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Adventsfrost 

Av Markus Sköld 

Mannen såg upp mot hennes lägenhet och försvann sedan runt hörnet. Ylva bet sig i läppen 
och släppte gardinen. Var det samma person som hon sett utanför jobbet? Hon skakade på 
huvudet och suckade. Julstressen gjorde att hon inbillade sig saker. Den senaste veckan hade 
hon kommit hem från jobbet, kraschlandat i soffan och sedan vaknat morgonen därpå i 
sängen utan något minne om hur hon tagit sig dit, fortfarande lika trött som när hon kom 
hem. Hon gjorde ingenting längre. Bara jobbade och sov.  

Ylva torkade sig i pannan med skjortärmen, tryckte händerna mot ryggslutet och sträckte 
på sig. Lådan vid hennes fötter var fortfarande halvfull, men det kunde vänta. En rad 
flyttkartonger stod längs väggen i väntan på att packas upp. En naken glödlampa hängde i 
taket och kastade ett ogästvänligt ljus över lägenheten. Hennes egen lägenhet.  

Visst hade det kommit som en chock när Rickard meddelade att han ville skiljas, men 
samtidigt var det en sorts lättnad. Det hade inte varit bra mellan dem på länge, men varför det 
plötsligt blivit så bråttom att bli av med henne kunde hon inte riktigt förstå. Inför jul och 
allting.  

Det sved att barnen ville stanna kvar hos honom. Det är klart, de hade ju sina rum i huset. 
Inte ville de hänga med till nån lägenhet i stan. Jonna kunde ju cykla till ridskolan och Edwin 
hade alla sina kompisar i samma område. Nära till skolan hade de också, bara två minuters 
promenad. Tänk att barn kunde vara så praktiska. Självklart hade hon velat hitta något 
närmare, men eget hus var inte att tänka på, inte på egen hand.  

På sikt kanske hon skulle ha råd med något närmare om hon lyckades få Harrys hus sålt. 
För henne hade han aldrig varit morfar – bara Harry, och beskedet om hans stroke hade gjort 
henne kall. All möda hon lagt ner på att försöka glömma hade sopats bort i samma ögonblick 
som hon fick telefonsamtalet. Hon hade inte ens åkt ut till bårhuset för att identifiera honom. 
Huset hade visat sig vara för nedgånget och slitet för att kunna säljas som det var, men hur 
hon skulle kunna ta tag i dödsboet förstod hon inte. Den enda gången hon åkt dit hade hon 
knappt klarat av att gå in genom dörren. 

Det värkte i armarna och ryggen var fuktig av svett. Hon knuffade undan lådan med foten 
och sjönk ned i soffan. Om två veckor var det julafton, men det fanns ingen anledning att fira. 
Inget julpynt, ingen glögg och pepparkakor, ingen julgran. Det var ändå mest för barnens 
skull och nu när de skulle vara hos Rickard över jul fanns det ingen anledning för henne att 
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anstränga sig. Hon skulle spara krutet till nästa år, men i år skulle det inte bli någon jul. Inte 
för hennes del. Gardinerna var uppe i alla fall. Alltid något. En sak i taget så skulle det snart 
vara riktigt fint. Ylva sträckte sig efter fjärrkontrollen och slog på TV:n. 

”Polisen vill ännu inte uttala sig om sökandet efter den person som misstänks ha brutalt 
knivmördat två personer under december månad. Det faktum att offren hittats på första 
respektive andra advent har väckt spekulationer om det kan vara fråga om en seriemördare i 
Stockholm – en mördare som av kvällspressen redan fått namnet Adventsmördaren.” 

Hallåan lämnade över till en reporter ute på fältet med pälsmössa och mikrofon. Snöflingor 
dalade ner framför kameran. Ylva lutade sig fram mot TV:n. Hon kände igen platsen som 
reportern stod framför. Det var en innergård bara några kvarter från hennes hus som hon 
brukade gena över på väg till bussen. En kall kåre kröp längs ryggraden. Tänk om det hade 
varit hon som hittat liket. Hur skulle hon ha reagerat då? Tidigt på morgonen, på väg till 
jobbet. Det skulle lika gärna ha kunnat vara hon. En bild dök upp för hennes inre. En man, 
död på rygg, stelfrusen och med frost i skägget. Adventsfrost. 

Ylva stängde av TV:n och kände sig smutsig. Duschen kallade på henne. Hon skulle stå 
under hetvattnet tills huden blev röd och öm. Hon tog av sig kläderna på väg till badrummet 
och lät dem falla likt brödsmulor över golvet.

· · · 

Bussen pyste till när föraren släppte bromsen och rullade iväg. Ylva drog kappan närmare 
omkring sig och började gå. Snöflingorna dalade långsamt ned över trottoaren som var knölig 
och hal. Hon höll ut händerna för att hålla balansen medan hon förbannade sina högklackade 
stövlar.  

Det var först när hon var halvvägs över innergården som hon mindes nyhetssändningen. 
Det här var gården där Adventsmördarens andra offer hade hittats, en vecka sedan var det väl 
nu. Det kändes som en kall orm ringlade sig över hennes rygg och fick håren att resa sig. 
Snön dämpade ljudet så att trafiken från gatan bara hördes som ett avlägset surr. Ylva såg sig 
omkring och lyssnade. Hjärtat bultade i bröstet och en liten röst inifrån skrek åt henne att 
skynda sig. Gången framför henne var täckt av isbark. På osäkra steg tog hon sig ut till 
kanten av gången och försökte gå lite snabbare på skaren.  

Plötsligt gled ena foten iväg. Hon tog ett litet skutt i luften och landade på fötterna med 
händerna utsträckta. En våg av värme spred sig över huden och hon tog några sekunder på sig 
att hämta andan.  

En skugga svepte förbi över vägen framför henne. Ylva snodde runt och tittade bakåt längs 
gången. Någon måste precis ha passerat framför en av gatlyktorna. Ingenting syntes. 
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Vid flera tillfällen under de senaste veckorna hade hon känt sig iakttagen, som om någons 
blick brände i nacken på henne. Hittills hade hon avfärdat det som inbillning, men nu kände 
hon sig första gången rädd på riktigt.  

Adventsmördaren… 
Varför hade hon inte läst på bättre? Hade alla offren hittats på den här gården eller var det 

bara ett? Det kanske var Adventsmördarens revir. 
Rösten bar sig inte riktigt för henne. 
”Är det nån där?” 
Inte ens trafikens avlägsna surrande hördes, bara hennes egna andetag och pulsens 

dunkande i öronen. Hon ville inte stänga ögonen, men ögonlocken började rycka av impulsen 
att få fukta ögonen och för ett kort ögonblick stängde hon dem. Bilden av den höjda kniven 
fick henne att huka sig och skrika tills hon insåg att hon bara inbillade sig.  

Ylva flämtade och såg sig omkring. Hon kunde fortfarande inte se någon annan i närheten, 
men känslan av att vara iakttagen var starkare än någonsin.  

Hjärtat rusade i bröstet och hon stapplade vidare för att ta sig bort från gården, bort från 
Adventsmördaren. 

Först när porten gled igen bakom henne började pulsen lugna ned sig en aning. Hon tittade 
ut genom fönstret bredvid porten och väntade för att se om hon skulle få se sin förföljare.  

Några snöflingor yrde runt. En bil passerade, ett par som gick arm i arm. Ylva skulle precis 
vända sig och gå upp till lägenheten när hon fick syn på en man som stod på andra sidan 
gatan. Han stod i skuggorna vid garageporten tvärs över gatan och stirrade mot hennes port. 
Åtminstone stod han vänd mot henne, skuggorna gjorde att det inte gick att avgöra vad han 
tittade på. 

Ylva tog ett steg tillbaka. Trots att hon inte kunde se mannen ordentligt såg han bekant ut. 
Det var samma person som hon sett förut från sitt fönster och utanför jobbet. Pulsen rusade. 
Ylva sprang upp för trapporna till lägenheten och låste dörren om sig. Låset klickade mot 
låsblecket med samma ljud som låset till källaren i Harrys hus. Plötsligt var hon fem år igen. 
Ylva bet sig i läppen och knep ihop ögonen medan hon kämpade mot paniken. Efter några 
sekunder kunde hon andas igen. Kinderna var våta av tårar. Hon lämnade ljuset avstängt, 
smög fram till fönstret och tittade ut.  

Mannen var borta.  
Lättad tände hon ljuset i lägenheten. När lamporna tändes och hon startade TV:n började 

rädslan rinna av henne och sakta ersättas med förlägenhet. Vilken tur det var att ingen granne 
hade sett hur hon bar sig åt. Tänk om Rickard hade sett det. Än så länge hade han inte sagt 
något om vårdnaden, men det skulle nog komma.  
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Ylva skakade på huvudet. Mannen på andra sidan gatan var säkert bara någon som hade 
gått ut för att röka. Varför skulle någon följa efter henne? Det var ju helt bisarrt.  

Magen kurrade och Ylva gick in i köket. Dagens datum på kylskåpskalendern var inringat. 
”Helvete också!”  
Tvättid idag. Något som hon väntat på i över en vecka och nu hade hon missat den. Man 

fick inte tvätta efter klockan tio och nu var klockan snart kvart över nio. Kanske hon skulle 
hinna med en maskin i alla fall. Bara ingen hade stulit tiden. 

Ylva rafsade ihop det viktigaste. Några trosor, behåar, skjortor och ett par byxor och 
skyndade sig ut ur lägenheten. Hissen låg mitt emot hennes dörr, men det var en gammaldags 
modell. Hon tyckte inte om den sortens hissar, med dörr och gallergrind som skulle stängas. 
En del tyckte att de var exklusiva. Ylva såg bara hur lätt det var att fastna i dem. Inte för att 
hon vanligtvis led av cellskräck men bara åsynen av en sådan hiss fick det att suga i magen. 
Känslan av att vara instängd och helt utlämnad. Någon gång skulle hon lära sig att åka med 
den, men inte idag. Hon sprang ned för trapporna istället. 

Hon bad en stilla bön att hon skulle slippa höra surret från en tvättmaskin när hon klev in i 
källaren.  

Snälla, snälla, snälla. 
Det var tyst. Ylva pustade ut och skyndade sig fram till tvättstugan, slängde in kläderna i 

maskinen och startade.  
Hon sjönk ned på pallen vid väggen och slöt ögonen. Hon kände sig flottig och smutsig. 

Det kändes som om sminket hade stelnat i en kaka över ansiktet och hon ville inget hellre än 
att tvätta bort det. Att få ställa sig i duschen och känna det heta vattnet skölja bort alla 
bekymmer. Det var som att födas på nytt.  

Benen kändes stumma när hon reste sig. Allt detta springande fram och tillbaka skulle nog 
ge henne bra kondition i alla fall. Hon borde kanske börja stretcha. 

· · · 

Tiden försvann under vattnet. Ylva ryckte till och insåg att hon stått och dagdrömt. Hon 
stängde av duschen och sträckte sig efter klockan som låg på handfatet. Fem över tio. 

Hon rusade naken in i sovrummet och konstaterade att hon måste köpa fler underkläder. En 
hel resväska med kläder hade kommit bort i flytten och hon hade ingenting rent. Hon drog på 
sig en vit t-shirt och ett par mjukisbyxor utan någonting under. T-shirten klibbade fast i 
ryggen där hon inte kommit åt att torka sig ordentligt. Det fuktiga håret hängde ned över 
axlarna. 

Ylva struntade i hissen. När hon hade så här bråttom hade hon verkligen inte råd att fastna 
halvvägs ned i källaren. 
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Tvättmaskinen skakade och dånade så att det ekade i tvättstugan. Ylva sprang fram och 
lade armarna på maskinen i ett försök att dämpa oväsendet. Tänk om någon av grannarna 
skulle komma ner och titta vem som tvättade efter klockan tio. Pinsamt, nyinflyttad som hon 
var. Tacksam för att maskinen avslutade centrifugeringen tog hon bort händerna och väntade. 
Förhoppningsvis skulle kläderna hinna torka i badrummet över natten. Det fanns ingen chans 
att köra torkskåpet nu. 

”Lite sent ute eller?” 
Hjärtat tog ett skutt i bröstkorgen. Bengt Uttersson, föreningens ordförande stod i dörren 

och lutade sig mot dörrposten. 
Ylva hade bara träffat honom en gång förut – när hon skrev på kontraktet på lägenheten. 

Han hade gått igenom föreningens regler och stadgar och gett hennes bröst en ordentlig 
syning samtidigt. Vid ett tillfälle hade hon varit sugen på att tala om för honom att hon hade 
ett ansikte också, men han var en sådan där man som man instinktivt visste att det var dumt 
att säga emot, så hon hade låtit honom hållas. 

”Förlåt, jag vet att man inte får tvätta efter tio, men jag hade inga kläder rena och jag har 
kundbesök imorgon och ...” 

Uttersson höjde handen för att hejda henne. Han förde tungan mellan tänderna och läppen 
medan han såg på henne nedifrån och upp. Ylva lade armarna i kors över brösten. 

”Vad spelar sådana regler för roll goda grannar emellan. Det gäller ju att vara flexibel när 
man bor så här nära varandra. Håller du inte med?” 

Uttersson log och tog ett steg in i tvättstugan med ena handen dold bakom ryggen. Han stod 
fortfarande mellan henne och dörren. Ylva nickade och tvingade sig själv att le. 

”Ja visst.” 
Han gick närmare, gled upp bredvid henne och lade armen över hennes axlar. Han luktade 

svett och cigaretter. 
”Sådana saker är ju så viktiga för grannsämjan, speciellt för dig som är nyinflyttad. Att inte 

komma på fel fot så att säga.” 
Ylva nickade och försökte vrida sig så att hon diskret skulle komma ur greppet. 
”Jag tror att maskinen är klar nu.” 
Tvättmaskinen markerade att så inte var fallet genom att rotera trumman några varv. 
”Inte än”, sa Uttersson och strök handen över hennes rygg. ”Du är våt.” 
Ylva föste undan hans arm och tog ett par steg undan. Han stod kvar med den andra handen 

bakom ryggen. 
”Jag tänkte i alla fall komma ner och ge dig den här”, sa Uttersson och tog fram en 

vinflaska som han dolt bakom ryggen. ”Se det som en inflyttningspresent.” 
”Tack, men jag kan inte ta emot den.” 
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”Det är klart du kan. Ta den nu.” 
Ylva stirrade på flaskan. Hon ville inte uppmuntra honom eller på något vis sätta sig i skuld 

till Uttersson, men om hon tog emot den kanske han skulle gå därifrån sedan. Tvekande 
sträckte hon fram handen och tog emot flaskan. Han vred på handen när hon närmade sig så 
att hon skulle vara tvungen att lägga sin hand över hans för att ta emot flaskan.  

”Jag tror nog att maskinen är klar nu”, sa Ylva och ryckte lite i luckan. 
”Den släpper inte förrän den är klar. Ska du vara hemma här i jul?” 
”Ja”, sa hon och hejdade sig sedan. ”Eller nej, det är inte riktigt bestämt än.” 
Bengt Uttersson skrattade. 
”Om du nu är hemma så är det förmodligen bara du och jag i trapphuset. Alla de andra har 

planer på att resa bort över jul efter vad jag har förstått. Säg till om du behöver någon att 
julskåla med.” 

Ylva forcerade ett leende och öppnade luckan som maskinen slutligen släppt sitt grepp om. 
Hon roffade åt sig alla kläderna i ett stort bylte som hon tryckte mot bröstet tillsammans med 
flaskan, vände sig om och nickade mot Uttersson. 

”Tack så mycket för vinet.” 
”Ingen orsak. Vi ses.” 
I Ylvas öron lät de två sista orden som ett hot.  
Hon rusade upp för trappan. Öppnade dörren, slängde tvätten på golvet och vinflaskan 

ovanpå. Händerna skakade när hon låste dörren bakom sig.

· · · 

Ylva vred av vattnet utan att veta hur hon hamnat i duschen eller ens vilken dag det var. 
Sedan slog det henne. Det var redan julafton. De senaste dagarna, sedan Bengt Utterssons 
obehagliga besök i tvättstugan, hade förflutit som i en dimma. Hon hade bara vaga minnen av 
att gå till jobbet och komma hem – och något annat också. Hon skakade på huvudet och drog 
åt sig en handduk.  

Sedan skilsmässan hade hon begravt sig i arbete. Vad som helst för att slippa ta tag i 
dödsboet och gå igenom allt det där igen. Med Rickard hade det varit ett annat liv. Då hade 
hon nästan kunnat intala sig att det där andra – det onämnbara – inte var något annat än 
mardrömmar, men sedan hade allt hänt på en gång. Först Harrys stroke och sedan 
skilsmässan. 

Ylva suckade. Varför kunde hon inte få gå till jobbet idag också? Istället var hon tvungen 
att försöka koppla av.  
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Först skulle hon ringa och önska barnen en god jul och sedan skulle hon sjunka ned i 
soffan, dricka vin och titta på romantiska komedier. När hon blev hungrig skulle hon ringa 
efter en pizza. 

Lägenheten var ostädad men hon hade fått upp en adventsljusstake i alla fall, mest för att 
hennes fönster inte skulle avvika från grannarnas. En flaska vin på soffbordet, Sandra 
Bullock i DVD-spelaren.  

Ylva suckade och slängde telefonen ifrån sig efter att för tionde gången försökt nå Rickard. 
Skulle det vara för mycket begärt att få säga god jul till sina egna barn på julafton? De var 
säkert ute och byggde snökojor och åkte kälke eller nåt. Typiskt Rickard-grejer. Han hittade 
alltid på sånt där som hon själv aldrig kom på eller för den delen hade lust med.  

De behövde prata, hade han sagt på hennes mobilsvar häromdagen, men inte om vad. Han 
hade låtit obekväm på rösten, så där som han gjort de senaste gångerna de pratats vid. Som att 
han var extra noga med att inte säga något för att reta upp henne. 

Han hade väl någon ny förstås. Vad kunde det annars vara? Det kanske var därför han hade 
haft så bråttom med att hon måste flytta ut också. Hela tiden hade hon trott att det var ett 
gemensamt beslut, men kanske hade han manipulerat henne. Han och barnen kanske var 
hemma hos henne nu. Den nya. 

Vinet fick det att hetta i kinderna och en skön känsla av att inte bry sig spred sig genom 
kroppen. Så han hade en ny då, vad spelade det för roll. De var ju skilda nu, eller skulle bli 
inom kort i alla fall. Det var bara naturligt att han gick vidare med sitt liv. Synd bara att han 
gjorde det så mycket snabbare än hon.  

Det enda som hon hade att stoltsera med på den fronten var Utterssons kladdiga påhopp. 
Hon ryste när hon tänkte på det. Vinflaskan stod fortfarande på köksbänken och stirrade på 
henne.  

Hon stack ut tungan och lipade mot den och började sedan fnittra och hällde i sig det sista i 
vinglaset. 

”Jävla skitgubbe”, sa hon och hällde upp ett nytt glas. 
När filmen var slut var också vinet det.  
Ylva reste sig ur soffan och vinglade till. Hon gick ut i köket, öppnade skåpet och 

inventerade. En halv flaska tequila och någon sorts likör som hon fått i julklapp av en av 
kollegorna, men inget mer vin. Hur hade hon kunnat glömma bort att köpa vin? Ylva suckade 
och sneglade på Utterssons flaska. Han skulle ändå aldrig veta om hon druckit upp den eller 
inte. Innan hon hann ångra sig hade hon ryckt åt sig flaskan och börjat pilla bort folien. Det 
fanns ingen skruvkork. Istället var det en vanlig kork som krävde korkskruv.  

Ylva drog ut bestickslådan och letade. Själv köpte hon aldrig flaskor utan skruvkork. 
Kanske korkskruven hade hamnat i någon av kartongerna nere i källaren. Typiskt. 
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Hon lämnade flaskan på diskbänken och stack fötterna i ett par gamla gympadojor, 
öppnade dörren och steg ut i trapphuset. Hon låste dörren bakom sig och vände sig mot 
hissen. Kanske nu skulle vara ett bra tillfälle att utmana sig själv. Hon kände sig modig och 
lite vågad och tog ett snabbt steg fram, tryckte på knappen och sedan ett steg tillbaka som om 
hissdörrarna skulle slås upp direkt och suga ned henne i schaktet. Maskineriet började 
långsamt hissa upp korgen. Det gnisslade och knakade oroväckande och Ylva tog ännu ett 
steg tillbaka. Hon skakade på huvudet för att få bort minnet av Harrys järnhårda nypor runt 
nacken och den kalla metallen mot hennes hud.  

Om det nu var som Uttersson hade sagt att alla var bortresta så var det nog ingen bra idé att 
bli fast i hissen idag. Hon tvekade ytterligare några sekunder och började istället gå ostadigt 
ned för trapporna.  

Det kändes i hela trappuppgången att huset var tomt. Om det var avsaknaden av ljud som 
gjorde det eller bara en energi som fattades. Annars hördes alltid vatten som spolade, någon 
som pratade eller en TV som stod på. Nu var det bara ödsligt.  

Ylva fick kämpa några ögonblick med ståldörren in till källaren. Till slut gled nyckeln på 
plats i låset och hon vred om. 

En märklig känsla av igenkänning kom över henne medan dörren stängdes bakom henne. 
Ett lysrör längre bort i korridoren blinkade irriterat utan att tändas ordentligt. De små håren i 
nacken ställde sig rakt upp och lulligheten rann bort i samma takt som kalla kårar klättrade 
upp längs ryggraden som spindlar. Ylva blinkade och ramlade nästan baklänges när hon såg 
något blixtra förbi framför ögonen.  

Knivar i springorna. Skära, sticka. 
Pulsen dunkade i öronen. Någonting inom henne skrek att hon måste bort därifrån. Att hon 

måste fly, men samtidigt drog någonting henne framåt.  
Hon gick långsamt fram till första raden av hönsnätsklädda förråd. Lutad mot väggen låg 

kroppen och ut från den, som en gloria över golvet – en klart mörkröd spegel av blod. 
Kläderna var dränkta i blod och små svarta streck som inte kunde vara annat än knivhugg 
täckte ansiktet, händerna, armarna. Det tog flera sekunder innan hon kände igen honom. Det 
var Bengt Uttersson.  

Nycklarna föll till golvet när hon satte händerna för munnen. Tusen känslor for igenom 
henne samtidigt. Skräck, äckel och fasa, men också lättnad, glädje och tillfredsställelse. Hon 
kunde inte röra sig. Bara stod där och stirrade på kroppen fem meter framför sig.  

Det måste vara något slags skämt. Ett avancerat practical joke för att imponera på henne. 
Snart skulle han resa sig upp och säga bu. 

Sticka, skära. 
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Ylva skakade på huvudet. Fortfarande dimmig av alkoholen. Om någon mördat Uttersson i 
källaren måste denne någon ha tagit sig in genom porten, in i källaren.  

Adventsmördaren. 
Ylva förlorade all känsel i armarna och backade ett par steg. Hon snurrade runt och väntade 

sig nästan att se någon som stod bakom henne, men det var ingen där. Vem skulle vilja döda 
Uttersson? Kunde det vara samma person som förföljt henne tidigare i veckan? Samma 
person som hon avfärdat som inbillning? 

Lungorna krampade och det kändes som benen skulle vika sig under henne. Hon tog några 
stapplande steg mot dörren. Hon måste bort därifrån, upp till lägenheten. Ringa polisen. 
Ringa Rickard. Ringa någon. 

Källardörren slog igen bakom henne. Ylva sprang upp halvtrappan till entréplanet och 
stannade tvärt. Rakt framför henne, innanför ytterdörren, stod han. För ett ögonblick trodde 
hon att det var Harry, men sedan såg hon mannen som hon sett utanför lägenheten och 
utanför jobbet. Hon kände igenom honom. Den mörka jackan och den bistra uppsynen. En 
iskall hand klämde åt kring hjärtat. Mannen sträckte in handen i jackan. Ylva vände sig om 
och sprang. Hon skrek så högt hon kunde med förhoppningen att kanske Uttersson hade haft 
fel. Kanske det skulle finnas någon annan granne hemma som kunde höra henne skrika.  

Mannen skrek någonting också, men Ylva hörde honom inte. Hon bara sprang. En av 
skorna flög av, men hon brydde sig inte om det utan fortsatte uppåt. När hon kom till andra 
våningen kastade hon en blick över axeln. Mannen sprang efter henne och skrek någonting. 
Händerna darrade och det susade i öronen.  

Uppe på fjärde våningen ryckte hon i lägenhetsdörren. Den var låst. Hon hörde mannens 
fotsteg eka i trapphuset på väg upp. Hon grävde i fickorna efter nycklarna, men kunde inte 
hitta dem. Vart hade de tagit vägen? Tårarna rann ner över kinderna. Ylva slog med händerna 
på dörren i desperation. Skulle det sluta så här? Mördad utanför sin egen lägenhet.  

Hon snodde runt. Mannen hade kommit upp till tredje våningen. Hennes blick fastnade på 
hissen. Fortfarande på hennes våning. Hon kastade sig fram och slet upp dörrarna, hoppade in 
och hann precis få igen gallergrinden och trycka på knappen innan mannen dunkade handen i 
hissdörren. För ett ögonblick hade han Harrys ansikte, läpparna uppdragna över de gula 
tänderna. Hon kunde nästan känna alkoholen i andedräkten. 

”Låt mig vara!” 
Hissen började långsamt röra sig nedåt. Mannen vände sig om och skyndade ner till tredje 

våningen och tryckte på knappen. När hissen kommit ner till tredje skulle den stanna. Han 
skulle komma åt henne, han var mycket större än hon. Det fanns ingen chans att hon skulle 
orka hålla igen dörren om han ville ta sig in. Ylva vände sig mot knappsatsen och tryckte på 
alla knappar hon kunde. Hon försökte få hissen att vända tillbaka till fyran, men den fortsatte 
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nedåt. Till slut tryckte hon på den röda knappen. Hissen stannade med ett ryck och en 
larmsignal ljöd i trapphuset.  

Mannen stirrade på henne ett ögonblick, vände sedan på klacken och gick ned för 
trapporna. Ylva drog ett djupt andetag och snyftade. Hon sjönk ihop på golvet och kramade 
om sina knän. 

Röster i trapphuset. Ylva lyfte på huvudet och lyssnade. Någon pratade där nere och det 
drog kallt. Ytterdörren måste stå öppen.  

”Hallå! Är det nån där? Hjälp!” 
Rösterna närmade sig. Genom gallren kunde hon skymta några som var på väg upp för 

trappan. En tyngd lyftes från bröstet när hon såg en kvinnlig polis i sällskap med en man i 
överrock och pälsmössa som rundade trappan och stannade framför hissen.  

”Får vi loss den här hissen nån gång?” ropade mannen i pälsmössan varpå larmet tystnade 
och hissen långsamt sjönk ned till tredje våningen. Pälsmössan öppnade hissdörrarna och såg 
på henne. 

”Mitt namn är kommissarie Gabrielsson. Vad heter du?” 
Den kvinnliga polisen sträckte ut händerna och hjälpte henne ur hissen. 
”Ylva Werter… Var är han? Har ni honom?” 
Gabrielsson bytte en blick med den kvinnliga polisen.  
”Om du bara följer med assistent Lindqvist här så kommer jag ner och pratar lite med dig 

om en stund.” 
Ylva följde med polisen ned för trapporna. Hon blev placerad i baksätet på en polisbil som 

stod och blinkade med blåljusen. Snön hade fortsatt falla och bildat ett tunt lager puder över 
alla bilarna. 

Efter en stund kom Gabrielsson och satte sig i framsätet.  
”Vad hände här ikväll, Ylva?” 
Hon skakade på huvudet. ”Adventsmördaren ... källaren.” 
”Du pratar om Bengt Uttersson. Vad hände? Försökte han attackera dig?” 
”Nej, han låg där och ...” 
”Vi gick in i din lägenhet, Ylva. Känner du igen den här?” 
Gabrielsson drog fram en blodig kniv i en plastpåse ur kuvertet han hade i knät. Ylva 

stirrade på den och kände hur hon blev kall i hela kroppen. Det var Harrys kniv. Det gick inte 
att missta sig på sprickan i handtaget. Hon kände den kniven alltför väl. Hur hade den hamnat 
i hennes lägenhet och varför var den blodig?  

Plötsligt dök ett minne upp i huvudet på henne. Hon såg Utterssons ansiktet förvridet av 
skräck. Hon såg hur bladet föll ner gång på gång. 

”Nej ...” 
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Andra bilder dök upp. Bilder på människor som försökte värja sig. Människor som bad om 
nåd. Människor som hon inte sett tidigare.  

”Ylva Werter. Du är härmed arresterad på sannolika skäl misstänkt för mord på Bengt 
Uttersson, Lilian Rask, Sten Halldén och Jens Ytterbring. Vi har haft dig under uppsikt en tid 
och ...” 

Gabrielssons röst tonade bort. Istället sköljde minnena över henne. Hon såg sig själv, men 
inte som förr, inte längre offer. Nu var det hon som höll i kniven. Hon sjönk ihop på sätet i 
fosterställning och försökte hålla bilderna borta, men det var för sent nu. Murarna hade 
rämnat och plötsligt var allt klart.  

”Jag behöver duscha”, viskade hon.


