
Håkan Nesser Elva dagar i Berlin 

 

Vorspiel 1 13 - 46 

Arne Albin Hektor Murbergs pappa Torsten dör. Han avslöjar innan dess att Arnes 

mor Violetta född Dufva, aldrig dog under den där segelturen utanför Danmarks 

västkust, utan rymde med en trubadur, och  nu lever i Berlin på okänd ort. Arne 

ska ta kontakt med henne och ge henne en hemlig ask. Trubaduren hette Egon 

Lummersten. Nu är han död.  

Arne får adressen i Berlin.  

 

Farbror Lennart och faster Polly.  

Om Arnes uppväxt, han alternerade mellan familjen Lennart och Torsten sedan 

Violetta dött. Det mesta var bra till den stora olyckan skedde, Arne dök från en 

hög klippa på okänt vatten, slog i huvudet och låg flera månader på sjukhus. 

Blev aldrig som vanligt igen. Stora inlärningssvårigheter.  

Lär nu tyska för att kunna åka till Berlin.  

Arne har en särskild relation till Perry Mason.  

 

Vorspiel 2 49 - 66 

Professor Anatolis Litvinas, professor, är just på väg att skrivas ut (på försök) 

från Majorna. Lider av schizofreni 

Auerbachs källare. (Mefistofeles loppsång på Auerbachs källare i Leipzig). 

Doktor Maertens.  

Ska godkännas före utskrivning av doktor Falludi och direktör Klaase. 

2001 blev min hustru uppäten av isbjörnar på Vitön nordost om Svalbard, säger 

Litvinas. 

 

Anatolis Litvinas hade träffat Valetta Pates.  

 

Vorspiel 3 69 - 98 

Beate Bittner, född 1979, 5 äldre bröder. Mamma Verona. 

Pappa Arnold, pastor, frikyrklig och sträng. Rekommenderar innerliga böner. 

Beate är ständigt sjuklig. Har en livshotande sjukdom. Strümpel-Lorrain. Heter 

också Hereditär spastisk parapares. 

Beate tar sin tillflykt till Morfar Eugen. Han har två fel, han dricker och han är 

konstnär.  

Deras hus brann upp, pga av Beates slarv med stearinljus.  

I brist på plats inkvarteras Beate hos morfar Eugen. Där får hon bo med hunden 

Geraldine Patel. Det tycker hon mycket om. Allt blir bättre.  

Morfar blir sjuk och dör.  

Beate bli sämre och hamnar i rullstol.  

 

Hur går det för Arne i Tyskland?  

Första dagen i Tyskland (101-120) 



Det går bra, alla är vänliga och hjälpsamma. Han hittar till Hotel Munck. Packar 

upp. Går till restaurang Martinus där han äter och dricker rikligt. Svimmar när 

han ska gå hem men hjälps upp. Går sedan vilse. Bli pissnödig och ställer sig att 

pissa i ett buskage, grips av en snäll polis som kör honom till hotellet.  

 

Andra dagen i Tyskland (123-148) 

Vaknar av att en stor fågel knackar på rutan.  

Frukosten är en sensation. Måste vila sig en lång stund efteråt.  

Tar ut riktningen sin mors senaste adress, Knobeldorfsstrasse, och beger sig 

iväg. Men dörren är låst. Lyckas smita in och få kontakt med några hyresgäster.  

Där vet en gammal dam, frau Höhnchen, att Violetta Dufva bott i huset till år 

2005. Och hennes nya adress är Kyffhäuserstrasse 52, tfn 030 131 2828. 

Arne blir jätteglad.  

Tredje dagen i Tyskland (151-184) 

Äntligen hittar han ett korvstånd i Tiergarten den stora platsen i mitten av Berlin, 

där han kan köpa Currywurst mit Brot. Han går omkring i Tiergaretn blir trött och 

somnar på en bänk sedan han tagit av sin sina Eccoskor.  

Nu är han ”Utan skor i Berlin” och inte särskilt glad för detta. Han ”rådfrågar” 

Perry Mason som råder honom att ta en taxi till en skoaffär. Snart är han på 

KaDeWe, det stora varuhuset.  

Där letar hanh efter skor, tror sig plötsligt ha sett sin mamma. Men förlorar 

henne i vimlet. Köper till sist ett par eleganta gula skor, kostar 199 euro, ”rena 

fyndet” tycker han! 

 

Arne får ständigt meddelande från Lennart som undrar vad han håller på med. 

Han bara kastar det.  

Han går på restaurang. Tycker att han har något att fira. Det blir alltför många 

glas av det goda tyska ölet.  

 

Förberedelser I (177 – 184) 

Anatolis Litvinas har hittat den perfekta lägenheten, på Kyffhäüserstrasse, 

Schöneberg i Berlin. Fått tipset av Hartwig Fink-Bodemann. Med intresse för det 

ockulta, det gränsöverskridande. Vascografen och bautometern.  

Fastighetsskötaren Hummler. Fru Morgenstern. Paret Polanski. Väntar på Dagen 

V, som i Valetta. Samlar in de nödvändiga ingredienserna, till vad, en bonb? 

Makterna, ritualerna, medhjälparen. Närvaron och välviljan. Den genomborrade 

Bibeln. Mordecai Bluum.  

Johannes Uppenbarelse 4e Kapitlet (http://runeberg.org/bibeln/66_04.html) 

I detsamma kom jag i andehänryckning.  Och jag fick se en tron 

      vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen; 

  3.  och han som satt därpå var till utseendet såsom jaspissten och 



      karneol.  Och runt omkring tronen gick en regnbåge, som till 

      utseendet var såsom en smaragd. 

 

Fjärde dagen i Tyskland (187 - 192) 

Han vaknar upp nästa morgon i sin hotellsäng. Tror att han ska dö så sjuk 

känner han sig. Kraftig bakfylla. Först sent på kvällen återhämtar han sig.  

 

Femte dagen i Tyskland (195 - 230) 

Sitter åter på parkbänken, ”och gör just ingenting”. Tar sig en tupplur i solen.  

Vaknar och tar sig till Kyffhäüserstrasse 52.  

Han lyckas smita in genom porten. Läser en massa namn, ingen Dufva dock men 

väl en Vogel. Ringer på dörren. Ingen öppnar men välen dörren bredvid.  

Det tycks vara Anatolis Litvinas lägenhet. Arne visar bilden på sin mor. Men det 

är ju Valetta Pates, säger mannen. Och bjuder in honom. Mannen vill hypnotisera 

Arne. Snart sover han. 

Och ”vakendrömmer” om Aron, ung, vacker och stark som vill rädda unga Beate 

på Greivald som anklagas för att vara häxa. Hon ska dömas att brännas på bålet. 

Beates mamma heter Valetta. Han har tre dygn på sig. Sedan ska hon brännas. 

Han måste hitta nyckeln till den förrådesbygnad där hon sitter inlåst i väntan på 

dom. Och så vaknar han på Kyffhäüserstrasse 52.  

”Fjärilsmannen säger att Arne måste komma tillbaka på fredag den tredje april kl 

nio på kvällen.  

 

Sjätte dagen i Tyskland (235 - 259) 

Han sover länge och mår inte bra nästa morgonen. Funderar över om olika 

tidsperioder kan inträffa samtidigt.  

Det blir inte bättre av att hans parksoffa är upptagen av påsklediga ungdomar 

och att ”herr Imbiss” är borta med sin Currywurstkiosk. 

Han ställer sig i kö på uteserveringen vid Bahnhof Zoo. Där han inte kan beställa 

på tyska. Han får hjälp av en ung kvinna i Rullstol, Beate Bittner, som beställer 

för dem båda. Hon talar hygglig svenska. De äter tillsammans Flammkuchen och 

Apfelschorle.  Arne berättar sin historia för Beate som gärna vill hjälpa honom att 

hitta sin mamma. Hon bjuder hem honom på middag.  

 

Förberedelser II (263 – 270) 

Anatolis Litvinas känner att något skaver. Han vet inte vad.  

Läser på det rätta textstället hos Matteus.  

Men var är medhjälparen? Denne Ignoramus är det han med de gula skorna? 

Han måste bege sig till Hotel Munck. När han närmar sig hotellet lämnar 

emellertid ignoramusen. Han bär en stor påse vars innehåll han kontrollerar.  

 

 

Sjunde dagen i Tyskland (273 - 297) 



Arne vaknar av att duvan knackar på fönstret. Han släpper in henne. Dufva-

Vogel tänker han. Duvan tycks heta Evert Taube. Han lägger henne i en 

plastsäck för att transportera henne till friheten i Tiergarten.  

Beate säger att de tillsammans måste rädda livet på hennes namne. Arne/Aron 

måste hitta nyckeln till fängelset. Kanske är det den nyckeln som ligger i det 

skrin som Arne ska lämna över till sin mor? Arne har skrinet i ryggsäcken. Beate 

säger att hon kan öppna det utan att det blir märken. I skrinet ligger en nyckel.  

Beate föreslår att Arne tar sig till Anatolis Litvinas ”Fjärilsmannen” för att än en 

gång bli hypnotiserad och hamna i förgången tid för att kunna rädda Beate på 

Greivald. Hemma på hotellet väntar ett meddelande till Arne från Anatolis 

Litvinas ”Fjärilsmannen”. Han vill att Arne ska komma i morgon torsdag  kl 13. 

Åttonde dagen i Tyskland (301 - 341) 

Arne går dit och blir åter hypnotiserad.  

Han står åter på vedbacken med en yxa i handen. Han hör en kvinna ropa Aron. 

Kvällsmat! Familjen sitter runt bordet. Mor Gertrud, farfar Gurt, gammal och 

skröplig. Far Egard, drängen Josia, lillasyster Minna.  

Plötsligt minns han Beate och känner en nyckel hänga om halsen.  

Han får vänta länge tills den häxanklagade Beate på Greivald bärs ut till 

förrådshuset och låses in. Han tar genast kontakt med henne. Han provar 

nyckeln i låset. Den fastnar och det gör också Aron som har nyckeln i en grov 

läderrem om halsen, för kort för att kunna dras över huvudet.  

Röster och steg närmar sig från prästgården.  

Beate Bittner som väntat på Arne utanför Kyffhäüserstrasse 52 i tre timmar 

bestämmer sig för att gå hem. Hon känner en obestämd rädsla och stor olust.  

”Allt höll på att gå åt pipsvängen” (323) Och var kom det ordet ifrån? Jo, Astrid 

Lindgren förstås. Hon känner att hon hamnat i en onda saga.  

”Tio böcker i månaden och hundra koppar te, det är min enkla metod, hade 

gamle rektor Wasserthurm avslöjat”. De livsfilosofin hade hon tagit till sig.  

----------------------------------- 

så här är det alltså säger Beate Bittner till Arne Albin Hektor Murberg: din 

pappaTorsten och din mamma Violetta född Dufva träffas i Venedig, han köper 

en nyckel i en ask av en spåkvinna... en väldigt speciell nyckel, och kanske har 

hon först spått din mamma ... eller bägge två. Långt senare strax innan han dör,  

ger din pappa dig i uppdrag att åka till Berlin med nyckeln och lämna den till din 

mamma. Du åker hit men du åker också tillbaka till sextonhundratalet och efter 

en massa häxerier och hokuspokus stoppar du nyckeln i ett lås. Så att ...så att 

två av våra förfäder, Aron och Beata Greivald ska kunna träffas ... så att du och 

jag ska ... ja, så att du och jag ska kunna sitta här och dricka te och ha det 

trevligt! Hemma hos mig i Berlin! (354)  

 

Lite Astrid Lindgren över det hela 

-------------------------------- 

 



 

 

 

  


