
DEN OVERKLIGA VÄRLDEN.

HASSE SATT VID SITT SKRIVBORD OCH tittade förstrött mot taket. Detta mörkfärgade tak 

hade med årens lopp börjat flagna och bitar av målarfärg låg lite här och var i sovrummet. 

Nu hade han fått ett brev, det som han inte ville få, men som alltid kom till honom. 

Det stod:

”Tack för din bok, men vi har för tillfället inte plats med denna bok då vi har fyllt vårt sortiment för i 

år. Ni är väldigt välkommen att skicka ett nytt manus till oss när ni har något nytt på gång.”

Ett refuseringsbrev, det senaste i en rad som han hade fått när han hade skickat in ett manus till olika 

sorters förlag. Samma sak hela tiden, en kort standardformulering med ett tack, men tyvärr inte. 

– De är inte på samma linje som jag, tänkte han och svepte i sig en klunk öl.

Sedan han hade varit sjutton år så hade han försökt att få en bok publicerad, men utan framgång. 

Mycket bättre gick det med recensioner och artiklar till olika tidningar, både i Sverige och i utlandet.

Vad hade han gjort för fel? Inte kunde hans mamma, hon som brukade lyssna på hans författarplaner, 

hjälpa honom, för hon var på personalfest med firman hon jobbade åt och skulle inte komma hem 

förrän sent på kvällen. 

   Ju mer han drack av ölet, så blev hans sorg utbytt mot en aggression. Innerst inne förbannade han 

alla dem som jobbade som författare, på bokförlag, de som skrev bokrecensioner, men inte på 

bibliotekarier, för han hade vänner som jobbade på bibliotek. 

    Han tittade plötsligt mot en fåtölj som stod i ett hörn. Där, på fåtöljens gamla utslitna dyna, låg 

manus, de som han hade försökt få utgivna. Länge, länge tittade han på högen. 

    Till slut fick han nog av de manus som låg där och samlade damm, medan han provade att skapa nya 

försök till böcker. Vad skulle han göra sig av med dem? Gömma dem i en låda i källaren? Kasta 

alltihopa i sjön? Slänga dem på återvinningsgården? Nej, bränna upp dem! Där hade han det. De skulle 

gå upp i magnifik brasa. De fanns fortfarande kvar på USB-minnen, men om han gjorde sig av 

pappersvarianterna, så skulle det fungera mycket bättre och han skulle kunna skapa nya historier, ännu 

bättre än de gamla och värdelösa försöken som var bara bleka kopior av större verk skrivna av 



författare han hyste stor beundran över. 

   Han tog fram alla manusen som fanns i rummet och kastade dem i en stor hög. Högen blev ganska 

stor när han hade slutat. Det var tio manus, mellan tio och 250 sidor, som låg där och skulle få ett 

annat öde till mötes. Summan av det hela var två thrillers, tre novellsamlingar, två diktsamlingar och 

en barnbok och fyra fantasyromaner; summan av allt som hade skapats till ingen nytta. Men nu skulle 

det bli en magnifik brasa av allt det där istället. Om man skulle ångra sig? Inte! Nu var han dödstrött på 

att se dem. Han hade läst ett av manusen, barnboksmanuset, och blev bara förskräckt över hur det 

stank Astrid Lindgren över orden och beskrivningarna. Nu kände Hasse på sig att de andra manusen 

antingen luktade Jan Guillou eller skrek Tolkien-plagiat så fort man öppnade en sida. Dessutom hade 

massor av stora författare förstört verk som de inte gillade eller inte ville veta av. 

Ingen av hans föräldrar var hemma, så kusten var klar. En tändare låg på köksbordet, den tog han med 

ut. Det var en grå mulen fredagskväll som luktade dagg. Sakta gick han fram till bränntunnan,och 

kastade ner allt. 

– Här bränner vi pappersskräp och det här är ju sånt som ska brännas upp, sa han tyst för sig själv.

Sedan tog han tändaren och tände till i ett hörn av ett manus som var nära honom. Sakta, sakta växte 

sig eldslågan och på bara ett kort ögonblick hade allt tagit eld. Det var en magnifik brasa som nog hela 

världen hade önskat att få se. En ung outgiven författare som bränner upp sina förstlingsverk. De fanns 

inte längre kvar i pappersform. Allt han hade skrivit var nu ett minne blott. Nu skulle han skapa ett 

nytt manus och det skulle vara ännu bättre än det han hade skrivit dittills. Men innerst inne ryste han, 

för det han plötsligt att tänka på de stora bokbålen som nazisterna anordnade för att rensa bort 

litteratur. Håret på hans armar sträckte på sig bara han tänkte på det. Nä, det var nog bäst att gå in 

istället.

    Men vad var det där som låg bredvid bränntunnan? Ett manus. Kanske var det ödet eller så var det 

slumpen att ett manus klarade sig ”bokbålet”. Han tog upp den. På första sidan stod det Den 

Overkliga Världen eller när livet blev obegripligt. 

– Vad handlade den om nu igen? tänkte han och tog med sig den in i huset.

    Han satte sig i soffan och i skenet av sofflampan läste han sida efter sida manuset som han hade 



skrivit och som hade glömts bort. Men efter att ha läst igenom manuset så kom han ihåg det – det var 

en fantasiroman hade han skrivit för många år sedan i ett desperat försök att publicerad när hans 

universitetsstudier hade kraschat. Bokförlaget han hade skickat manuset tyckte om boken, men tyckte 

att han hade skulle försöka skriva om det så att det blev ”ännu bättre än vad det är i nuvarande skick”.

    Han hade den gången tagit det som en förolämpning och kastat iväg den i manushögen som inte var 

så stor på den tiden. Men nu förstod han vad det hela betydde när han läste den en gång till. Manuset 

var redan bra i detta stadium, men det fanns partier och beskrivningar som kunde förbättras och 

repliker som kunde strykas, eftersom de snarare sänkte än höjde farten i berättelsen. Han beslöt sig för 

en sak – det stora manuset kunde få vänta ett tag. Nu skulle han bearbeta sin tidigare berättelse. 

    Ifrån högra byxfickan tog han fram en blyertspenna och började som av bara farten att göra

ändringar. Pennan for snabbt över pappret och flera textrader blev antingen strukna, flyttade, 

omskrivna eller helt enkelt lämnade. Tio sidor knycklade han ihop och slängde mot bordet, eftersom 

de tillförde ingenting nytt till berättelsen, utan var upprepningar av tidigare skrivna rader. Det verkade 

nu som om han arbetade av en besatthet, som om det gällde allt nu. Precis som om det hade varit sista 

försöket som han skulle göra. 

    Till slut var han klar. Den 250 sidor långa bokmanuset hade blivit bättre med förbättringarna. Han 

började att läsa om det igen och upptäckte till sin stora förvåning en sak – den här boken kändes 

nyskapande och det fanns ingen författare som han kände till hade skrivit något. Även om det fanns 

litteraturvetare som kanske skulle jämföra honom med Michael Ende, Lewis Carroll eller Eva 

Ibbottson, så förstod han att det ingen av dem skulle kunna på rak arm säga att hans bok liknade någon 

annans.

I samma ögonblick kom hans mamma in. 

– Hej Hasse! Hur har du det?

Hon tog av sig kappan och tittade på sin vuxne son sittande i soffan med en stor hög papper hållandes i 

vänster hand.

– Kommer du hem redan?

– Vadå redan? Klockan är ju halv ett?



Han tittade på klockan i vardagsrummet. Var den så mycket? Hade han suttit i flera timmar och jobbat 

med ett manus som räddats undan? 

– Oj har jag suttit här och arbetat utan att veta vad klockan är?

– Ja, det har du nog, sa mamman och skrattade.

Hasse ställde sig upp och började att städa undan efter sig. Mamman gick fram och tittade på det han 

hade skrivit. Medan hon höll på att läsa, gick han ut och brände upp de hopknycklade sidorna i 

bränntunnan. Sedan gick han in igen och hittade sin mamma nu liggande i soffan. När hon läste skulle 

man inte störa henne, för annars så tappade hon fokus och var tvungen att börja om från första sidan. 

Det visste han sedan tidigare. 

    Han smög in i köket och gjorde sig en smörgås. Sedan gick han in i vardagsrummet och satte sig i 

fåtöljen. Mamman läste fortfarande. I sin egna lilla drömvärld tänkte han nu på de personer som 

kanske skulle vilja läsa den boken. Till slut kunde han inte hålla sig.

– Vad tycker du, mamma?

Hon nickade. Till slut var hon klar med manuset och stängde igen den.

– Den här ska du prova att skicka in till något förlag.

Nu höll han på att tappa andan. Ville hans mamma att hans manus skulle bli inskickat – till ett 

bokförlag? 

– Menar du allvar? Du skojas väl inte?

Hon skakade på huvudet. 

– Jag menar det jag har sagt. Den här boken kommer att bli en storsäljare, det känner jag på mig. 

Prova, vet jag. Det händer ingenting ifall man inte provar.

– Okej, sa han, jag ska renskriva den och skickar iväg manuset imorgon.

– Gör du det, min store författare.

Mamman ställde sig upp och och gav honom en puss mitt på kinden. En känsla av lycka och 

pinsamhet fylldes i hela hans kropp. Nu var det som om sagans stora fé hade viftat sitt trollspö mot 

honom. 

    Men nu var det dags för en paus. Han gick fram till skivspelaren och tog fram en LP-skiva. 



CAMEL – Moonmadness stod det på skivan. Den gamla skivan var hans egen, den som han hade köpt 

under ett besök i Skellefteå. 

   Han tog ut skivan ur fodralen och satte den på huvudet. Nålen fördes med en försiktigt mot slutet av 

skivan. Där fanns, enligt honom själv, den allra vackraste låten det gamla brittiska proggbandet hade 

gjort.

- Släng er i väggen Pink Floyd och Nationalteatern. Här kommer det folk som är legendarer jämfört 

med er, tänkte han medan lugn piano- och flöjtmusik började spelas upp och sedan kom sången: 

See the lights on the water  ...

Det hade nu gått två månader sedan han hade skickat in manuset till det bokförlag han hade skickat in 

manuset tidigare. Han kom ihåg att det hade varit en orolig känsla att stoppa ner kuvertet som 

innehöll Den Overkliga Världen eller när livet blev obegripligt, som hans bok hette. Många tankar 

hade gått runt i skallen under den tiden som hade gått. För att dämpa den oroande känslan som 

försökte fördärva honom så spelade han LP-skivor för att lugna nerverna. Om inte skivorna hade 

funnit, så hade han kanske gått under. Musik var som medicin för hans själ. Ingen medicin kunde råda 

bot på hans ängslan och oro över framtiden eller ödet. Det kunde endast ett mirakel göra, enligt 

honom själv.

    Efter en vecka i Stockholm var han på väg hem från flygplatsen i sin pappas bil. Pappan, som hade 

haft ärenden, höll i ratten och tittade på den gråa vägen. Det verkade vara långt hem den här gången. 

Samtidigt som sportradion spelades, så blundade han och tänkte på CAMEL och hela Moonmadness.

– Hur var det där nere? frågade pappan.

– Jo...det var väl bra. Mycket att titta på och mycket att lyssna på också för den delen. 

Hasse var inte riktigt på prathumör. Nu tänkte han mer på hur det hade gått med manuset. Hur hade 

det gått?

    De åkte upp på gårdsplanen och gick ut ur bilen. Vädret var detsamma som den kvällen då han 

skrev om boken och brände upp... nä, nu fick han nog. Han bestämde sig för att inte tänka mer på 

manuset, utan bara njuta av livet.



    När de kom in i köket så fick de syn på något som gjorde både pappan och Hasse mycket 

överraskade. Bordet var uppdukat med blommor, champagneglas, en jordgubbstårta och två 

brinnande ljus. Vad betydde detta? 

    Hasse gick fram till bordet och tittade närmare. Mellan blommorna stod ett uppsprättat kuvert. Han 

tog upp kuvertet. Bonnier Carlsen stod det. 

– Bonnier Carlsen? tänkte han, då betyder det alltså...

Han vände sig om. Där stod mamma i sommargrann kjol och tittade på honom. Ett brett leende fyllde 

hennes ansikte.

– Gratulerar, min store författare.

 SLUT.


