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Till Axel
Jag saknar dig, kompis. Det gör vi alla.
Håll portarna i Valhall öppna åt mig.
Vi ses igen en dag.

Till Jenny och Rebecca

One time I cursed the man
He laughed and broke my hand
I’m gonna take that fist and make him understand
I’ll make him understand…
– Alice Cooper

DEL I

“ Jag d ödade honom, papi! Jag dödade haren! Trots att den hoppade upp från sitt gömställe och sprang åt alla håll samtidigt!”
Hans far stod stilla och beaktade det han såg. Sakta växte ett svagt
leende fram på hans ansikte. Bra, tänkte han. Snart kommer det vara
din vana. Du har det i ryggmärgen. I blodet. Aldrig hade han sett sådana
reflexer hos någon så ung. Inte ens hos sig själv. Och ingen han någonsin
mött hade varit snabbare än vad han själv var. Förrän nu.
“Slangbellan du byggde åt mig från det röda tamariskträdet fungerade jättebra.”
Pojken jublade av glädje efter att ha fällt sitt första byte. Bra, tänkte hans far åter när han såg sin son hoppa runt harens kropp i triumf. Men det är inte slangbellans förtjänst att djuret är dött. Det är
din, bara din. Du har en gåva du bara börjat upptäcka. Förnöjt gick
han fram till pojken och rufsade till hans hår medan han berömde
honom.
“Såg du, papi? Såg du?”
“Jag såg.”
“Ska vi äta den idag?”
“Se till att den är död först”, svarade han milt med illa dold stolthet.
“Jag ska”, sade hans unga son med ett flin.
“Spring tillbaka hem nu, så blir din mor extra glad när du varit så
duktig och skaffat oss mat för dagen.”
Han såg på medan pojken sprang ut ur skogsbrynet i riktning mot
stigen som ledde hem. Bra, tänkte han. Du tycker om det. Du är född
till det. Snart kommer du göra det på riktigt. För att det ger dig glädje.
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För att det ger dig tillfredsställelse. För att fullända hantverket. Ditt
ädla hantverk. Att döda.
Ben Uruk såg sin lille son försvinna utom synhåll. Han såg i honom egenskaperna han behövde för att befästa sitt släktträds, och sina
fränders, framtid. Den han själv hjälpt till att bygga upp. Den som
de alla hade byggt upp. De hade bara påbörjat sin skapelse. En dag
skulle den vara fulländad. Den behövde alltjämt förfinas och han visste
precis hur han skulle göra det. Hans tidigare lågmälda leende hade nu
vuxit till ett brett. Han gav in för ett lätt skratt medan han påbörjade
promenaden hemåt. Gillet skulle klara sig bra med hjälp av hans sons
blommande förmågor. Och han skulle se till att de utvecklades vidare.
Långt vidare.
Dörren stod redan öppen när pojkvaskern rusade in.
“Titta! Jag har fångat middagen till oss. Med min första sten gav jag
den ett dödligt bett. Det var inte svårt alls.”
“Vil Uruk, min duktiga pojke. Du gör mig så stolt. Se, det är mycket
kött på den. Märgen smakar säkert extra gott. Spring och hämta dina
systrar nu. Jag har en liten sak att berätta för er när ni är samlade.”
Det blev en glädjefylld eftermiddag för dem alla då de fick veta att
ytterligare en medlem av familjen väntades. Em hoppades att det skulle
bli en ny pojke. Det skulle göra den gemensamma saken enklare i framtiden. Men hennes oro, eller förhoppning, var inget hon lät påskina.
Hon såg på sin man och visste att han tänkte samma sak när hon berättade. Han hade misstänkt det ett tag och fylldes av glädje. Bra, tänkte
han. En ny rekryt för Gillet. Deras blickar möttes igen med mjuk vördnad för varandra. Han var välsignad. Det hade inte alltid varit så.
“Vad ska vi kalla honom när han väl är här? Jag är säker på att det
blir en liten busig filur.”
“Vi får väl försöka komma med lämpliga förslag till dess att han är
här”, svarade hennes make och möttes av en kör av förslag från de små
runt bordet.
Allteftersom tiden gick hördes Em ofta mumla för sig själv att det
måste vara en pojke som hon väntade. När någon frågade varför hon
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var så säker brukade hon självsäkert påmana att: “Det är sättet han
sparkar i min mage. Bara en pojke kan sparka så.”
När våren blivit sensommar kom så den nyfödde till deras barm.
Lite tidigare än vad de först trott. Men folk påpekade att det var för
att pojken ville ut i världen så fort som möjligt. För en pojke blev det,
till hela familjens stora glädje. Allra helst för hans far. Det skulle bli så
mycket enklare att hävda deras position inom deras samfund nu. För
nu hade han två söner att forma efter sin egen mall. Och han skulle
göra dem skickligare än någon annan före dem. Han tyckte sig blivit
alltför illa behandlad och förbisedd genom åren. Han hade inte den
ställning han förtjänade. En stilla tanke for genom hans medvetande.
Vil skulle bli hans muskler, den nya palten hans hjärna. Han skulle
forma dem båda enligt sina egna regler och förmaningar, utöver det
som Gillet skulle göra. Hans sätt. Men först var han tvungen att finna
ett passande namn till den lille parveln. Det visade sig svårare än han
trodde. Em fick bestämma. Eller barnen. Han suckade förnöjt medan
han torkade bladet från kniven ren. Han hade fällt en ädelhjort och
hade beslutat sig för att skinna den så fort som möjligt. Den var inte
hans. Han skulle förlora en hand om han blev påkommen. Men han
var inte orolig. Han hade gjort så här hela sitt liv. Han var född till det.
“Han får heta Pilko, efter min far”, proklamerade Em en dag när de
samlat ihop lite förnödenheter som Ben behövde. Han skulle resa bort
ett tag hade de förklarat för barnen. Flickorna brydde sig inte så mycket,
de var för små än så länge, men Vil däremot var alltid fascinerad av sin
fars resor. Han hade lagt märke till att han ofta återvände med mer
saker än han begav sig iväg med. Spännande redskap, örter, kryddor.
Ibland såg han till och med gyllene mynt som glänste, men han märkte
att hans far snabbt gömde dem utom synhåll när han verkat alltför
frågvis. Men allteftersom han blev äldre hade Ben låtit honom komma
närmare sakerna han förde hem och svarade på de frågor han hade.
Han såg till att hålla sin son nyfiken.
Vil lade märke till att det ibland kom folk på besök när hans far var
bortrest. Grinden som delade grusvägen som ledde fram till deras gård
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gnisslade alltid till när den öppnades, då visste han att någon var på
väg. Han hoppades alltid att det var hans far som var hemma igen när
ljudet nådde genom gräset och de små äppelträden. Oftast var det han.
Ibland var det någon annan. Det hade varit så under alla hans år. Flera
gånger hade han sett sin mor argumentera med folk som undrade var
hans far var för någonstans. Hon svarade alltid sakligt. Hon visste vad
hon skulle säga. Alltid. När de väl var ensamma brukade hon muttra
för sig själv: “Var du får din energi ifrån förstår jag inte. Än hit, än dit.
Hur hinner du med dina plikter dessutom?” Sedan brukade hon titta
på Vil och undra om han skulle bli likadan. Suckandes brukade det
sluta med ett litet smil i övertygelsen om att det nog skulle bli fallet.
När Vil sprang till granngården med fisk eller frukt, då tog det kortare
tid för var gång. Hälften så lång tid som för några år sedan. Ja, han
skulle bli likadan.
Deras farm var mångsidig. Ben tyckte det var bäst så. Att vara förberedd på missväxt och hunger var ett enkelt val att göra om möjligheterna
fanns. Det fanns bäckar som oftast var isfria, där fisk fanns i överflöd.
Det fanns små åar som flödade från bergsmassiven norröver, som hade
grävt sina små fingrar i form av älvar och en och annan liten sjö genom
skogslandskapen. Teyfloden kallades den största vattenmassan i folkmun. Dess vatten ansågs ha helande egenskaper. Jorden var bördig som
på få andra ställen om man visste vad som skulle odlas. Men ingen
annan visste. Det var deras hemlighet. De hade dessutom något som var
få förunnat, äppelträden gav faktiskt frukt vintertid. “Näring året om”,
brukade Em förkunna när Vil klagade på att smaken var sur. Med tanke
på Bens och Vils förmågor att bygga fällor som snärjde sina byten med
stor framgång var de ett självgående hushåll. Det som blev över fanns
det marknader för om man nu ville ta sig den långa vägen dit.
Årstiderna gick sin gilla gång. Ben var ofta borta, men kom tillbaka
lika ofta. Ibland var han borta veckor i taget, ibland bara några dagar.
Vil saknade honom när han inte fanns där för honom, men gladdes
desto mer när han väl var det. Känslorna var ömsesidiga. Ben älskade
sin son mer än något annat.
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“När ska du berätta för honom?” frågade Em en dag när de långsamt
gick från hagen där hästarna stod. De såg båda på Vil som hoppade
upp och ner framför dem för att skrämma några kråkor som satt och
åt på något.
Ben stannade. Han lät blicken fästa sig på sin son som kiknade av
skratt över att ha skrämt fåglarna några meter framför dem.
“Inte ännu. Låt honom vara barn ett tag till.”
“Han växer så fort. Det måste göras rätt.”
Ett bittert leende spred sig över hans ansikte.
“När tillfället är det rätta. Det är hans öde. Liksom det var mitt. Inte
än. Snart. Jag lovar.”
“Vi har berättat så mycket om sägnerna som styrt vår levnadslott
genom generationerna att han inte kommer vara främmande för det
han får höra.”
“Jag tycker han ska få vara barn ett tag till.”
“Ja, det gör jag också. Men du vet hur min familj är. De har framfört
lite syrliga antydningar om hur det går. Som du vet.”
“Det är ofattbart. De är för lata att underkasta sig själva att göra det
som krävs. Något de svurit att göra. De förlitar sig på mig när det är
något svårt som måste utföras. Liksom de förlitade sig på min far att
göra samma sak. De skulle inte vara någonting utan honom. Eller mig.
Nu förväntar de sig att Vil ska göra samma sak utan att visa minsta
lilla ödmjukhet inför de formande år som kommer krävas av honom.”
Han tystnade. Em visste varför.
“Du har aldrig förlåtit dem för det som hände din far.”
Rösten svek honom när han till slut tog till orda. Minnena hemsökte
honom än till denna dag. Och skulle göra för alltid.
“De krossade honom. Bröt hans vilja att leva. Hur kan jag förlåta det?”
“Jag vet, Ben. Men de har rätt. Det är skrivet i vårt blod, åtminstone
ditt, att det är så Gillets lagar säger. Och du är dess främste förespråkare. Iliya var en bra man. Han blev ett offer för omständigheterna.
Han visste om bördan som vilade på hans axlar och vad den innebar.
Liksom du gör. Liksom Vil kommer göra.”
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“Inte på det viset. Han förtjänade inte det. Det är som om han är
raderad från deras annaler. De borde hylla honom i deras sånger, inte
glömma hans gärningar. Nej, de närmast förnekar dem.”
Hon såg hur hans ögon fuktades av minnena.
“Så är det inte. Du vet att det inte är så, snälla du. Tänk på dem som
du mött som fått sina öden förkortade. Rättvisa finns inte i denna
värld.”
Ben stod stilla utan att säga något. Han begrundade orden Em sagt.
De gjorde så ont, men han visste att hon hade rätt. Åtminstone till viss
del. Hon var lika klok som vacker. Så öppnade han munnen igen.
“De har tappat insikten om vad Gillet en gång skapades för, dess
principer och heliga värdegrunder. De är absoluta och får ej brytas.
Men det är ju just det de gör. De förlitar sig på mig istället för att göra
det själva. De förväntar sig att Vil ska göra detsamma.”
“Var försiktig med de beskyllningarna. Jag ber dig.” Em var förskräckt av de ärliga orden hon hörde. “Du vet vad som väntar om de
inte längre finner dig nödvändig om du öppet säger de sakerna.”
“Jag följer våra heliga direktiv. Det har jag alltid gjort. Jag har aldrig
svikit dem. Det vet du. Snart ska jag säga vad de behöver höra och ge
dem vad de vill höra avseende Vil. Han kommer bli en tillgång utöver
det vanliga. För oss. För dem.”
“Det värmer mitt hjärta.”
“Du värmer mitt. Och kommer alltid att göra.”
De kysstes.
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