
»D
rygt tre liter blod.«
Bertram Schwieter,
vikarierande överlä-
kare och bakjour över

nyårshelgen såg misstroget på Emma
Andersson, ST-läkare och primärjour.
Han fick ingen ögonkontakt. Han fort-
satte: 

»Det slog dig aldrig att det var gan-
ska mycket? Att man nog måste räkna
med att folk i allmänhet inte överlever
en så stor blodförlust?« 

Emma såg upp genom den spretiga
röda luggen, sänkte sedan blicken igen
och svarade med knappt hörbar röst: 

»Det är oförlåtligt, jag vet. Det värs-
ta är att jag inte ens kan förklara hur jag
tänkte. Kanske var det helt enkelt så att
jag inte hann tänka alls, den mänskliga
faktorn eller vad man nu brukar kalla
det. Just då verkade det viktigaste bara
vara att se till att han kunde andas ... se-
dan var det ju en till knivskadad från
samma fest att ta hand om.«

På britsen framför dem låg det vitas-
te lik Bertram någonsin hade sett. Den
unge mannen hade varit ljusblond och
antagligen skär medan han levde, men
nu var han vit, kritvit, nästan bländvit.
Han var avklädd på överkroppen och
den släta hårlösa bröstkorgen såg ut
som Bertram hade förväntat sig efter
Emmas telefonsamtal en dryg halvtim-
me tidigare. Något till höger om proces-
sus xiphoideus var ett cirka två centime-
ter långt sår med raka kanter hopsytt
med fyra suturer, och på varsin sida led-

de två grova plastslangar ner till stora
blodfyllda plastkärl. 

Han tog ett steg tillbaka för att få litet
distans, för att försöka få ordning på
sina tankar.

Akutrummet luktade av alkohol och
någon parfym, rader med lysrör i taket
kastade ett stumt och starkt ljus över
dem alla och Emma andades oregelbun-
det vid hans sida. Två höga och smala
behållare med vatten bubblade sakta,
nästan rofyllt på vardera sidan av den
unge mannen – de var i sin tur anslutna
till väggen med varsin slang, och till de
blodfyllda behållarna med en annan. 

Han gick fram till den döde. Snitten
för slangarna låg som de skulle i främre
axillarlinjen, i höjd med mamillen.
Emma hade gjort det snyggt – de ge-
nomskinliga slangarna var stabilt för-
töjda med varsin prydlig sutur i huden
och de såg ut att ha fungerat som avsett.
Blodet såg relativt mörkt ut – kunde
blödningen ha varit delvis venös? Han
tittade närmare på plastkärlens nivå-
markeringar. Sidorna hade blivit litet
fuktiga av kondens, men det var inte
svårt att se skalstrecken – knappt två li-
ter i den ena, drygt en i den andra.

Ungefär tre liter. Obegripligt.
Han vände sedan sin uppmärksam-

het mot den döde som fortfarande hade
på sig ett par mörkblå joggingbyxor och
tunna inneskor. 

»Vem är han?«
Emma svarade med darrig röst:
»Roine Persson, 780523. Stökig ung

man, rätt illa sedd i trakten.« Sedan fick
hennes röst litet mer kraft och hon fort-
satte: »Kunde tyvärr vara djävligt dum
och elak. Ända sedan skoltiden. En så-
dan där som hämtas upp så snart det
hänt något. Det var inte oväntat att det
skulle gå såhär.«

»Att han skulle bli felbehandlad och
dö?«

»Att han inte skulle bli gammal. Av
ett eller annat skäl.«

»Berätta igen vad som hände.«
Emma andades in och återberättade

det hon sagt när hon ringt och väckt ho-
nom: 

»Han kom in 01.24 med privat bil.
De borde kanske ha ringt efter en ambu-
lans, men det verkar ha brutit ut panik
på festen när man förstod att han var all-
varligt skadad. Det kan för övrigt ta rätt
lång tid att få fram en ambulans här i
trakterna och helikoptrarna är inte alltid
lediga så det kan faktiskt ha varit rätt
tänkt. Det var det gamla vanliga, det var
fest och Roine här knivskar en annan
gäst som drog kniv i sin tur och stack
den i bröstet på honom. När Roine kom
in var han cyanotisk och hade knappast
några andningsljud över framför allt
vänster torax så jag satte in slangar bila-
teralt. Du kan läsa själv om du vill.«

Hon räckte över ett block där hon
hade fört korta anteckningar över Roi-
nes sista tid – exakta klockslag ock tyd-
liga anteckningar om statusfynd och
vad som gjorts. Det hela såg ut som ett
PBI-fall med typiska symtom, adekvata
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Nyårsdeckaren

Åsa Nilsonne – prisbelönad deckarförfattare
❙ ❙ Åsa Nilsonne har nu inte bara en me-
dicine doktorsgrad, en psykoterapeutle-
gitimation och en tjänst som högskole-
lektor vid psykologisektionen, institu-
tionen för klinisk neurovetenskap vid
Karolinska institutet (där hon i övrigt
också är engagerad i utvecklingen av lä-
karutbildningen).

Nej, hon är dessutom deckarförfatta-
re. Och nu även prisbelönad sådan – Po-
lonipriset 2000 tilldelades Åsa Nilson-
ne och romanen »Kyskhetsbältet« med
motiveringen: »Ett välkonstruerat po-
lispussel med samtidskänsla, fyndig ti-
tel och en sliten kriminalare i centrum.« 

Polonipriset delas ut av tidskriften
Jury till »en lovande kvinnlig svensk

deckarförfattare« (tidigare pristagare är
Liza Marklund och »Sprängaren«
(1998) samt Aino Trosell och »Ytspän-
ning« (1999). Priset består, förutom
äran, av en soppslev (så att pristagaren
kan ta för sig mer i deckarvärlden).

»Kyskhetsbältet« är Åsa Nilsonnes
tredje roman efter debuten 1991 med
»Tunnare än blod«, följd av »I det tys-
ta« 1992.

Varför skriver hon då skönlitteratur, och
varför just i deckargenren? Så här sva-
rar hon på Läkartidningens fråga:

»Jag skriver skönlitteratur för att ba-
lansera livet en aning – där får man ut-
lopp för fantasi och lekfullhet i språk
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Den mänskliga faktorn
av Åsa Nilsonne



åtgärder, men ett oväntat slut. Hon fort-
satte: 

»När jag kom tillbaka efter att ha ta-
git hand om den andre mannen, det tog
tjugo minuter, ja då var han död. Jag
ringde omedelbart till polisen och till
dig. Poliserna är på väg, de kommer
ända från Skellefteå  så det dröjer nog
ett litet tag till innan de är framme.«

Bertram var fortfarande något yrvaken.
Det hade blivit en rivstart på det nya året
– knivslagsmål, ond bråd död, en häp-
nadsväckande okunnig eller eventuellt
bara stresskänslig ung kollega – men
var man jour var det ju sådant som hän-
de. Han hade tagit vikariatet över jul
och nyår främst för att han tyckte att det
var plågsamt och besvärande att bli

hembjuden av välvilliga vänner och
kolleger som trodde att han led av att
fira jul för sig själv. I själva verket lev-
de han ensam därför att han trivdes bäst
så, och han ville helst vara i fred även på
helgerna. Han hade tillbringat nyårsaf-
tonen med att försöka skriva färdigt en
artikel till Läkartidningen om ovanliga
morfologiska effekter av recessiva ge-
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och innehåll (det är kanske tur för mina
övriga alster att de värsta excesserna
kan styras in på det skönlitterära spåret
...). Jag har annars svårt att se några kla-
ra gränser mellan »deckare« och »van-
liga« romaner, ond bråd död förekom-
mer ju i bådadera, och många kriminal-
romaner är både välskrivna och rele-
vanta. Jag tror att jag tycker om att skri-
va om döden därför att vi är så rädda för
den, därför att vi alla ska dö på ett eller
annat sätt till slut, därför att den kan lösa
så många problem och till sist därför att
den ofta kastar ett klart och avslöjande
ljus över människorna i dess närhet. Jag
har dessutom saknat romaner som skil-
drar en ung människas professionella
utveckling, och där föddes idén att skri-
va om arbetets villkor, om hur vi formas
och deformeras av vårt yrkesliv.«

Finns något samband mellan jobbet
som psykiater och deckarförfattandet?

»Ja!« svarar hon. »Psykiatern, lik-
som författaren, arbetar med att försöka
förstå människors sätt att förhålla sig till
sig själva, till omvärlden och till tingen.
Vad tänker en människa? Vad känner
hon? Hur handlar hon och varför? Frå-
gorna är desamma, men både frågeställ-
ningen och svaret presenteras på litet
olika sätt inom psykiatrin och i littera-
turen. Den största skillnaden är nog att
man har mer att säga till om som roman-
författare.«

Så här skrev Ulf Örnkloo i en recension av
»Kyskhetsbältet« (Jury 3/00): 

»Och hon är initierad. Hon beskriver
gång på gång de tillkortakommanden
som nedmonteringen av sjukvården och

ordningsmakten för med sig. - - - - ’Hon
undrade’ – står det på ett ställe i Kysk-
hetsbältet – ’vad man egentligen skulle
tro om ett samhälle som bränner ut sina
läkare och poliser men vars administra-
törer glatt rapporterar att deras livskva-
litet förbättras.’« 

Temat för denna novell – som Åsa
Nilsonne skrivit för Läkartidningens lä-
sare – är något annat! Bertram Schwie-
ter, novellens huvudperson, är annars
en bifigur i hennes böcker. I Läkartid-
ningen har han figurerat som huvud-
rollsinnehavare tidigare, i Åsa Nilson-
nes julnovell 1993 »Inte röra«. 

Birgit Wilhelmson
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