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Klockan är halv sex på eftermiddagen när jag kliver in på Lars Gunnarssons gård. Ett husförhör är 
ett förhör som en präst håller i för att veta vad och hur mycket folk vet om Bibeln och Gud. Alla 
människor i trakten måste vara med. 

Lars Gunnarsson sitter bredvid prästen, hjälper honom att gå i genom namnen på listan för att se om 
alla är där. När han ser mig stiger han upp och kommer till mig, halv leende. Jag får känslan av att 
han är en aning stressad. Så jag frågar:

”Hur står det till?”

”Allt är bra. Alla verkar vara här, fast det är mycket snö i kväll. Hur är det själv?”

”Jodå. Det här ska bli spännande. Jag har ju hört en del saker om denna byn. Om Jan, kejsarn.”

”Javisst. Han är underlig, men det har blivit bättre. Jag måste nog vända mig till prästen nu. Vi talas 
vi senare.”

Lars går och sätter sig bredvid prästen och de räknar upp fler namn. Jag går närmre för att höra vad 
talar om.

”Okej, Gunhild Jansson. Hon är här?”

”Precis, hon sitter i hörnet där ner och hennes syster Birgitta sitter bredvid.” Lars pekar mot två 
kvinnor med rynkiga pannor och slitna kappor. 

”Vad bra...” Nu viskar prästen. ”Och Jan Andersson? Är han fortfarande galen? Jag har varit 
bekymrad över honom.” Lars sträcker på ryggen, tittar ut mot rummet. Han talar högt.

”Det var inte så farligt som vi trodde. Jag tog mössan och käppen. Sedan blev han mycket bättre. 
Nu arbetar han som vanligt.”

Människorna i rummet tittar upp. De försöker dölja att de lyssnar men jag kan se deras öron spetsas.  
Kvinnorna lägger håret bakom ena örat, männen kliar diskret skägget. De sneglar på Jan. De söker 
efter drama. De hoppas att han ska bli arg och få ett utbrott eller att han ska bli ledsen och störta ut 
ur rummet med händerna för ansiktet. Men när jag ser på Jan verkar han inte ha märkt att fokus 
ligget på honom, att han är i centrum. Han sitter lugnt på sin stol bredvid någon jag antar är hans 
fru, säger ett par ord till henne ibland, pillar på sina kläder. 

Prästen ler mot Lars. Nu har han räknat upp alla namn och förhöret kan börja. Han ropar till och 
människorna vänder sig mot prästen i stället. Han förhör människorna om barns kärlek till sina 
föräldrar. Det är nästan ingen som inte kan svara och jag börjar ana att det här förhöret egentligen 
inte är väldigt nödvändigt. 

Efter ett tag ställer sig Jan upp. Han avbryter prästen.



”Hör ni inte att någon knackar på dörren? Det är någon som står utanför! Han vågar viss inte 
komma in.”

Prästen suckar och nickar mot Börje.

”Du får titta efter, Börje. Du sitter närmast dörren.”

Börje slår händerna på knäna och reser sig upp. Alla människor i rummet följer hans steg med 
blickarna. Särskilt Jan. Han ser ut att vara nyfiken på vem som gömmer sig bakom dörren. Börje 
har kommit fram till dörren och öppnar, men ingen står där. Det är tomt, bara ett hål i natten och 
fallande snö. Börje går tillbaka och prästen fortsätter utan kommentar. 

”Hur är det med de 10 budorden? Vilket är det fjärde budet?”

”Jag hur ju att någon knackar på dörren!” Jan avbryter prästen igen. Kvinnan bredvid Jan, som jag 
antar är hans fru, börjar bli nervös och går själv till dörren denna gången. Även hon möts denna 
gången utav tomhet. Jag märker att Jan också börjar bli någorlunda nervös. Han gnider sina händer 
mot byxorna, pillar med naglarna, flackar med blicken och tittar på människornas reaktioner runt 
omkring. Om jag ska vara ärlig är jag också rädd. Kanske Lars Gunnarsson har fel och Jan 
fortfarande är galen? Jag reser sig upp och lägger armarna i kors. De andra sitter spända, tysta och 
iakttar. 

”Då får jag väl titta efter själv!” morrar han. Han öppnar dörren, går ut och stänger efter. En kall 
vind når rummet och vi andra i rummet blir ännu mer spända. Prästen slår ihop sin bok och väntar 
tålmodigt. Utanför hör vi Jan tala. 

”Goddag, goddag.” säger han. Och vi väntar och väntar och väntar. Lars suckar och pustar och 
jämrar och jag vet vad han tänker. Han tänker att det var just detta som inte fick hända. Men det gör 
det nu. Jan öppnar plötsligt dörren och vi hoppar till av skräck. Han borstar lugnt av snön från 
rocken, gnuggar händerna, tar av sig hatten. 

”Vem är det som har störst oss hela kvällen? Nu får du berätta.” säger prästen. Hans röst bryts när 
han talar. 

”Det var bara Erik i Falla. Han ville prata lite med mig.” Jan ler. Jag drar halsduken hårdare om min 
hals.

”Erik i Falla!” ropar Prästen. ”Vad är det du säger, Jan? han har ju varit död i flera år!”

”Det stämmer att han är död. Han kom hit på besök från dödsriket. Han hade en hälsning till Lars 
Gunnarsson.” Lars sätter sig på sin plats. Jag ser på Lars som nu har vaknat till och spärrat upp 
ögonen en aning. 

”Vad skulle det vara för hälsning?” säger han. Jan svarar med sansad röst.

”Du måste ångra allt ont du har gjort. Om du inte ångrar dig kommer något hemskt att hända. Du 
ska akta dig för första söndagen efter midsommar.” 



Jag kan se att Lars är nu alldeles förskräckt. Han har bleknat och är det inte en droppe svett på 
överläppen jag ser? Han svär när han bankar handen i bordet. Och vi andra, vi är i vanlig ordning 
rädda och nervösa. Nu har det gått för långt. 
”Så du kan prata med döda?” frågar prästen men Jan svarar inte. Han håvar upp en näsduk ur 
bröstfickan och torkar pannan i all hast. ”Vad hände egentligen när Erik dog?”

”Han fick en gran över sig i skogen. Han fick ligga länge i snön och blev sjuk. Lars hann inte fram i 
tid.” Jans min mörknar och han tittar ner i golvet.

”Ni kan inte lyssna på vad Jan säger. Han är en galning. En idiot!” skriker Lars till. Nu har det gått 
överstyr. ”Det var inte mitt fel att Erik i Falla dog...” Lars mumlar och jag kan se att han döljer den 
riktiga, hemska sanningen. Och med ens vet jag att detta inte är sant. Jan spänner blicken i Lars. 
Han vet också sanningen. 

Prästen vet inte vad han ska göra utan han avslutar förhöret, ber folket att gå hem och tackar för 
denna gången. De tar på sig rockar och mössor och vantar fort. Jag kan se att dom inte vill stanna en 
sekund. De vill hem och bort från rummet som nu är fyllt av rädsla. Framförallt Lars rädsla. 

Rummet blir snabbt tomt och det är bara jag, prästen och Lars kvar. Prästen närmar sig Lars, lägger 
sin hand på hans axel.

”Jag ser att det är något som plågar dig. Om du har gjort något ont måste du tala om det för mig.” 
Jag låtsas att jag inte lyssnar, plockar undan mina papper, gör oväsen av mig. Men jag hör. ”Du 
måste be Gud om förlåtelse. Du får inte dröja för länge. Jag väntar på dig, Lars. Låt det inte blir för 
sent.” Och i tystnad går prästen sakta fram till dörren. Innan han går ut ser han på Lars. ”Låt det inte 
bli för sent.”


