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Inledningen till 

Den överkörda grävlingen 
Ej publicerad 

 

Skejtarinstruktören och fritidsledaren Sören Svensson har en grävling tatuerad på högra axeln. 

Försäljaren Olle Bertilsson har en spade i bilen med vilken han begraver alla överkörda 

grävlingar han kan finna. Olles morsa har en liten grävling i silver hängande i en smal länk 

om sin hals.  

De tre är förbundna sedan länge. De delar en erfarenhet från monstrens och varulvarnas 

tid, då ingenting annat än det allra enklaste kunde förändra allt. Kunde förändra allt för 

dem. 

 

   *** 

 

Olle ser sig om. Han känner att någon följer efter. Han hör inget och ser inget men han 

känner förföljaren med hela ryggen. Ljudet från trafiken hörs bara svagt och nu, nu hör 

han en kvist brytas, som under en fot. Olle är stor och stark men nu blir han rädd. Det är 

mörkt mellan träden och lång väg hem. Inte orkar han springa hela vägen i det skick 

han nu är. Någonting, blodförlusten, smärtan, gör honom yr. Monstren som hukar, som 

bara väntar på hans nästa drag, att han ska blotta strupen. De har fått vittring på blodet. 

Natten är rå eftersom det regnat på dagen och kylan kryper upp längs benen där han 

står, alldeles stilla nu, och låter stegen närma sig. Det är många som går den här vägen, 

tänker han, som för att lugna sig. Många som genar från samhället uppför backen 

genom skogen till radhusområdet där uppe där han bor. Men det är sent, det är mycket 

sent. Olle förstår inte vem mer som kan ha ärende ute så sent. Han vet knappt ens varför 

han själv är ute.  

Olle känner tankarna växa på nytt, de som ger honom skavsåren. De är desamma som 

nyss och tusen gånger förut. Samma som nyss när han satt hemma och inte kunde mer, 

när han satt i sin kallsvettiga säng och mörkret åt sig närmare och pressade andan ur 

honom, drev honom, böjde honom ner mot golvet och in under sängen där han har sitt 

rakblad, i en bok, och mörkret och smärtan öppnade bokens blad på rätta stället och han 

tog fram eggen och rev och rispade för att vara trasig, så trasig som han måste, för att 
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motsvara de bultande skavsåren där inne, på insidan, och få fler hål att andas genom, 

för att inte kvävas. För det är ett övertryck, ett kvävande inre tryck, som sväller och 

jäser, som måste släppas ut och pysas fram. 

Den yttre smärtan hade gjort gott men hade svårt att mäta sig. Räckte inte. Han måste ut 

också. Bort. 

Samma tankar kan han tänka på dagen men då är de inte så svåra, då skaver de inte, då 

sitter plåster på såren och monstren, dem kan han bara flina åt men nyss, nyss där 

hemma. Då hade han tagit en gammal T-shirt ur garderoben och han kramar den 

fortfarande om armen där han inte vet om risporna blöder mer. Det har nog slutat blöda 

och morsan ligger väl fortfarande i sin säng, han hade klättrat ut genom fönstret utan att 

väcka henne den här gången, med de väldiga Urukhaierna flåsande i hälarna bakom sig. 

Ruttnande och starka, med sina stinkande gap vidöppna.  

Själv är han i dessa stunder bara en mycket liten hårig hobbit där innanför det trasiga 

men det får aldrig någon veta. Aldrig får någon veta det. Aldrig.  

Inte någon. 

 


