
Svart korp, ont blod & vita lakan

Efter en lång flygtur uppåt trakten slog den sig ned på en av grenarna i den stora eken. Landet hade 
passerat förbi under den och påmint om att det ännu inte var för sent, den hade fortfarande några år 
kvar att njuta av sin färdighet. Grenverket vajade i vinden, gav den en känsla av att vara på rätt plats, en 
förnimmelse av att det här var rätt träd att slå sig ned i, just vid det här ögonblicket. Den hade många 
års erfarenhet och hade lärt sig att vid exakt rätt tidpunkt landa, göra sig påmind för den som ville se 
och när det sedan var tid, breda ut sina vingar för att ännu en gång lyfta mot nya platser och nya mål. 
Där skulle den åter smyga sig på, ödelägga och förlama dess närmsta omgivning inte bara med sorg 
utan även med vemod,  skuldkänslor,  smärta,  skräck,  raseri,  oro,  obehag,  ensamhet,  depression och 
frustration. Någon gång gav den också upphov till glädje, lycka och triumf. Ibland kanske berättigat 
men många gånger kände den att något fattades, att de aldrig förstod dess innebörd eller vad de hade att 
förvänta sig i samband med den. Ibland försökte de förtränga den i en desperat förhoppning att den inte 
gällde dem och att just han eller hon skulle förskonas från dess definitivitet. När den slutligen dök upp 
även på deras tröskel mötte den oftast en utdragen, nedbrytande ångest innan den slutligen omfamnade 
dem och lämnade efter sig ett stelt uttryck i deras anleten, ett uttryck som ofta fanns kvar när den första 
spaden jord kom över dem. En vindpust skakade det vackert förgrenade bladverket och fick den att 
oroligt skutta ett par decimeter längre in mot den åldrande stammen. Här stannade den kvar, putsande 
sina  kolsvarta  vingar  medan  vinden  förde  med  sig  det  som alla  på  gården  intill  den  stora  eken 
inväntade.

Under täcket hördes en svag röst som nu knappt var mer än en viskning, spröd, sprucken och trött. De 
tre som satt intill fick böja sig fram för att urskilja de få ord mannen i sängen lyckades få över sina 
läppar. 
- Det är så kallt här inne, jag fryser. Kan någon var snäll att lägga mer ved på brasan? Anders, äldst i 
syskonskaran som vakade vid sängen reste sig upp och gick fram till den stora öppna spisen som var 
infälld i rummets högra vägg. De hade eldat hela eftermiddagen och trots det nu var hett i rummet 
verkade gubben inte få nog tänkte han för sig själv och slängde på ännu ett vedträ. Nå, jag antar att vi 
får låta honom hållas en stund till for det genom hans huvud då han återvände till sängen och slog sig 
ner bredvid sin syster Francis. Snart är allt över och då äntligen kan vi få det som rättmätligen tillhör 
oss eller än rättare mig. Som äldsta sonen har jag trots allt lite mer att utkräva tänkte han och blev i sin 
iver  tvungen  att  dölja  ett  hånleende  som hotade  smyga  sig  över  hans  torra  läppar.  Eftersom han 
egentligen inte visste vad den gamle gubben hade planerat gjorde han bäst i att lugna sig innan de alla 
fick höra faderns sista önskningar. Deras far hade legat för döden i flera dagar, dödskampen hade varit 
utdragen och nu ville Anders bara att allt skulle ta slut, att hans förbannade far äntligen skulle ta sitt 
sista  andetag  men  först  efter  ha  förkunnat  vem  som  skulle  få  gården,  marken  och  de  stackars 
kopparslantar gubbstrutten hade lyckats skrapa ihop på kistbotten. Anders lade armarna i kors över 
bröstet och väntade...

- Känns det bättre nu far? frågade Francis med en orolig min i sitt härjade ansikte. Hon hade suttit och 
vakat hos honom i flera dygn vilket nu började ta ut sin rätt. Ändå kunde hon inte tillåta sig slappna av, 
inte ens för några få minuter sluta ögonen. Hennes två bröder hade vid ett flertal tillfällen de senaste 
dagarna lämnat henne ensam med fadern och då hade hon under de stunder han hade befunnit sig på 
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gränsen mellan medvetslöshet och vakenhet nickat till,  bara för ett ögonblick dåsat till,  för i  nästa 
sekund  vakna  upp  i  panik,  skräckslagen  över  att  kanske  ha  missat  hans  hädanfärd.  Hon  var  fast 
övertygad om att den himmelske fadern skulle fördöma henne för evigt om hon låtit sin far stiga upp dit 
utan att hon varit med och tagit farväl. Hennes far var i sista stadiet av kräfta som så många nuförtiden 
dog av. Hans plågor hade varit mycket svåra att bevittna. Hans skrik hade de senaste nätterna trängt 
genom alla husets väggar och Francis hade varit övertygad om att något inom honom skulle komma ut, 
en förskräcklig varelse som hotade att förtära inte bara honom utan även alla andra i familjen. Hans 
feberdrömmar var förmodligen värre än de värsta tänkbara fantasier och efter vad hon hört kunde det 
även ligga något i det han såg i sina syner och drömmar. Hon hade talat med grannfrun som bodde två 
kilometer bort,  i  närheten av byns kyrka.  I söndags på väg till  mässan hade Francis  i  förbigående 
berättat för henne om sin fars hemska öde och då fått till svar att hon hade känt en man som för några 
år sedan hade dött i just kräfta och att det minsann hade talats både om andar, odjur och monster i 
samband med hans död. Så för faderns del var hon beredd på det värsta. Hon klappade försiktigt hans 
hand som låg till synes livlös ovanpå täcket. Han tycktes känna hennes tafatta beröring då han med en 
ansträngning öppnade de ögon som sedan länge varit igenklistrade med något gulaktigt. Han vände på 
huvudet och såg så på henne med plågad blick. När han öppnade munnen för att tala andades han ut en 
vedervärdig stank som kanske var ett tecken på att monstret trots allt var på väg upp ur hans strupe.
 - Det kommer nog aldrig kännas bra igen mitt barn viskade han med svag röst. Det är snart dags, det 
känns i  hela kroppen och den här gången är jag tacksam för att  den kommer.  Innan var jag rädd, 
vettskrämd faktiskt, men nu vet jag att jag har min givna plats vid hans sida. Han vände blicken upp 
mot det timrade taket som han en gång hade drivit upp med sina egna händer. Hans ansikte fick för ett 
ögonblick en fridfull slöja över sig och precis när hans barn var övertygade om att han hade dragit sitt 
sista andetag, då Anders fick den där triumferande blicken i ögonen som Francis hade kommit att hata 
så innerligt, så började han med långsam och släpande röst tala igen.
- Jag är tacksam över att ni inte tvingat mig att flytta ut i undantaget som brukligt är. Innerligt tacksam 
lade han till och tystnade för ett ögonblick för att hämta nya krafter. Jag antar att det är Francis jag har 
att tacka för det mesta. Jag har förstått att om det inte varit för henne så hade jag säkert varit död och 
begraven för länge sedan. Om jag inte haft dig Francis sade han vänd mot sin dotter, kanske Anders 
haft ihjäl mig. Francis lyfte på huvudet och såg på sin bror som slog bort blicken och tittade ner i det 
smutsiga golvet. Han hade inte modet att möta hennes blick. Systern hade alltid haft en otäck förmåga 
att se rakt igenom honom och då han såg på henne fick han alltid skamkänslor i kroppen. Han visste 
inte vad det berodde på, han hade trots allt inget att skämmas för. Det var självklart att den äldste sonen 
skulle ta över gården och det den förre gårdsherren skrapat ihop åt honom. Så hade det varit så länge 
han visste och därför kunde han inte riktigt begripa varför hans syskon verkade förebrå honom. Fadern 
hade aldrig visat honom någon ömhet eller kärlek under barndomen så varför skulle han visa honom 
något nu? Han hade blivit uppfostrad med fast hand och mycket stryk och vad han visste så hade han 
inte lidit skada av det. Han hade lydigt tagit sin medicin och nu var det dags för belöningen för alla de 
år han svalt sin stolthet och låtit  gubben slå honom halvt fördärvad. Han hade ingen anledning att 
skämmas inför sin syster och ändå vällde skuldkänslorna upp i honom då hon såg på honom med sin 
milda och genomträngande blick. Det fanns ingen förebråelse i de mörka ögonen men det behövdes 
inte, han visste ändå vad hon tyckte om honom. Ändå var det han som under flera år hållit gubben ifrån 
henne  vid  de  tillfällen  han  försökt  tränga  sig  på  henne.  Han hade  försökt  smyga  sig  in  i  hennes 
kammare sent på natten, flåsande som ett äckligt bökande vildsvin som är redo att gå till anfall. Anders 
hade legat i kökssoffan bredvid Nils och hört fadern, då han trodde att pojkarna sov, smyga upp för att 
låta Francis fylla det tomrum som deras mor hade lämnat efter sig. Anders hade känt det i luften, sett 
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hur hans far såg på henne med en äcklig blick av åtrå i ögonen och insett vad som höll på att hända. 
Han hade många gånger legat vaken nätterna igenom för att vaka över henne och skydda henne från det 
odjur som fanns alldeles intill. När hon förebrådde Anders för att han inte älskade sin far som han 
borde hade han tigit och låtit henne fortsätta sväva i ovisshet om deras fars sanna natur. Fadern hade 
bevakat henne i många år och låtit sin vrede gå ut över Anders på dagarna och nu låg han här när han 
äntligen skulle dö och påstod att Anders skulle ha haft ihjäl honom om det inte varit för Francis. Det 
kokade i Anders och ändå teg han, såg ner i golvet, bidade sin tid och bad än en gång till Gud att hans 
tyrann till far äntligen skulle försvinna från hans och syskonens liv.

Lillebror Nils, som alltid varit den som sällan någon lade märke till, reste sig från sin fars vänstra sida 
där han suttit den senaste timmen. Han gick fram till det lilla fönster som släppte in det ljus som fanns i 
rummet, förutom det röda sken som den varma elden gav. Han stirrade ut genom fönster och såg ut 
över den gård som snart skulle byta ägare. Han visste inte vad han kände inför att hans far snart skulle 
försvinna från jordens yta och antingen stiga upp till himlen eller rakt ner i det brinnande helvetet. Han 
hade svårt att känna något överhuvudtaget och ville mest att det skulle vara över så han själv kunde 
återgå till kaninjakten som han brukade ägna sig åt. Han steg ofta upp tidigt på morgonen, innan de 
andra vaknat, för att bege sig ut och njuta av skogen i gryningen. Anders brukade slumra in den sista 
timmen efter att ha tvingat sig ligga vaken och förhindra deras far från att smyga sig in hos deras syster. 
Han visste att storebrodern alltid trodde han sov lyckligt ovetande om allt, men det var många nätter 
och dagar som han ägnade åt att betrakta sin familjs sjuka begär. Att hans far skulle dö var visserligen 
kanske en välsignelse för att få slut på allt men han visste att Anders och Francis hade lika stor skuld i 
det spel som föregicks på gården. Nils kände sig smutsig av det och hade många gånger önskat han 
tillhört en annan familj. Ibland drömde han till och med att han bortlämnats av en rik och frisk familj 
som en dag skulle inse sitt misstag och begära honom tillbaka. Han blev dock alltid lika besviken när 
han vaknade och upptäckte Anders fortfarande liggande bredvid sig i kökssoffan och syster och far 
snarkande i sina kammare. Sedan hans goda moder gått bort för cirka tio år sedan hade allt förändrats. 
Hans storasyster hade blivit osäker på vem hon var och tvingats ta rollen som matmor på gården med 
allt vad det innebar. Anders insåg aldrig i sin svartsjuka mot fadern att hans syster inte längre var sig 
själv. I sin sorg efter modern tog hon hennes förlorade roll i familjen, inte bara som matmor utan också 
som den enda kvinnan på gården. Hon inbjöd till det, utmanade, väckte begär på sitt eget lilla sätt utan 
att deras storebror upptäckte något. Anders var för upptagen med att bida sin tid, att skaffa sig fördelar 
till den dag det skulle vara dags att dela arvet efter fadern. Det gjorde han genom att svälja sin stolthet, 
ta den beska medicin som den äldste sonen ofta tvingas göra med en olycklig far på gården och vänta 
på dagen då han skulle befrias från sitt tunga ok. Anders låg nätterna igenom och höll sig vaken för att 
hindra fadern från att ge sig på sin dotter och ändå förstod han inte tänkte Nils, förargad och frustrerad 
över sin brors naivitet och oförstånd. Han såg inte hur Francis lockade genom en blick, en rörelse eller 
några gömda ord i förbigående. Men han såg det, Nils såg alltihop och hatade henne mer för varje dag 
som gick då hon envisades med att fortsätta att ta rollen som deras mor. 

Nils lyfte axlarna i en rysning av avsmak inför sina minnen och såg samtidigt genom fönstret att det 
börjat blåsa upp. Grenarna på den åldrade eken som stod i utkanten av gården böjde sig ivrigt i de 
vindbyar som kastade sig över den. Han titta oroligt upp mot himlen och insåg att ett häftigt oväder var 
på väg in över gården och trakten. Han vände sig mot de övriga i rummet. 
- Det ser ut att bli oväder! Anders, vem ska gå ut och ta in hästen? frågade han och återgick till att 
studera den himmel som blev svartare och svartare för var minut som gick. Hästen brukade klara alla 
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sorters väder och hade ofta stått ute, vinter som sommar, utan att det gått någon nöd på den, men Nils 
behövde en anledning att komma därifrån. Minnen och hans familj stod honom upp i halsen och oavsett 
om hans far låg på sin dödsbädd eller ej så var han tvungen att komma ut innan han kvävdes av dem.

-  Gå  du  svarade  Anders,  utan  att  ta  blicken  från  systern  som han  suttit  och  studerat  de  senaste 
minuterna. Gå du och ta in hästen Nils och passa på att ge den lite hö när du ändå är igång tillade han 
utan att släppa blicken från Francis. Nils nickade kort till svar och sprang nästan ut ur rummet, ivrig att 
komma ut och bort. Han bad en tyst bön till Gud att hans far skulle dra sin sista suck medan han var 
borta. Han tog hatten som hängde på väggen intill dörren, satte den på huvudet och höll kvar en hand 
på den för hindra den från att blåsa iväg i den starka vinden. Dörren for igen med en smäll efter att han 
hade försvunnit ut genom den. Ingen i det angränsade sovrummet hörde smällen. Då Nils försvann ut 
till hästen förtätades stämningen mellan de tre som var kvar. Francis hade börjat känna de allt mer 
genomträngande, brännande blickarna från storebrodern. Vad vill han och varför såg han på henne på 
det viset? Hon svalde hårt medan hon oroligt såg på sin far. Hade han mycket ont och hur långt hade 
han kvar innan han fick gå till den himmelske fadern? Han har lidit länge nog tänkte hon sorgset. Efter 
deras mors bortgång hade hon försökt att fylla lite av det tomrum som hennes far och bröder hade känt. 
Hon hade ansett att det var hennes förpliktelse som kvinna att läka familjen så gott det gick, ändå hade 
hon misslyckats i det mesta. Nu var hon hatad av sin lillebror och storebrodern hatade deras far som 
hatade honom tillbaka. Hon hade försökt göra gott, försökt vara godhjärtad då hennes familj behövde 
henne som allra mest, men ändå hade det fött så mycket ont blod. När hennes far gått bort skulle hon 
inte ha något kvar och hon ångrade bittert att hon inte hade svarat ja på det frieri som prästsonen från 
byn hade bjudit henne för några år sedan. Men då hade hon tackat nej, dragit sig tillbaka och försvunnit 
in i sitt  skal,  fortsatt  att  tjäna som kvinna på gården som en god matmor och försökt att  läka den 
fiendskap som växt fram mellan fadern och Anders. Nu var snart allt över och den enda möjlighet hon 
såg sig ha kvar var att gå i kloster. Att tjäna Gud i resten av sitt liv och försöka få honom förlåta henne 
för de synder hon begått. Synder som vuxit fram ur hennes ivriga försök att ställa allt till rätta, genom 
att ge kärlek och försöka vara godhjärtad. Nu var det snart tid för straff. Hon reste sig upp och medan 
fadern och Anders följde henne med blicken gick hon till det linneskåp som stod längs ena väggen. Hon 
öppnade det, valde omsorgsfullt bland lakanen på översta hyllan och lade dem ovanpå skåpet medan 
hon försiktigt stängde de båda dörrarna. 
- Vad gör du? viskade Anders.
- Det är snart tid svarade hon och lade de rena lakanen vid fotändan av faderns bädd. Jag har redan 
skickat bud efter prästen och han är här vilken minut som helst. Om du har några sista ord till far så 
föreslår jag att du säger dem nu sade hon och såg sträng på honom. Anders slog ner blicken, besvärad 
över vad han nu skulle tvingas säga. Plötsligt reste han sig upp och började vanka av och an i rummet, 
muttrande och stönande något som hans syster inte kunde urskilja. Han stannade framför den öppna 
spisen och såg tankfullt in i lågorna. Utanför hade ett tungt, strilande regn börjat falla och på avstånd 
hördes åskans muller. Himlen hade öppnat sig för guds vrede och Anders förstod att det inte längre 
tjänade något till att tiga. Han var tvungen att berätta trots att han avskydde det, hatade det rent ut sagt. 
Hatet hade närt honom under många år och han var rädd att det skulle lämna honom i samma stund 
som han bekände. Efter bekännelsen skulle han inte ha något kvar att hålla fast vid och i samma stund 
som han öppnade munnen och lät allt rinna ut så skulle bilden av hans far som en äcklig gammal gubbe 
som utnyttjade sin  dotter  och misshandlade honom rämna.  Det började att  fräsa i  lågorna framför 
honom när regnet tog sig ner i den öppna skorstenen. Elden skulle slockna och lämna efter sig ett 
kompakt och ogenomträngligt mörker. Utanför fönster hördes en fågel kraxa och Anders förstod att 
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stunden var inne. Han lämnade sin plats vid brasan som slocknade i samma stund som han vände sig 
om. Francis kände en iskall rädsla komma över henne då det blev mörkt. Hon kunde inte längre urskilja 
sin far som låg i sängen bredvid henne. Hon kunde inte ens urskilja handen framför sig och det gjorde 
henne skräckslagen. Hon hörde hasande steg då hennes bror rörde sig genom rummet. Det lät som om 
han ställde sig på knä intill faderns säng där Nils just hade suttit. Francis väntade, lyssnande till sin 
brors tunga andhämtning. När han började tala lät det som om han satt alldeles intill henne och viskade 
orden till far i hennes öra.

- Far, viskade han lågt. Han mindes inte när han sist hade kallat honom för far men det var förmodligen 
ända sedan tiden då mor fortfarande fanns på gården. Det rörde sig mjukt i sängen bredvid honom. 
Fadern hade reagerat på hans röst men först kom inget svar och just när Anders var övertygad om allt 
var över, att hans far äntligen hade gått hädan kom en tunn svag röst från sängen. 

- Anders är det du? Är det du som talar till mig? frågade fadern med matt röst och andhämtning tung av 
ansträngning. Det rosslade otäckt i bröstet på honom och plågan var närvarande i hans röst. Francis fick 
en galen bild av att monstret hade kommit ut och nu var redo att kasta sig över dem.

- Ja far, det är jag sade Anders och väntade några sekunder innan han fortsatte, som om han försökte 
hitta de rätta orden till vad han skulle säga. Föruttnade och avskyvärda ord. Han knäppte sina händer i 
en tyst bön inför Gud innan han berättade. Fadern lyssnade, tog in budskapet och gav upp andan i 
samma ögonblick som den första blixten på himlen reflekterades i två svarta vakande ögon...

Francis hade blivit ombedd att vänta på abbedissan i ett förmak till ett av klostrets större rum. Hon hade 
väntat en stund och blev för varje minut allt oroligare över hur hon skulle uppfattas av den stränga 
gamla kvinnan. Vad skulle hon bli tvungen att berätta för henne? Och om hon blev tvungen att berätta 
allt, skulle hon då fortfarande vara välkommen att ägna resten av sitt liv åt att tjäna Gud? Om hon inte 
blev accepterad, hur skulle hon då någonsin kunna leva vidare? Med skräck och skam mindes hon 
tillbaka till då Anders hade berättade den hemska historia som slutligen fått deras far att gå över till 
andra sidan. Minnena fick ett starkt illamående att komma över henne. För att inte kräkas blev hon 
tvungen att resa sig upp och gå fram till ett av fönstren. Rummet var spartanskt inrett med ett enkelt 
bord och två stolar som stod intill väggen direkt till vänster innanför dörren där man steg in. Korset 
hängde stort och tungt mitt på väggen ovanför bordet. Francis sneglade på det i ena ögonvrån men slog 
snabbt ner blicken då hon kände hur det brände henne ända in i själen. Hon såg ut genom fönstret på 
den lilla trädgård som nunnorna anlagt på baksidan av klostret. Hon avundades dem deras enkla liv och 
deras till synes enkla sysslor. 

Dörren öppnades försiktigt bakom henne och Francis kände hur någon kom in i rummet. Hon stod dock 
kvar vid fönstret, rädd att vända sig om och möta fördömande ögon. Hon tyckte sig känna hur den 
gamla kvinnans blick brände hennes rygg. Slutligen tog hon mod till sig. Hon kunde inte vänta längre, 
det fick bli som det blev. Med en kraftansträngning vände hon sig om och mötte den som stod bakom 
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henne.  Chockvågor  sköljde genom hennes kropp.  Visst  var ansiktet  som tillhörde kvinnan framför 
henne en aning tärt och åldrat och visst var hon en aning kutryggig där hon stod med ändå. Det fanns 
ingen tvekan. Kvinnan framför henne var hennes mor.

Åskvädret hade passerat och det första morgonljuset letade sig fram i det söndertrasade molntäcket. 
Den svarta  korpens väntan var  över.  Den bredde ut  sin  vingar  och lämnade det  trygga grenverket 
bakom sig. I sin färd vidare nedöver trakten flög den över den gård den just hade besökt. Mellan husen, 
upphängda på tvättlinor, fladdrade två uppsättningar vita lakan i den mjuka vinden.  

Slut
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