utan honom” fortsatte Harald ”för han kan språket och 
kulturen här. Han är amerikan men hans mamma är kurd.”

”Hej, ja nån måste ju backa upp dig när du hamnar i trubbel.” 
sade Joe medan han skakade deras framräckta händer.

En annan grupp vakter, som med all sin utrustning såg ut att på 
egen hand vilja försöka avsluta kriget mot terror, stod och lutade 
sig mot en vägg en bit bort i skuggan av en markis och rökte. En av 
dem vinkade åt dem att det var uppsittning om ”fem”.

”Vad gör du med jänkarna? Nån NATO-grej eller?” undrade 
Rickard på svenska.

”Nej för fan, vi jobbar privat nu. Kontraktsanställda säkerhet-
skonsulter. Vaktar lite konvojer, lite personskydd. Skulle plocka 
upp ett par journalister här men de var inte med på flyget. De an-
dra håller på att kolla om det finns något annat jobb så vi slipper 
åka fram och tillbaka hit på egen bekostnad.

”Jaha, tröttnade du på fosterlandet?” undrade Rickard. 
”Nej” svarade Harald och ryckte på axlarna. ”Men hade jag 

stannat inom det militära hade jag nog suttit bakom skrivbord nu. 
Ägaren till firman är en gammal… NATO-bekant.” Amerikan el-
ler britt tänkte Rickard. ”Han kontaktade mig för ett par år sedan 
när firman var nystartad, precis efter 9/11. Det var ju många som 
kände lukten av dollar och startade upp.” 

”Jaha?” sade Rickard medan Jocke ursäktade sig och fortsatte 
mot butiken och godiset.

”Han sökte pålitligt folk, så naturligtvis kontaktade han mig. Då 
jobbade jag ju fortfarande och allt verkade lite för hastigt ihopsatt 
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för min smak så jag bad honom återkomma när barnsjukdomarna 
var avklarade. Det gjorde han förra sommaren och nu är jag här.” 
Han slog ut med armarna som för att visa att han inte ljög. ”Säker-
hetskonsult åt Proactive Security.”

”Jaha. Jag har hört att det ska vara ganska lönsamt?” fortsatte 
Rickard. Han visste ju en del om den fortsatta karriär som stod 
till buds för folk med deras kompetens, men hade aldrig närmare 
tagit reda på vad det innebar. Britterna kallade nätverket för före 
detta militärer, poliser och underrättelsefolk för the Circuit. Det 
var folk med kompetens det inte fanns så stor marknad för i det 
civila som via uthyrningsfirmor eller privat sålde sina kunskaper 
och färdigheter. Han hade hört dem kallas legosoldater men det 
var nog inte en riktigt rättvisande term såvitt han kunnat bedöma.

”Jo” Harald log brett genom skägget. ”Jag har 500 dollar om 
dagen, snittet ligger väl kring 450 för folk med vår bakgrund, lite 
beroende på vad jobbet går ut på. 9 veckors jobb, 3 veckor ledigt. 
Så mycket ledigt har jag inte haft sen jag skolkade mig genom 
skolan!” Han skrattade och klappade till Rickard på axeln med en 
öppen hand.

”Åh fan, det hade kanske varit nåt...” Rickard tystnade.
”Ja, du är välkommen att höra av dig.” nickade Harald utan att 

verka övertygad. 
”Nä, faktum är att jag har sagt upp mig.” svarade Rickard. ”Det 

här är mitt sista jobb.”
”Är det så?” undrade Harald förvånat. ”Men om du är intresse-

rad så hör av dig, jag känner ju Liam sedan tidigare så du slipper 
nog gå den långa vägen för att få jobb här. Du vet tester, bakgrund-
skontroll och sånt...” Han stod tyst ett ögonblick och funderade. 
”Gör det, du kan ju prova en kort vända om inte annat. Här.” 
Han öppnade en ficka på bröstet och drog ut en korthållare i svart 
metall innan Rickard hunnit protestera. ”Mailen är nog säkrast. 
IRAQNA, Bagdads mobilnät, har inte kommit igång ordentligt 
och satellittelefonen har jag avslagen om jag inte ska använda den.” 
Han överlämnade ett visitkort med namn, en mailadress, ett mo-
bilnummer och nummer till en satellittelefon. Det var ett enkelt 
svart kort. I nederkanten stod PROACTIVE SECURITY. PRO- i 
röda bokstäver resten i vitt. ”Dessutom har vi sändare på bilarna 
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som stör mobiler och annat för att buset inte ska fjärrutlösa bomb-
er på oss, så mailen är nog det som gäller.”

”Tack” Rickard tog emot kortet. ”Men jag är klar med det här 
nu. Ska lägga det här bakom mig.”

”Kom igen!” Harald verkade uppriktigt förvånad. ”De flesta har 
nog 9/3-kontrakt som jag men man kan säkert förhandla om det.” 
Han vände sig mot Joe för att få stöd men han var upptagen med att 
vifta efter en fluga och hade ändå inte förstått ett ord av vad de sade. 
”För dig blir det inget problem.” fortsatte Harald och klappade till 
Rickard på axeln med baksidan av handen. ”Fast lika bra pengar 
som jag får du inte, du kommer ju från ett sånt där fredsälskande 
land. Men jag kan kolla om vi behöver någon medlare…” Rickard 
kunde inte låta bli att le.

”Ja, det där med kommunikation och skapa en vänlig atmosfär 
har ju aldrig varit din grej vad jag vet.” fortsatte Rickard. Joe hade 
lyckats fånga flugan och krossade den långsamt mellan fingrarna 
med ett litet leende.

”Som jag sa; tack men nej tack.”
Jocke var på väg tillbaka mot dem nu med en påse i ena handen 

och två isglassar i andra, vapnet hängde precis som Rickards i slin-
gan längs vänstra sidan.

Haralds amerikanska kollegor ropade på dem att det var dags för 
uppsittning. Harald suckade. 

”Nåja, men vi skulle behöva lite folk som inte är analfabeter 
också.

”Hör av dig när du bestämt dig.” Harald sträckte fram handen 
och Rickard fattade den.

”Jag har bestämt mig, men det var kul att se dig igen.”
Joe och Harald sade hej då och svenskarna stod en liten stund 

och tittade efter dem innan Jocke i ovanligt bekymrad ton gav ut-
tryck för sina tankar kring det han hört.

”Du slutar för att du fått nog av den här skiten och det första 
du gör är att visa intresse för ett gäng jävla outlaws.” Han hade ti-
digt konstaterat att många av de privata säkerhetsfirmorna verkade 
sakna både resurser, utbildning och ’folkvett’.

”Jaja, du knaprar ju redan psyk-piller så att det var fel i huvudet 
på dig visste vi ju.” Han hade heller aldrig kunnat hålla sig allvarlig 
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i mer än en mening åt gången. Rickard kunde inte låta bli att flina.
”Äh, jag har ju inte skrivit på nåt kontrakt. Och ja, jag har 

bestämt mig. Jag kommer inte jobba med det här längre.” Rickard 
tog en klunk vatten. ”Jaha, ska du eller jag köra?

”Jag kör, du saknar omdöme.” Jocke flinade tillbaka, stoppade 
ena isglassen i munnen, gav den andra till Rickard, och började gå 
mot bilarna där ambassadens vakter nu stod och rökte. Jocke hade 
mer och mer fått Rickard att köra under Bagdadvistelsen.

”Så då är det bättre att jag sitter och pillar med geväret?” un-
drade Rickard bekymrat och började följa efter.

”Du kör. Och vi behöver köpa ägg på vägen.” Jocke kastade bil-
nycklarna över axeln utan att vända sig om. Rickard fångade dem 
och insåg att det enda han verkligen skulle sakna med jobbet var 
Jocke. 
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2 mars 2004, Tisdag
Norr om Bagdad

”Så de stod där och bara pratade med varandra fast du hörde allt 
de sa?” Brorsonen skrattade för sig själv. ”De anade nog inte att du 
talade engelska. De underskattar oss alltid.”

Jamil och brorsonen satt i ett mindre hus, som liksom huvud-
byggnaden gränsade mot gräsplanen där bilarna stått. Hans bror-
son hade gjort det till sitt när hans far omkom, medan hans mor 
och yngre syskon fortfarande bodde i det större huset.

”Ja, och jag tyckte inte om det.” Jamil var bekymrad över vad 
han hört utlänningarna tala om när deras ledare, Caleb, varit inne 
i huset med brorsonen.

Hans brorson skrattade. ”Berätta. Vad sade de då?”
Jamil skakade på huvudet och tvekade kort. ”Jag tycker att du 

ska dra dig ur det här. Jag tycker inte om att du hjälper legosol-
daterna att tjäna pengar på verksamhet som skadar vårt land. Du 
skulle ha berättat att de var västerlänningar! Att hjälpa motstånd-
srörelsen är en sak, men de här legosoldaterna... Det är något an-
nat. Det för olycka med sig.”

”Det för med sig pengar som går till min mor och mina syskon. 
Det för med sig pengar till motståndsrörelsen.” Hans brorson var 
åter svart i blicken. Han hade aldrig tyckt om att bli tillrättavisad.

”Ja, men också...” Jamil hann inte längre innan han blev av-
bruten.

”Vet du vad bensin kostar sedan invasionen? Hur svårt det är 
att få tag i? Jag har inte haft råd att driva min fars plantage, vet du 
hur det känns? Jag behöver få in pengar till familjen och jag tar 
pengarna oavsett varifrån de kommer! Legosoldaterna betalar bra 
för att jag ska föra deras last till min kontakt på flygplatsen och en 
stor del av pengarna ger jag också till gerillan. Jag tar inte allt själv, 
jag stöttar Fedayeens kamp på det enda sätt jag kan. Jag är ingen 
krigare.” Brorsonen vände bort blicken som om han skämdes.
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”De här västerlänningarna är farliga. Onda.” Jamil skakade på 
huvudet igen och motstod frestelsen att tända ännu en cigarett. 
”Jag ska vara ärlig, de skrämmer mig. Det är krig och reglerna är 
annorlunda nu. Att du hjälper motståndsrörelsen ser jag mellan 
fingrarna med. De vill ha ett fritt och självständigt Irak, precis som 
jag, även om deras metoder inte alltid är så... civiliserade. Men när 
du nu har tagit steget att hjälpa de otrogna att göra affärer på vårt 
folks olycka, då har du gått för långt. Jag tror din far skulle hålla 
med mig i detta. Hade du berättat vilka det var vi väntade på och 
vad för slags affärer du blivit inblandad i hade jag inte ställt upp.” 
Jamil lutade sig mot väggen och gestikulerade med cigaretten som 
han tydligen tagit utan att ha varit medveten om det. ”Narkotika! 
Har du förlorat förståndet?” 

”Exakt, du hade inte ställt upp om du vetat, och lämna min far 
utanför detta. Han levde i en annan tid med andra regler. Du vet 
inte vad han skulle ha gjort, men han satte familjen först precis 
som jag gör.” Hans brorson reste sig med en avfärdande armrörelse 
och började sakta gå runt i rummet med händerna på höfterna. 
Han strök sig över ansiktet, suckade och vände sig till Jamil igen.

”Låt oss inte bråka om detta. Jag förstår att detta är svårt för 
dig. Du är polis nu och har ett nytt liv att leva. Jag ska inte be dig 
komma hit för nattliga möten mer och jag är ledsen att jag inte 
berättade, men jag behövde dig här. Du förstår nu varför jag inte 
ville möta dem ensam.” 

”Tack och ja. Men jag tror inte jag skulle ha varit till mycket 
hjälp om något hänt. Jag fick oss nästan dödade. Jag har ju suttit 
bakom skrivbord hela mitt liv, vad hade du väntat dig?”

Brorsonen log och ryckte på axlarna. ”Jag slapp åtminstone 
möta dem ensam. Så vad pratade de om?” Han satte sig på huk 
igen och hällde upp mer te i det lilla glaset. Det luktade blommor 
och honung men Jamil avböjde brorsonens frågande blick.

”De pratade om en man som heter Liam. Han är visst deras 
chef. Caleb lyder åtminstone delvis under honom som det verkar. 
Han är inte inblandad i vad de håller på med. Han vill inte veta de-
taljer, men vad jag förstod blundar han för deras ”sidoverksamhet” 
som de kallade det, mot att han får del av profiten.”

”Hmm... och mer?” 
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”Inte mycket mer att säga. Caleb verkar ha stor respekt för Liam, 
kanske är han rädd för honom.”

Hans brorson brast ut i skratt. ”Jag tror inte Caleb är rädd för 
någon min käre farbror. Inte den mannen.”
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4 mars 2004, Torsdag
Karlsborg

Han hade låtit lampan i hallen vara släckt när han kom in. 
Ryggsäcken stod kvar på hallmattan och nu stod han med ett glas 
whisky i köket och tittade ut på regnet och mörkret. En ensam 
stackare i röd plastponcho dök upp i gatlyktans sken två våningar 
nedanför släpande en hund som ville åt andra hållet. 

Klockan var snart sex på kvällen. De hade landat på Landvetter 
strax före klockan elva och begett sig direkt till Karlsborg i Jockes 
240 som stått och väntat på parkeringen. De hade i stort sett för-
berett sin rapport löpande under tiden i Bagdad men de hade fort-
farande en del att göra med att lämna tillbaka en del utrustning 
som de haft med sig. För Rickards del var det ju sista gången så 
det var en del pappersarbete att ta sig igenom också men han hade 
bestämt sig för att få allt sådant avklarat på en gång istället för att 
behöva komma tillbaka igen senare.

Vapen, GPSer och kommunikationsutrustning hade de lämnat 
hos Ibrahim och de övriga vakterna som följt dem till flygplatsen, 
men personliga saker och annat smått hade de tagit med sig i sitt 
bagage. Det hade blivit ett mer känslosamt avsked än Rickard hade 
väntat sig, det kändes på något sätt märkligt att kunna resa därifrån 
och samtidigt veta att deras nyfunna vänner redan var hemma och 
att de fortfarande varje dag var tvungna att konfrontera Bagdads 
livsfarliga vardag.. 

Efterrätten hade blivit lyckad förresten. De hade till slut lyck-
ats slänga ihop en sockerkaka som de gräddade i en kastrull. Den 
smakade inte riktigt som de hans syster bakade hemma men det 
hade fortfarande varit uppskattat och de hade fått lämna receptet. 
Jocke kunde inte låta bli att skriva till en deciliter salt. 

Hela resan hem hade han gång på gång gått igenom om det var 
någonting han hade glömt att göra, någon detalj i säkerhetsar-
rangemangen som skulle kunna innebära en fara för Ibrahim och 
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de andra. Jocke tycktes ha läst hans tankar när han påpekade att 
de hade klarat sig bra under betydligt sämre förutsättningar innan 
Rickard och Jocke farit ner. Rickard hade hjälpt till att öka de-
ras förmåga, det fanns ingen anledning till ångest. Jocke hade haft 
rätt och Rickard hade lyckats släppa obehaget i samma stund som 
planet tog svensk mark

Han tog ett varv i lägenheten men hamnade snart i soffan. Så 
nu var det slut. Nu var han inte längre en del i den gemenskapen, 
nu var han ensam. Det var väl lika bra det. Han sjönk djupare ned 
i soffan och lade upp sina unkna strumpor på bordet. Han skulle 
sakna kollegorna. Han saknade redan privilegiet det innebar att få 
ta del av, och vara en del av, Sveriges hemligaste militära förband 
och operationer. Det kändes tomt men samtidigt hade det ju inte 
funnits något alternativ. Han kunde ju inte ha på sitt samvete att 
envisas med att vara kvar och därmed utsätta de andra för hans 
brister. Han hade utgjort den absolut svagaste länken i en kedja 
som inte hade råd med sådana.

Fy fan vad han hade trivts. Han kände hur ögonen började värka 
och hur näsan började rinna. Han satte sig rakare i soffan, harklade 
sig och svepte whiskyn. Ja det var mycket som hade varit bra med 
jobbet men han kunde nu ändå med gott samvete säga att han fat-
tat rätt beslut. 

Han kom återigen att tänka på byn i Kongo och sjönk ner i 
soffan igen. Rummet började gunga runt honom när han låg där 
i mörkret med regnet smattrande mot rutorna och tvingade sig 
att återuppleva den känsla av vanmakt han ända sedan dess burit 
inom sig. Han förstod, samtidigt som han vägrade acceptera, var-
för de inte kunnat göra något åt milisen som så uppenbart och to-
talt tappat respekten för sina medmänniskor. Det var inte synerna 
av de drabbade byborna, de stympade människorna och barnen, 
som plågade honom utan vetskapen om att det fanns människor 
kapabla till sådana övergrepp över huvud taget. Men det värsta var 
ju att de hade haft just de människorna inom räckhåll och tving-
ats att släppa dem! Nu sprang de fria, tog droger, plundrade, våld-
tog och mördade precis som förut och det var något Rickard inte 
kunde förlåta sig själv för. Tänk om de kommit i tid.

Att mentalt klara att skjuta någon i en stridssituation betyder 

31



37

inte att man per automatik är kapabel att mörda vem som helst 
när som helst. Det är en milsvid skillnad och går knappt ens att 
jämföra. Det soldater gör mot varandra är något båda parter är in-
förstådda med. Båda sidor känner till riskerna och båda har accept-
erat dem. Strider gör man inte för att det är kul utan för att det är 
nödvändigt. Nej det var inte för strid Rickard hade sökt till SSG. 

Han hade sökt i första hand för att han ville utmana sig själv. 
Att han sedan blivit kvar och älskat jobbet hade ingenting med 
våld att göra. Det hade att göra med flera andra saker. Gemenskap, 
professionalism, tillit, känslan av att tillhöra en liten grupp ytterst 
specialiserade och kompetenta individer som alla var handplock-
ade bland tusentals, eller ja, kanske snarare hundratals, sökande. 
Känslan av att det han gjorde var viktigt. Att utöva våld var inte det 
primära utan snarare ytterligare ett av de redskap och färdigheter 
de tränades i för att lösa sina uppgifter. De var trots allt ett militärt 
förband och det låg i jobbets natur att man kunde komma att be-
höva även dessa kunskaper. Tanken var ju att de skulle kunna jobba 
i små grupper under svåra förhållanden, ofta långt från egna el-
ler allierade styrkor, och så gott som alltid i konfliktdrabbade om-
råden. Att då inte ha adekvat utbildning för att försvara sig eller slå 
till mot något viktigt mål skulle ju till stor del göra verksamheten 
meningslös. Och som sagt, oftast var soldaterna, eller rebellerna, 
på andra sidan också vuxna människor som hade möjlighet att 
lägga ner sina vapen om de så bestämde sig för det. 

Nu hade det visserligen funnits barnsoldater i Kongo men dessa 
hade SSG som tur var aldrig ställts inför. Det hade nog varit en 
helt annan mental prövning, men männen i byn var inga barn. 
De var vuxna och därmed på ett helt annat sätt ansvariga för sina 
handlingar. 

Nåja, han hade sökt jobbet för utmaningen och nu hade det 
visat sig att den var större än han kunnat hantera.

Rickard vaknade när larmet på mobilen började tjuta. Klockan 
var arton och det var dags för dagens piller.

Han stängde av larmet, drog en djup suck och tände lampan 
bredvid soffan. Kisande gick han ut till ryggsäcken i hallen, rotade 
fram sina piller ur locket och hällde upp en skvätt whisky till som 
han sköljde ned tabletten med. Han sträckte på sig, gnuggade sig i 
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ögonen och gick mot badrummet för att göra sig i ordning. Om en 
timme skulle han möta upp Jocke och ytterligare ett par kollegor 
– före detta kollegor rättade han sig, för att dricka ’begravningsöl’ 
när de nu förlorat en kamrat, honom. Lika bra att de tog farväl 
idag, under de här förutsättningarna. Om de bara visste. Rickard 
hade inga planer på att svika några fler, det hade han gjort tillräck-
ligt. Efter den här sista kvällen var det slut med det. Nu gällde det 
bara att hålla masken, att inte börja babbla för då var ju risken 
stor att hans kollegor inte bara tyst skulle acceptera hans problem 
längre.
En beslutsamhet sänkte sig över honom och han kände sig på 
något vis lättad när han satte på duschen och lät vattnet skölja bort 
tårarna som han inte ens märkt att han fällt.

När Rickard vaknade nästa morgon kändes det som om all vätska 
hade lämnat hans kropp och gömt sig i blåsan. 

På skakiga ben och med sprängande huvudvärk skyndade han 
mot toaletten, som var låst. 

”Jocke.” Rickard knackade på dörren och ryggade undan för sin 
andedräkt. ”Hörru, jag måste pissa.” Det började bli bråttom. 

Låset skiftade till grönt och en blek, lidande Jocke stapplade 
utan ett ljud mot soffan med en filt runt sin nakna kropp.

Rickard kunde inte låta bli att skratta förrän hans blåsa på-
pekade att det inte var någon bra idé. 

Efter att ha lättat på trycket, hämtat en påse, två glas Ramlösa 
och snus satte sig Rickard i fåtöljen bredvid soffan med ett stön. 
Satan vad de måste blivit fulla igår. Och tydligen hade kvällen inte 
slutat som han tänkt.

”När kom vi hem?” frågade han utan att egentligen förvänta sig 
något svar. ”Gjorde jag något dumt igår?” Han försökte låta obes-
värad. Vad hade han sagt? Varför hade Jocke följt med och sovit på 
soffan när han hade en egen lägenhet bara 15 minuters promenad 
bort?

Jocke tittade på honom och andades tungt. ”Du bjöd på tequila 
klockan tre...”

”Oh fan. Då kanske jag ska göra rätt för mig och bjuda på pizza 
också...” Rickard reste sig och gick mot sovrummet medan Jocke 
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kräktes i påsen. Rickard behövde en stund ifred och frisk luft för 
att samla sina tankar.

Efter pizzorna hade Jocke börjat återfå lite färg men han hade ännu 
inte vågat sig på att ta en snus. Rickard hade sjunkit ned i fåtöljen 
igen och smuttade på sin Cola. Samtalet hade återigen kommit att 
handla om Rickards beslut att lämna försvarsmakten.

”Mår man inte bra ska man inte hålla på med det. Då får man 
hitta något annat.” Jocke rapade och grimaserade.

”Ja. Det var ju inte meningen att starta dagen med den här 
skiten.” Rickard kom på sig själv med att hyperventilera. Det som 
inte sades, men som de båda var mycket medvetna om var att Rick-
ard hade för avsikt att se till att ingen riskerade att drabbas av hans 
inkompetens. Någonsin. Det fanns som han såg det bara en per-
manent lösning på problemet. Ingen Rickard inget problem.

”Nä men det kan ju vara skönt att känna att polarna inte bara är 
till för att supa med. Det är inga problem för mig om du behöver 
snacka. Hellre det än att du gör något dumt utan att jag fått en 
chans att... du vet.”

Rickard nickade, han kände sig domnad och kunde inte förmå 
sig att möta Jockes blick. Helst ville han bara bli lämnad ifred. ”Jag 
är bara så jävla trött på att må så här. Jag har ingen lust längre.” 
Han skämdes och kände sig patetisk. Det var bra att Jocke snart 
skulle slippa höra hans ältande.

Jocke satt och knådade en försiktig portion baksnus. ”Men skit i 
det där nu, nu är det gjort. Vad ska du göra nu?” 

Skjuta mig i huvudet, överdosera på värktabletter och sprit, simma 
mot Estland, packa fallskärmen fel...

Jocke stoppade prövande snusen under läppen och verkade lät-
tad när han inte direkt blev illamående igen.

Rickard harklade sig. Han hade redan tidigare konstruerat en 
lögn för den händelse någon skulle fråga. ”Jag ska anmäla mig som 
sjuksyrra till några bemanningsföretag, kanske kan jag få jobb på 
ambulansen. Kniper det ordentligt borde man ju kunna få nåt väk-
tarjobb kanske. Stora planer.” Lögnen kändes krystad. Nu fick han 
försöka avfärda Jockes farhågor och se till att han inte tog på sig 
skulden när skiten sedan var avklarad. Han satte sig igen.
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Fokus.
”Kanske åker jag upp och bor hos syrran ett tag, det borde ju 

finnas fler jobb i Stockholm tycker jag. Men vi får se, jag provar här 
först, kanske i Göteborg…”

”Låter som en bra plan...” Var han allvarlig eller retades han 
igen?

”Ja jag vet, jag slutar jobbet för att jag har kontrollbehov och så 
hamnar jag i den här soppan istället. Men jag har lite på banken så 
jag borde ju klara mig tills jag hittat nåt i alla fall.”

Jocke stannade hos Rickard över helgen. Han sade rakt ut att han 
var orolig för Rickard och inte ville att han skulle vara ensam. 
Rickard trodde att han kunnat lugna honom och de hade faktiskt 
haft ett par bra dagar. På söndagskvällen övertalade Rickard till slut 
Jocke att han skulle sluta oroa sig. Jocke behövde komma iväg, han 
skulle till jobbet och förbereda en del saker inför veckan. De skulle 
till Stockholm på någon övning i skärgården. Det var ett tungt avs-
ked för Rickard och när Jocke avslutat med ”gör inget dumt nu...” 
hade han inte kommit sig för att svara. Jocke visste.
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7 mars 2004, Söndag
E18 västerut

”Okej lillebror, vi ses om ett par timmar!” Sandra lade ifrån sig mo-
bilen mellan sätena medan hon passerade Kalhäll. Hon tog ett dju-
pt andetag och försökte koncentrera sig på trafiken. Rickard hade 
låtit som om han var på väg att börja gråta, det var inte likt honom.

När Jocke hade ringt henne, de hade bara träffats ett par gånger 
tidigare, hade hon först tänkt att han måste ha missförstått Rick-
ard. Inte en chans att Rickard skulle vara i så dåligt skick. Jocke 
hade till och med sagt att han var rädd att Rickard kunde komma 
att skada sig själv. Jocke var tvungen att åka till jobbet men tyckte 
att det kändes jävligt osäkert att lämna Rickard själv. Det var sönd-
ag kväll men hon hade ingenting inplanerat de närmaste dagarna 
utom att packa, det hade förresten inte spelat någon roll. Bilen 
hade hon hyrt på macken nere vid Råckstarondellen och snabbt 
lämnat stockholmsförorten bakom sig.

Hon visste ju att Rickard mådde piss och att han sagt upp sig 
men inte fan hade hon trott att han mådde så dåligt! Typiskt Rick-
ard att bara hålla käft och köra på. Så hade han gjort när deras 
föräldrar dog också. 

Hon mindes den dagen. Hon hade varit på väg hem till en 
kompis efter jobbet. Hon jobbade som kassörska på Konsum se-
dan ett par år då. Hon hade varit så jävla skoltrött efter gymnasiet 
och sedan snabbt vant sig vid att ha en inkomst.

Till skillnad från Rickard hade hon inte haft några som helst 
planer på att plugga vidare. Efter lumpen som Jägare hade han 
skickat ansökningar till alla sjuksköterskeutbildningar i och runt 
Stockholm. Han ville bli ambulanssjukvårdare.

Hon hade kommit hem till Lena. Hon hade haft med sig en 
flaska vin som de skulle dela på innan de skulle gå ut. Telefonen 
hade ringt och Lena hade svarat. Det hade varit Rickard. Deras 
föräldrar hade varit med om en bilolycka och förts till Karolinska, 
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han skulle möta henne där.
Dagarna och veckorna efter att de dött hade hon inget tydligt 

minne av. Hon och Rickard hade inga släktingar men fick hjälp 
av bland annat Lenas föräldrar att ordna med begravningen ute 
på Skogskyrkogården. Både hon och Rickard hade mått fruktans-
värt dåligt, det förstod hon nu i efterhand. Men just då, tiden efter 
olyckan hade de bara varit osams de korta stunder de sågs. Under 
de följande månaderna hade de drivit isär och sågs allt mer sällan. 
Rickard hade uppslukats av att avsluta sin utbildning och tillbrin-
gade resten av sin tid med att träna sin fåniga kampsport. Tränin-
gen stal all hans vakna tid när han inte var i skolan, det var det enda 
som gjorde att han kunde somna hade han sagt. Själv hade hon 
allt mer misskött sitt jobb och gått ut allt oftare. Hela sin vakna 
tid hade hon sökt någonting som distraherade henne. Hon hade 
varit rastlös på ett sätt som inte gick att göra någonting åt. Först 
hittade hon alkohol, sedan fann hon sömntabletter – det enda som 
fick henne att somna - och ångestpiller. Under de följande två åren 
hade hon sakta men säkert glidit in i ett bland- och senare heroin-
missbruk som allt mer finansierats av tillfälliga partners och krimi-
nalitet.

Allt hade vänts på ända när hon misshandlats svårt efter att inte 
ha kunnat betala en skuld. Hon hade genomlidit sin avgiftning på 
Södersjukhuset medan hon vårdades för sina skador. Det var de 
sämsta veckorna i hennes liv, men samtidigt den vändpunkt hon 
behövt. Hon och Rickard hade kommit varandra nära igen. Efter 
sin examen hade han inte längre haft lust att jobba inom vården 
och Jocke hade ordnat jobb åt honom nere i Karlsborg. Ändå hade 
han tagit ledigt och varit hos henne ofta på sjukhuset. De hade 
kommit överens om att inte kasta bort den sista familj de hade 
kvar. Hon hade sedan tagit tag i sitt liv igen. Hon gick fortfarande 
på möten med Anonyma Narkomaner men var nu äntligen klar 
med sin journalistutbildning på Stockholms universitet. Hon hade 
till och med fått sitt första riktiga jobb. På torsdag skulle hon och 
några kursare träffas för en sista genomgång innan det var dags att 
resa. Så typiskt att Rickard skulle krascha nu när hon äntligen var 
så nära att få börja leva sitt liv på riktigt. Det var fan orättvist. Han 
hade ju redan sin utbildning och sin karriär, nu var det väl hennes 
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tur? Nej usch, så fick man ju faktiskt inte tänka. Så hemskt. Så 
självisk fick man inte vara. Det var ju hennes eget fel egentligen 
att hennes liv sett ut som det gjort de senaste åren, inte Rickards. 
Han hade ju faktiskt ställt upp mycket på henne både när hon låg 
på sjukhuset och sen när hon började sin frigörelse från alla droger. 
Nej, sådana tankar var inte rationella. Men väl tänkta var de svåra 
att skaka av sig.
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13 mars 2004, Lördag
Bagdad International Airport

Det var en klassisk österländsk toalett. Ett hål i golvet och två rost-
fria handtag att hålla sig i.

Vad i helvete höll han på med? Nu var han ju precis där han 
lovat sig att aldrig mera vara. Hade han haft sin kära syster Sandra 
där just då hade han förmodligen knockat henne och fört henne 
hem till Sverige med våld. Fan,fan,fan,fan... 

Han satte sig ned på golvet med händerna för ansiktet, lutade 
sig mot väggen och blundade.

Sandra hade ringt en stund efter att Jocke hade åkt på söndagen. 
Hon hade låtit obesvärad på ett krystat sätt som fick Rickard att tro 
att Jocke måste ha ringt henne och skvallrat. Han kunde väl knap-
past klandra Jocke för det, han hade nog själv gjort samma sak om 
det varit ombytta roller. Hon ringde från bilen och var redan på 
väg sade hon. Hon hade tydligen glada nyheter som hon inte ville 
ta per telefon. 

Eller hur.
Han ville egentligen inte att hon skulle komma ner men hade 

sedan resignerat när han insett att hon tänkte komma oavsett vad 
han sade. Som vanligt. Ett par timmar senare ringde hon på dör-
ren. Hon kramade honom längre än hon brukade och hon var 
tårögd när de släppte varandra. 

Värktabletterna, brevet och whiskyn hade han stoppat tillbaka i 
sina respektive skåp redan efter deras telefonsamtal.

Han hämtade Cola ur den nästan tomma kylen och de slog sig 
ned i soffan. 

Hon hade köpt med sig pizza men Rickard satte nästan första 
tuggan i halsen när hon utan förvarning stolt konstaterat ”Jag ska 
till Bagdad!”.

Efter en stunds hosta och ryggdunk upprepade hon den glada 
nyheten. Rickard slängde ifrån sig pizzan och så inleddes deras 

39



46

största gräl någonsin.
Sandra hade tillsammans med ett antal kurskamrater beslutat att 

tillsammans åka ner till Irak för att följa och rapportera kring mak-
töverlämnandet. Koalitionen planerade att lämna över makten till 
Irak i slutet av juni och de nyutexaminerade journalisterna avsåg 
att följa detta på nära håll. Det borde kunna bli en hel del att göra 
som journalist med tanke på alla inre motsättningar som fanns i 
landet. Som bombningarna för snart två veckor sedan, tänk att få 
ha varit på plats!

Rickard försökte på alla sätt han kunde komma på att förklara 
varför han inte ville att hans syster skulle åka till en krigszon. Han 
talade av erfarenhet men det betydde tydligen inte så mycket för 
henne, hon hade bestämt sig och hade lika stor rätt som han att åka 
på farliga jobb.

Sandra berättade ilsket att de faktiskt redan ordnat så att de 
skulle få hjälmar och skottsäkra västar när de kom till Bagdad. De 
hade kontakt med en svensk-irakier som befann sig i staden och 
skulle hjälpa dem att komma på plats. Hon och hennes tre kollegor 
var ordentligt pålästa om Irak, om dess etniska och religiösa grup-
per. De hade konsulterat flera korrespondenter som de fått kontakt 
med genom utbildningen och fått massor av bra tips.

Hela idén var vansinnig. Hon hade ingen aning om vad hon var 
på väg att ge sig in i. Hon hade ingen erfarenhet, inget säkerhet-
stänk och ingen möjlighet att över huvud taget ta hand om sig själv 
i en sådan miljö. Hon klarade för fan knappt att ta hand om sig 
själv i Sverige! Hade hon till exempel tänkt på att kolla vilka vaccin 
hon behövde ta innan hon åkte?

Den synpunkten gjorde henne bara mer förbannad och än mer 
besluten att genomföra jobbet som planerat. Vad fan menade han 
med att hon inte kunde ta hand om sig själv? Och klart som fan att 
hon hade vaccinerat sig, det hade de gjort allihop tillsammans! Det 
var förresten inte hon som lämnat sin dröm för att hon inte pallat! 
Hon behövde ingen ny förälder!

Rickard försökte backa ett steg och resonera med henne. Jour-
nalister var inte fredade som de varit i många andra konflikter. För 
Fedayeen var en västerländsk journalist bara ännu en utlänning 
som profiterade på Iraks olycka och därmed ett legitimt mål.
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Hon förklarade då som om han vore ett barn att det fanns gott 
om militär personal i Bagdad som kunde hjälpa dem om de mot 
förmodan skulle behöva hjälp.

Denna naiva inställning satte ny fart på Rickards humör och 
så fortsatte det större delen av natten tills en förbannad granne i 
pyjamas knackade på och hotade att ”ge dem en vinge” om de inte 
höll käft.

Sandra bestämde sig då för att det var slutdiskuterat, tog på sig 
skorna och gick. Rickard sprang efter och hann precis kasta sig in i 
hennes bil innan hon rivstartade.

De tillbringade ett par tysta timmar tillsammans medan Sandra 
beslutsamt körde tillbaka till Stockholm. Rickard satt lika beslut-
sam helt tyst tills de lämnat av hyrbilen på macken vid rondellen i 
förorten väster om Stockholm.

”Sandra...”
Hon hade börjat gå mot övergångsstället men stannade och 

vände sig om. Hon såg ut att frysa, hon var inte klädd för den 
tidiga vårmorgonen. Det var inte han heller insåg han och började 
gå ikapp henne.

”Du vet att jag blir förbannad för att jag blir orolig för dig.” San-
dra suckade irriterat och började gå igen.

Han nådde fram till henne vid trafikljuset och tog henne om 
handleden. Hon stannade igen men fortfarande med ryggen vänd 
mot honom.

Det var en stjärnklar natt och frosten låg som en skorpa över 
landskapet. Vägen låg öde.

”Vi har gåshud...” konstaterade han tomt efter att tystnaden 
dragit ut på tiden.

Hon stirrade på honom en kort stund, osäker på om hon hört 
rätt. Hon tittade ner på deras bara armar samtidigt som han släppte 
greppet om hennes handled. Sedan började de fnissa. Ilskan var för 
stunden glömd och de skyndade upp för backen och under tunnel-
banespåren hem till hennes lilla lyhörda etta på Arvid Mörnes väg.

Sandra hade över en kopp te trevande försökt förklara hur viktigt 
det här projektet var för henne. Hur mycket hon såg fram emot det 
och hur viktigt det var för henne att få känna att hon stod på egna 
ben och kunde klara utmaningen själv. När sedan Jocke hade ringt, 
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för det hade han, hade hon inte velat tro att det var sant. Samtidigt 
klandrade hon sig själv för att inte tidigare ha snappat upp, eller 
velat erkänna de signaler hon ändå så tydligt hade sett från Rickard 
de senaste månaderna.

”Men du klarar det här Rickard. Du har alltid klarat allting.” 
hon hade fått tårar i ögonen igen. ”Du har alltid varit bättre än 
jag på att ta hand om dig själv och jag vet att du kommer ta dig ur 
det här också. Därför kommer jag att åka till Bagdad på torsdag, 
för jag vet att du kommer att ta dig ur det här och finnas här när 
jag kommer tillbaka.” Hon hade torkat sig om näsan med ett hörn 
av filten hon hade svept om axlarna. ”Om jag inte åker kommer 
jag att tyna bort. Då kommer jag att sitta här i Blackeberg och 
undra hur det kunde ha blivit, hur mitt liv skulle ha sett ut om jag 
bara äntligen gjort någonting konstruktivt, någonting positivt. Jag 
behöver det här Rickard. Jag behöver det här projektet. Att inte 
genomföra detta nu när jag kommit så nära vore att stanna före 
målsnöret. Det här är sista steget för mig att komma tillbaks till 
mitt riktiga liv, att fullborda den resa som lades på is när mamma 
och pappa dog. Kommer du ihåg vilket vrak jag var då?” Rickard 
mindes och Sandra fortsatte. ”Sedan när jag hamnade på sjukhus... 
Det var ett brutalt uppvaknande som tvingade mig tillbaks till 
livet. Varenda dag som gått sedan dess, vartenda steg jag har tagit 
de senaste åren har fört mig en liten bit närmare att hitta mig själv, 
att få bli hel igen. Kan du inte låta mig göra det? Kan du inte hjälpa 
mig bli hel?”

Han kunde inte i det läget förmå sig att säga nej och lovade till 
slut att hjälpa henne så mycket han kunde på den korta tid de hade 
innan hon var tvungen att åka.

Han kände hur ångesten fick ett nytt grepp om honom men sköt 
den åt sidan. Detta var verkligen vad Sandra ville, hur dumt det än 
var. Han hade försökt övertala henne om att inte åka men missly-
ckats. Han hade ingen rätt att hindra henne och hade han i så fall 
inte snarare en skyldighet att ge henne bästa möjliga förutsättnin-
gar för att hon skulle ta sig igenom skiten helskinnad?

När hon till slut somnade gav sig Rickard av. Morgonpendlin-
gen var i full gång men han märkte det knappt medan han stod 
på den överfulla tunnelbanan in mot T-centralen, stirrande ut i 
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mörkret fullt upptagen med att hålla ångesten i schack. I och med 
morgonens beslut att hjälpa Sandra att få leva sin dröm hade han 
gjort precis det han avbrutit sin karriär för. Han hade fattat ett 
beslut som utan tvekan skulle försätta henne i fara. Han ville inte 
att hon skulle åka men hade bestämt sig för att inte låta sin ångest 
stå i vägen för Sandras dröm. Det vore själviskt och dessutom var 
han inte säker på att han rationellt kunde bedöma situationen utan 
att hans ångest grumlade hans tankar. Nej, att hjälpa henne, att se 
till att hon hade bästa möjliga förutsättningar var allt han kunde 
göra för henne. Det var väl det minsta han kunde göra då han 
också utgick från att det skulle bli det sista han någonsin gjorde. 
Ingenting hade ändrats i övrigt. Sandra måste få gå vidare med sitt 
liv och få leva med sina val med samma rätt som Rickard valde att 
inte fortsätta leva. Väl ombord på tåget mot Skövde och bussan-
slutningen till Karlsborg slocknade han. 

De följande dagarna mailade han all information om situationen 
i Irak som han och Jocke haft inför sitt senaste jobb till Sandra. Det 
fanns ingenting i det materialet som var direkt hemligt eller som på 
annat sätt borde undanhållas henne annat än deras planerade säk-
erhetsåtgärder av ambassaden och han undrade om det egentligen 
gjort någon skillnad. Det skulle ju bli svårt att straffa honom och 
han tvivlade på att Sandra skulle missbruka informationen så han 
skickade hela paketet.

Han hade komponerat lista efter lista med förhållningsregler 
och saker för henne att tänka på under resan; alltid ha väst, bär 
västen innanför blusen så är det mer diskret, meddela alltid någon 
vart hon skulle och när hon beräknades vara tillbaka, undvika ru-
tiner, kolla bilen varje morgon och så vidare. De hade talats vid i 
telefon ett par gånger om dagen för att reda ut en del frågetecken. 
Han hade gjort allt han kunde för att ge sin syster bästa möjliga 
förutsättningar. 

Eller hade han det? Han satt uppe sent natten mot torsdagen, 
eller om det skulle räknas som tidig morgon och försökt tänka ig-
enom om det var någonting ytterligare han kunde göra innan hon 
skulle kliva på planet om någon timme. Han behövde få i sig både 
frisk luft och mat. Han hade inte ätit ordentligt de senaste dagarna 
och beslutade sig för att gå till macken för att köpa något. När 
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han plockade fram plånboken för att leta efter kontanter blev han 
tvungen att sätta sig ner. Han fick sådant magknip att han stönade 
högt för sig själv och benen skakade. I plånboken låg kortet med 
Haralds kontaktuppgifter, norrmannen som börjat jobba privat i 
Bagdad. 

Han tog sig ut till badrummet, sköljde ansiktet med kallt vatten 
och stod lutad över handfatet. Hur fan skulle han kunna ta livet av 
sig och låta henne fara till Bagdad? Jävla Sandra!

Han hade redan hjälpt henne i sitt beslut att åka men han hade 
inte gjort det fullt ut. Han hade gett henne en falsk trygghet som 
på sätt och vis var farligare än om han inte hjälpt henne alls. En il-
lusion av förberedelser och runtomkring-planering som inte skulle 
betyda ett dyft om hon inte hade förmåga att se faror och poten-
tiella problem innan de dök upp. Han hade sett till att hon vis-
ste vilken utrustning hon behövde. Han hade gett henne ett antal 
checklistor att bocka av när hon skulle ta sig för saker. Inget av det-
ta spelade någon roll om man inte hade omdöme nog att kritiskt 
granska de situationer man var i färd med att försätta sig i. Särskilt 
inte om man saknade förmåga att på ett adekvat sätt planera kring 
den specifika situationen och för den delen alla eventualiteter. San-
dra saknade gott omdöme, det hade hon visat vid flera tillfällen 
under både deras uppväxt och under de senaste åren. Att byta liv, 
vidareutbilda sig och bryta med gamla bekantskaper var ett ovan-
ligt rationellt beslut från hennes sida. Men hade det egentligen 
varit ett rationellt beslut? Hade hon brutit med sitt gamla liv för att 
hon insett att det var klokt eller hade hon flytt från det för att det 
hade skrämt henne? Hon var i grunden impulsstyrd och var rent 
ut sagt urusel på att förutse konsekvenser av sina handlingar. Nu 
skulle hon ner till en miljö där varje beslut hon fattade skulle kun-
na få ödesdigra konsekvenser. Hon åkte ner till kriget och trodde 
att reglerna var desamma som i Sverige. Där nere fanns ingen polis 
som kunde vara på plats inom ett par minuter. Där fanns ingen 
lag, ingen ordning. Bagdads röda zon styrdes av kriminella gäng 
och Fedayeen och om han kände Sandra rätt var det just dem hon 
planerade att försöka få kontakt med i jakt på ett scoop. 

Hon hade inte en chans. 
Han började planlöst gå runt i lägenheten. Han drog händerna 
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och tvingade sig att ligga still. Han lade en kudde över ansiktet för 
att stänga ute alla intryck och tankar.

Efter någon minut började han återigen få kontroll över andnin-
gen och tankarna började klarna. Hans mardröm hade blivit sann. 
Han hade fattat ett beslut och nu var någon annan på väg att betala 
med sitt liv för det. Hans syster.

Han hällde upp en rejäl grogg men hällde ut den i vasken orörd. 
Han försökte tänka klart. Bit ihop nu för fan, fokusera.

Han plockade fram sin telefon och ringde henne men abon-
nenten kunde inte nås. Vid det laget satt hon förmodligen redan 
på planet.

Det fanns en sista sak han kunde göra för sin syster. Han kunde 
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