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INLEDNING

Till  sitt  upplägg skiljer  sig  detta  scenario  aningen från konventionella

scenarion, såtillvida att det saknar annan stomme än den som återfinns i

karaktärernas  bakgrund  och  personlighet.  Man  kan  kalla  det  för  ett

Tabula  rasa-scenario,  eftersom  ingen  egentlig  huvudlinje  finns  och

därigenom ingen bestämt slut. Alla slut är bra utom de dåliga.

För att du som SL inte ska vara fullständigt utelämnad åt spelarnas

godtycke erbjuds denne fem olika uppslag som kan användas efter eget

omdöme.  Dessa  uppslag  representerar  samtliga  beståndsdelar  som

återfinns i alla goda berättelser (utom romantik, som är larvigt): spökjakt,

mordiska  andeväsen,  hedniska  festivaler  och  anarkister.  Du  bör  välja

uppslag med omsorg, så att en spelgrupp som tydligt signalerar att de är

intresserade av att sitta i skinnfåtöljer och snurra konjakskupor inte får

galna  anarkister  på  halsen.  Fingertoppskänsla  och  god

improvisationsförmåga  är  alltså  eftersträvansvärda  egenskaper.

Stämningen i scenariot ska präglas av realism och tidstrogenhet.

RAMBERÄTTELSEN

Scenariot utspelar sig under ett par varma dagar i början av juni 1904.

Platsen  är  ett  gods  i  Lavenham,  Essex.  Karaktärerna  består  av  fyra

infödda engelsmän och en amerikan. Samtliga är nyinitierade medlemmar

i Societas Albae Viea Eternitata (SAVE) − ett sällskap som undersöker

övernaturliga fenomen. De ska nu bege sig ut på en välförtjänt semester

efter att just ha avslutat en undersökning kring den ökände ”Bockfots-

Jack” (Spring-heeled Jack)  som härjat  London i  ett  under  lång tid.  De

flesta av karaktärerna lider av sviterna efter konfrontationen med denna

varelse  från  det  okända.  De  är  i  stort  behov  av  vila  och  har  därför

beslutat sig för att bege sig ut på en velocipedsemester på den engelska

landsbygden.  
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KARAKTÄRERNA

Lord  Archibald  Kingsley,  den  nionde  earlen  av  Lavenham.  En

fyrtiofemårig  aristokrat  som  alltid  har  valt  att  gå  sin  egen  väg  och

därigenom fått  sin beskärda del av konflikter med det övriga brittiska

konservativa samhället. Det är på hans familjegods som större delen av

scenariot utspelar sig. När scenariot tar sin början är lorden nerver hårt

nedslitna  av  mötet  med  ”Bockfots-Jack”  och  han  tror  sig  höra  röster.

Detta  tillstånd  kommer successivt  förvärras  under  scenariots  gång till

dess  lorden  i  slutet  närmar  sig  vansinnets  avgrund,  vilket  kan  bli

intressant eftersom lorden är sällskapets givna mittpunkt.

Professor Douglas Huntington Durbridge Dare,  44 år gammal.  En

tystlåten,  vänlig  professor  i  filologi  vid  Cambridgeuniversitetet.

Intellektuell och eftertänksam, kanske till och med klädsamt disträ. Gör

inte mycket väsen av sig utan kommer att hålla sig i bakgrunden oavsett

vad som händer.

Thomas Jennings, MD, 34 år. Allmänpraktiserande läkare, även han en

tämligen reserverad person. Uppvisar dock en liten egenhet som kommer

att  vara närvarande i  ett  av  uppslagen.  Efter  en händelse i  Sydafrika

under Boerkriget några år tidigare är Jennings besatt av en zulukrigares

andeväsen.  Dess  närvaro  yttrar  sig  bland  annat  i  drömsyner,  kraftiga

humörsvängningar och – i vissa situationer – även omänskliga krafter.  

Rodger Underwood,  27 år.  En ambitiös,  men bitvis  också hänsynslös

ung man som tack vare envishet,  skarpsinne och näsa för  affärer  har

lyckats avancera från att vara slussvaktarens son till att bli en hyggligt

välbeställd och framgångsrik affärsman. Han har även ambitionen att ta

över lordens roll som sällskapets givna mittpunkt och skulle heller inte ha

något emot att bli kontaktperson för SAVE.
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Jonathan Somersby, 30 år. Ung man med distinkta böjelser för det egna

könet. Lever väl på sin faders inkomster och kan avsätta både tid och

pengar åt intressen som lutar åt det kulturella slaget.  Är något av en

livsnjutare och gammal vän med både Jennings och Underwood.

SCENARIOTS INLEDNING

När  scenariot  tar  sin  början  har  karaktärerna  just  träffats  utanför

grindarna  till  Presbury  Park  i  östra  London.  Klockan  är  tio  på

förmiddagen den 4 juni år 1904. Stämningen är på topp när de grenslar

varsin velociped och under klarblå himmel och osedvanligt strålande sol

sätter  kurs  ut  från  staden.  Det  går  nästan  två  timmar  innan  alla

förortsområden har passerats och stadsgränsen nåtts. 

Därefter fortsätter färden ut över Essex böljande sommarlandskap,

ljuvligt insvept i en prunkande grönska. Luften är fylld av landskapets alla

dofter från syrenbersåer, humlerankor, savande lövträd och – emellanåt –

ladugårdar. 

Vid fyratiden, kanske efter en sen lunch, blir Somersby nästan överkörd

av en stor, anskrämlig ångskördetröska som de möter på landsvägen. 

Lagom  till  kvällstid  har  professorn  fått  skoskav  och  Underwood

förlorat sin stiff upper lip; han säger sig ha ont någonstans, men vägrar

att precisera var. Det är då som Mrs Maddings B & B blir synligt vid

horisonten och blir våra hjältars räddning. Mrs Maddings är – som alla

tanter på den engelska landsbygden – en huslig person, som till ett billigt

pris förser sällskapet med rustik men välsmakande kvällsvard. Det blir

garnerade äpplen till efterrätt.

Följande dag vaknar de tidigt och en stärkande frukost senare är de

återigen på väg. På förmiddagen passerar de en slottsruin från Cromwells

tid. De är även nära på att ta fel väg i en korsning.

Omkring klockan sju på kvällen anländer sällskapet till den lilla byn

Lavenham, bortom vilken lord Archibalds familjegods ligger beläget. När

de passerar byn kan de lägga märke till att den i det närmaste är folktom,

sånär  som på en  stor  skallig  man som bär  på  en  grön  färgpyts.  Byn
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härbärgerar egentligen 253 invånare och ett värdshus – The Green Giants

Inn – men är för tillfället tömd på folk som förbereder sig inför ”De gröna

jättarnas festival”, den årliga festen till sommarens lov. I utkanten av byn

ligger även en församlingskyrka, en låg stenkossa från 1400-talet med

ärggrönt tak och grå sten. 

Sedan dyker godset upp. Huvudbyggnaden är magnifik och pryds av

fyra doriska kolonner.  Framför det tre våningar höga godset ligger en

park  som anlagt  enligt  franskt  manér.  Den är  välskött  medan godset,

uppfört  på  1760-talet,  är  påtagligt  märkt  av  väder  och  vind.  Bortom

huvudbyggnaden breder en lummig engelsk park ut sig,  innehållandes

dammar,  bersåer  och  ett  litet  lusthus.  I  parkens  södra  del  ligger  en

mindre brunröd tegelvilla  från 1800-talets mitt  insvept  i  en mantel  av

murgröna.  Huset  ser  ut  att  vara  i  betydligt  bättre  skick  än

huvudbyggnaden, och tillhörde – fram till för tre år sedan – Archibalds

farbror,  Hannibal  Kingsley.  Efter  dennes  död  övergick  dock  huset  till

släktens, det vill säga Archibalds, ägo. Det är här sällskapet ska tillbringa

vistelsen i Lavenham. Archibald har tänkt på allt. Via telegram har han

låtit  iordningställa  huset,  det  är  städat  och  skafferierna  är  välfyllda.

Huset  har  åtta  rum  och  är  smakfullt  inrett  i  viktoriansk  stil  med

träpaneler  i  italiensk  valnöt,  rikligt  med  mässingsdetaljer  och  med

orientaliska mattor på golvet. Ingen behöver dela rum med någon annan.

Det mest fascinerande rummet är onekligen salongen som innehåller

föremål  från  jordens  alla  hörn:  ett  uppstoppat  noshörningshuvud,  en

egyptisk  dödsmask,  tre  indiska  svart-gula  ormar  i  formalinfyllda

glasburkar, takbjälkar med utsirade janusansikten samt en stor samling

exotiska fjärilar i väggmonterade tittskåp. I andra delar av huset finns en

turkisk vattenpipa – som enligt familjetraditionen ska ha använts av Lord

Byron  under  det  grekiska  självständighetskriget  –  och  ett  ställ  med

hagelgevär  från  Holland  &  Holland.  Det  är  här  som  sällskapet  ska

tillbringa större delen av tiden, så se till att de kommer väl till rätta.

UPPSLAGEN
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De främsta intrigerna i scenariot ligger latent nedlagda i karaktärerna

och  i  deras  inbördes  relationer.  Uppmärksamma  spelare  kommer

naturligtvis att upptäcka detta. Kortfattat kan man säga följande. Rodger

Underwood  kommer  att  vara  arrogant,  eventuellt  irritera  de  andra

karaktärerna och kommer också att göra sitt bästa för att lorden inte ska

stå i centrum för alla aktiviteter. Jonathan Somersby kommer att ty sig till

Rodger Underwood, ty gammal kärlek – om än obesvarad sådan – rostar

aldrig.  Professor  Durbridge  kommer  att  undra  varför  alla  behandlar

honom som om han var  gjord  av  bomull;  detta  då  lord  Archibald  har

spridit ut att anledningen till semestern är att professorn ska få vila upp

sina ansträngda nerver. Thomas Jennings kommer att vara upptagen med

att  bekämpa  sina  stegrande  humörsvängningar  medan  lord  Archibald

successivt  kommer att falla offer för  rösterna i  huvudet.  Intensiteten i

lordens milda störning kommer inom loppet av tre dagar att eskalera till

fullt utvecklat vansinne.

Utöver dessa intriger  kommer nedan fem uppslag – eller  teman –

presenteras  som  du  som  SL  kan  använda  sig  av  och  introducera  för

gruppen. Välj och vraka mellan dessa uppslag. Använd inte alla på en och

samma gång utan känn efter vilket som är lämpligast för din spelgrupp. 

1. Bulleranden från Morgenbrotstal

Historien  är  följande.  År  1868  befann  sig  lord  Archibalds  farbror  –

Hannibal Kingsley – på kontinenten ute på sin  Le grand tour, den stora

bildningsresa  som  den  brittiska  aristokratins  arvtagare  förväntades

genomföra. Under resan kom Hannibal att tillbringa en kortare tid i byn

Morgenbrotstal i Westphalen. Där fick han möjlighet att delta i seanser

som hölls av det lokala spiritistsällskapets och kom därigenom i kontakt

med ett andeväsen. Dennes namn var Jacob Brenner och han hade under

sin levnad varit äldsta sonen till borgmästaren i byn. Han hade lämnat det

jordiska redan på 1730-talet,  men levt kvar i  byn som en osalig ande.

Hannibal  och  Jacob  Brenner  kom  att  lära  känna  varandra  genom

seanserna och utveckla en nära vänskap.
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När Hannibal avslutade sin bildningsresa följde Brenner med honom

hem till godset i Lavenham. Där bodde de ihop under många år, fram till

dess Hannibal avled i september 1901, och nu är bara Brenner kvar. Han

har sin boning i en gammal schweizisk pendyl som hänger i Hannibals

gamla  rum.  I  det  här  uppslaget  kommer  anden,  som är  allt  annat  än

malign,  eftersom  han  förstår  att  Archibald  är  en  nära  släkting  till

Hannibal – att ge sig till känna för karaktärerna på alla upptänkliga sätt.

Han bullrar och kan exempelvis använda sig av spökskrift, flytta föremål

och  anta  skuggestalt.  Syftet  är  gott,  men  kan  verka  skrämmande  för

karaktärerna. 

I  Hannibals  villa  finns  också  en tavla  som denna lät  måla  för  att

föreviga mötet med Brenner. Den föreställer seansen och hänger ovanför

den öppna spisen (Handout nr 1). Brenner kan även visa sällskapet var

Hannibals dagboksanteckningar från resan 1868 står att finna (Handout

nr 2) – allt i syfte att få någon slags kontakt med dem. 

Tanken bakom detta uppslag är att sällskapet ska råka ut för något

som är mystiskt, ofarligt, men ack så skrämmande; detta till skillnad mot

nedanstående uppslag.

2. Mens sana in corpore mortua – en sund själ i en död

kropp

Detta uppslag utgår ifrån Thomas Jennings erfarenheter från Boerkriget.

Under det att Thomas 1901 deltog i den brittiska arméns kampanj i Natal

inträffade något ovanligt. Vid stormningen av en kraal, en rund Zuluby,

sköt Jennings en gammal krigare till döds. Mannen var dock innehavare

av stark Shonghua, magiska krafter, så krigarens själ tog plats i Jennings

bröst  och  levde  därmed  vidare.  Det  mest  konkreta  resultatet  var  att

Jennings  kropp nu härbärgerar  två  själar  med helt  olika  viljor.  Denna

klyvning var hanterbar så länge som Jennings viljestyrka var intakt, men

numera har han börjat förlora kampen mot M’knga Badai som krigaren

heter. 

 6



Mens sana in corpore sano 

Jennings har börjat se drömsyner mitt på dagen och hans tidigare så

lugna temperament har blivit hetsigt. Han har även vid ett par tillfällen

helt tagits över av M’knga, exempelvis i mötet med Bockfots-Jack, då den

gamla krigarsjälen av ren självbevarelsedrift  gav sig tillkänna och gav

Jennings oanad styrka. 

När Jennings anländer till Lavenham och M’knga upptäcker närvaron

av Brenner kommer en konflikt att segla upp. Sällskapet kommer att finna

sig indragna i  en andekamp mellan M’knga och Brenner  där Jennings

överlevnad står på spel. Båda andarna är lika starka – M’knga i egenskap

av krigare och Brenner i egenskap av sin ålder och genom det faktum att

han är knuten till platsen där kampen utspelar sig. Det som händer är att

M’kngas  gestalt  börjar  frigöra  sig  från  Jennings  kropp  nattetid,  han

vandrar ensam omkring i huset och söker efter Brenner. Denne å sin sida

gör allt som står i hans makt för att göra sällskapet uppmärksamt på att

de har en objuden gäst i huset. Brenner tvekar inte att låta väggföremål

falla ned i huvudet på karaktärerna om natten så att de ska vakna och

upptäcka M’knga. Jennings själv börjar se syner dagtid och anar sig till

figurer som skymtar förbi i ögonvrån. Han sover av förståeliga skäl dåligt

under dessa dagar. De andra i sällskapet känner av en närvaro i huset

och tycker sig skymta skuggor i fönstren. 

Detta  uppslag är  betydligt  mer  actionfyllt  än det  tidigare  och  kan bli

riktigt obehagligt. Hur det hela slutar vet ingen utom SL.

3. En gudstjänares våndor

Detta  uppslag  passar  bäst  för  en  spelargrupp  som vill  låta  sällskapet

stanna kvar inomhus och där rollspela lite normalt socialt umgänge utan

andar eller andra mystiska fenomen. 

Uppslaget  inleds  med att  det  en kväll  knackar  på  ytterdörren  till

villan.  När  de  öppnar  står  en  präst  i  trettioårsåldern  utanför.  Han

presenterar  sig  som  Fader  Morgan  Carmelian,  församlingspräst  i

Lavenham, och han kliver gärna på. Vid förfrågan om hans ärende säger

han att han har kommit för att hämta deras själar. Sedan brister han ut i
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ett hest skratt innan han ändrar sig och säger att han endast vill avlägga

en artighetsvisit hos den unga lorden. Skarpsinta spelare kommer inte ha

några problem med att se att denne Carmelian är mycket nervös. Han är

dock i grunden en vänlig själ, påtagligt beläst och med vissa excentriska

drag  som  sällskapet  kan  identifiera  sig  med.  De  kommer  säkert  att

uppskatta  hans  sällskap  om de  inte  kör  honom  på  porten.  Carmelian

kommer dock att bli alltmer nervös ju mer kvällen framskrider, han blir

tankspridd och hans flackande blick letar sig allt oftare bort mot fönstren.

Anledningen till nervositeten är att byborna denna kväll förbereder

en gammal hednisk festival, ”De gröna jättarnas ankomst” (mer om detta

nedan).  Eftersom Carmelian aldrig egentligen tyckt om sin församling,

och eftersom dessa känslor är ömsesidiga, så misstänker han att byborna

har  något  djävulskap  på  gång  som  kommer  drabba  just  honom.  Han

tillbringar hellre kvällen – och gärna även natten om han kan hitta på

något  svepskäl  –  i  karaktärernas  sällskap.  Själva  orsaken  till  hans

sällskaplighet är han dock inte särskilt benägen att delge karaktärerna,

eftersom  han  inte  alls  är  särskilt  stolt  att  vara  den  enda

församlingsprästen i  England som har en egen hednisk festival  på sin

bakgård. Om spelarna ändå lyckas avlocka honom denna hemlighet och

beslutar sig att ta sitt ansvar som goda SAVE-medlemmar och undersöka

saken närmare, så är det bara att gå över till nästa uppslag.  

4. De gröna jättarnas festival

Denna hedniska festival har sitt ursprung inom keltisk tradition och har

överlevt i över ett årtusende. Festivalen är inte så suspekt som en SAVE-

medlem  lätt  kan  förledas  att  tro,  utan  går  mest  ut  på  att  hälsa  den

annalkande sommaren välkommen. Inga offer ingår annat än blomsteroffer

till moder jord. Festivalen har fått sitt namn efter tron på de gröna jättar

som sades anlända med sommaren varje år och den tar sig uttryck som

påminner  om  en  blandning  mellan  de  medeltida  mysteriespelen  och

renässansens Commedia Dell’arte, där vissa bybor tar på sig olika roller

för  att  gestalta  naturens  krafter.  Den  lokale  värdshusägaren  Finnegan
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spelar, grönmålad från topp till tå, en av de gröna jättarna. Hans timida,

men ack så tilldragande hustru Anne spelar en av de många dryaderna

som dansar omkring till flöjtmusik och försöker locka männen i fördärvet

genom att knyta svarta sidenband i deras hår. Puck, den lilla trickstern,

ska man akta sig för, då han har rätt att slå folk i nacken med sin påk om

någon inte kan rimma på hans gåtor. Ett exempel ur hans repertoar: ”Vad

skriar högt och ser ut som ett fån?” Rimligt svar: ”En åsna det är, fast med

foten i bersån.”  

Sällskapet kommer egentligen att få svårt att upptäcka något inslag i

festivalen som kan vara intressant för SAVE att undersöka, på sin höjd kan

dryaderna verka sedlighetssårande. Det kan dock vara på sin plats att SL

understryker de iögonfallande inslagen i festivalen och lockar fram en viss

misstänksamhet  från  sällskapets  sida.  Det  gäller  dock  att  inte  reta

byborna alltför mycket med dumma frågor och närgånget snokande, de tar

trots allt sin festival på allvar.

Detta uppslag bör ses som en exkursion ut i verkligheten för spelare

med ett utpräglat sinne för att finna det mesta misstänkt. Det passar också

bra för spelare som uppskattar att röra på sig, smyga omkring nattetid och

snoka.

5. Anarkisternas afton

Detta uppslag bör endast användas du om SL är säker på att spelgruppen

uppskattar konflikter och våldsamheter eller om du är fruktansvärt trött

på spelarna och snabbt vill avsluta scenariot. 

Uppslaget består i  att en mindre grupp östeuropeiska anarkister −

som  flytt  sina  hemländer  och  fått  politisk  asyl  i  Storbritannien  −  har

återupptagit sin våldsamma verksamhet under ledning av en ungrare vid

namn Karl Radec. Denna halvt vansinniga individ har tagit principerna om

den  direkta  aktionens  nödvändighet,  exemplets  makt  och  ”handlingens

skönhet” på fullaste allvar och har utarbetat en plan för att  störta det

brittiska imperiet. Planen är enkel. Den består endast av en rad attentat

riktade  mot  personer  ur  monarkin,  aristokratin  och  statsförvaltningen.
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Genom att dra lotter ur en hatt har Archibald oturligt nog valts som första

offer på revolutionens altare och Radec och hans hantlangare har beslutat

sig för att spränga lorden i luften med en tidsinställd bomb.

Om du  som SL  vill  bli  av  med  spelarna  är  det  bara  att  göra  om

anarkisterna  till  ytterst  effektiva  mordmaskiner.  Om du  istället  vill  att

spelarna ska få uppleva lite actionfylld spänning så kan du istället  låta

dem  observera  mystiska,  rockklädda  gestalter  som  smyger  omkring  i

trädgården  nattetid,  för  att  sedan  låta  dem  få  veta  att  främmande

personer har gjort förfrågningar om lorden och hans sällskap nere i byn.

Därefter  är  det  bara  att  eskalera  konflikten  när  anarkisterna  försöker

aptera sina dynamitgubbar utanför fönstren till matsalen eller gör inbrott

om natten för att placera bomben i källaren. Anarkisternas revolvrar och

dolkar ställs mot antika hagelgevär. Bulleranden Brenner kan med fördel

användas till att snoka reda på tidsinställda bomber; han kommunicerar

bäst genom att strö ut spelkort på golvet och forma dem till tecken. Detta

uppslag kan nog uppskattas av en röjig spelargrupp. 

Slutord

Eftersom det inte finns något givet slut på scenariot, så finns det inte 

heller någon anledning att skriva en epilog. Däremot kan det återigen vara

värt att påminna att scenariot är oerhört beroende av din fantasi och 

improvisationsförmåga. Gör det till något värt att spela. Lycka till!
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                 Mrs Maddings B&B                          Godset i 
Lavenham



Mens sana in corpore sano

 

            Farbror Hannibals villa                 
Interiören i villan



Mens sana in corpore sano

   

M’knga Karl Radec

     

              Anne Finnegan     
”Puck”
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Mens sana in corpore sano

Handout nr 2



Mens sana in corpore sano



Lord William ”Archie” Archibald

Kingsley, 9:e earlen av Lavenham
”Att lord Archibald föddes med en silversked i munnen råder det ingen

tvekan  om,  han  föddes  ju  trots  allt  till  att  bli  den  nionde  earlen  av

Lavenham. Frågan är bara vem han sålde skeden till och för hur mycket?

För under de år som har gått sedan lorden år 1882, endast 23 år gammal,

axlade sin faders mantel och tog plats i underhuset har det enbart gått

utför för den anrika släkten. Numera står både kontot på Bank of England

och släktens anseende i allmänhetens ögon på minus. Egendomarna och

tillgångarna  försvann  i  samma  takt  som  den  unge  lordens  senaste

skandaler fyllde tidningarnas löpsedlar. Det talades om att han levde ett

liv av idel utsvävningar, präglade av brott mot god sed, takt och fason.

Hans insatser inom politiken var högst marginella; vid ett tillfälle lär han



visst ha talat sig varm för tvegifte för sjömän som tillbringade mer än sex

månader till sjöss.

Sedan var det spiritism och annat hokus pokus som upptog hans tid; det

sades att han själv hade lärt sig magnetisera människor. En magnetisör

som  parlamentsledamot!  Vad  kommer  härnäst?  Bantunegrer  som

premiärministrar?  Fallandesjuka  som  överläkare?  Dessutom  brukade

lorden framföra sin velociped till och från underhuset. Men nu är det slut

på  sötebrödsdagarna.  Alla  gods  har  lämnat  släktens  ägo  utom

familjegodset  i  Lavenham  och  det  sägs  vara  i  skriande  behov  av

upprustning.

Det  är  egentligen  bara  en  tidsfråga  innan  lorden  tvingas  lämna

politiken och istället  får  tillfälle  att  umgås med sina vänner på heltid.

Hans bekantskapskrets består för övrigt numera enbart av uppkomlingar

och bohemer. Ta Jonathan Somersby till exempel, en av lordens närmaste

vänner.  Det  gick  ihärdiga  rykten  om  att  han  tillhörde  Oscar  Wildes

läsesalong, utan att för den skulle vara intresserad av litteratur, om ni

förstår vad jag menar? Men som sagt, snart är det slut på lordens högst

tillfälliga gästframträdande på den officiella scenen. Han kommer snart

vara en bortglömd och väl dold skamfläck i vår historia. Vi har en lång

tradition av att reducera oönskade individer till noll och intet, däri ligger

den brittiska civilisationens storhet, och jag kommer definitivt att dra mitt

strå till stacken.”

Orden tillhörde Sir Peter Manning och hade yttrats några timmar tidigare

i  Filantropisällskapets  stora  salong.  Lord  Archibald  hade  av  en  slump

råkat få höra hans utläggning och orden ringde fortfarande i öronen på

honom nu när han stod framför badrumsspegeln i lägenheten vid Chelsea

Court. Han var endast iklädd pyjamasbyxor och morgonrock när han nu

betraktade  sig  själv  i  spegeln.  Mannen  han såg  där  hade  bara  delvis

likheter med mannen som Sir Peter hade beskrivit. Visst stämde det att

han tidigare i sitt liv hade begått en rad misstag; han hade i ungdomen

agerat ogenomtänkt och huvudlöst i bland annat affärer, något som gett

utslag  både  ekonomiskt  och  politiskt.  Vidare  var  det  sant  att  släkten



Kingsley befann sig på ruinens brant och dessutom troligtvis skulle dö ut

med honom själv. Ännu hade han inte skaffat sig familj och barn, trots att

han  var  fyrtiofem  år  fyllda.  Men  att  Sir  Peter,  den  bigotta

Londonsocietetens andlige fader, skulle döma ut honom på grund av hans

intressen och hans vänner, var bara för mycket. Det stämde visserligen

att han var intresserad av andliga erfarenheter och magnetism. Han hade

även  så  tidigt  som  1890  framfört  velociped,  som  han  ansåg  vara  ett

berömvärt  utslag  av  mänsklig  uppfinningsrikedom.  Men  1890  hade

societeten föraktat alla som framförde dessa maskiner, detta var ju långt

innan  sommaren  1898,  då  rykten  gjorde  gällande  att  självaste

kronprinsen  hade  setts  framföra  velociped,  varvid  dessa  hade  blivit

högsta mode. Fan vet om inte Sir Peter själv ägde en och använde den i

smyg. 

Sedan insåg han att allt som Sir Peter sagt egentligen var sant. Alldeles

oavsett  vilken  måttstock  man  använde  sig  av,  så  var  hans  liv  och

livsgärningar  högst  klandervärda.  Han  var  det  moraliska  förfallet

personifierat. Han hade aldrig rättat sig efter sin egen tids strikta normer

och mycket  snart  skulle  allt  vara över.  Släkten Kingsley skulle  endast

vara en parentes i den brittiska aristokratins annaler. 

Kanske var det dessa insikter, obehagligheter staplade på varandra,

som hade gjort  att  han  hade agerat  överilat  ännu en gång.  Det  hade

knappast varit lämpligt att hälla en karaff vatten över Sir Peter, men det

hade han gjort. Men det fanns även en annan tänkbar förklaring till hans

agerande – rösterna.

Rösterna  hade  förföljt  honom  i  tre  dagar  nu  och  var  alltid

ackompanjerade av mummel och surr, som i en teatersalong strax innan

ridån går upp. Det hela hade börjat förra året då lord Archibald hade

blivit upptagen i ett sällskap vars självpåtagna uppgift var att undersöka

övernaturliga fenomen – Societas Albae Viea Eternitata. Han hade gripit

sig an utnämningen med stor iver och lyckats övertyga styrelsen om att

han  skulle  fungera  utmärkt  som  ledare  för  en  nyuppsatt

undersökningsgrupp.  För  en  vecka  sedan  hade  han  blivit  utsedd  till

ledare för en grupp som enbart bestod av hans gamla vänner, som han



också lyckats att få in i  sällskapet. Deras första uppgift  hade varit  att

undersöka de rykten som florerade nere vid dockorna utmed Themsen

och som gjorde gällande att ”Bockfots-Jack” ännu en gång hade återvänt.

Flera  vittnen  hade  sett  en  krumryggig  gestalt,  iklädd  cape  och

cylinderhatt och vansinnigt skrattandes, som klättrade omkring på taken

och skrämde livet ur människor. Han lämnade spår av bockfötter efter

sig, därav namnet. 

Archibald  och  hans  vänner  –  Jonathan  Somersby,  professor

Durbridge,  doktor  Jennings  och  Rodger  Underwood  –  hade  tagit  sitt

uppdrag på största allvar. Jakten på Bockfots-Jack hade pågått under fyra

nätter  och  kulminerade  i  en  våldsam  sammanstötning  i  en  mörk

lagerlokal vid Victoriadockan för mindre än tre dygn sedan. Inga detaljer

av  händelsen hade fastnat  i  lordens  minne  och  ingen av  hans  vänner

kunde i detalj redogöra för vad som hade inträffat. I lagerbyggnaden hade

de dock träffat på någon – eller snarare något – och tumult hade utbrutit.

Jennings hade ryckt upp en järnvägssliper ur marken och slagit som en

galning mot den vansinnigt skrattande skuggan de stött på under sin jakt.

Sedan  hade  de  flytt.  Det  mest  påtagliga  resultatet  av  händelsen  var

rösterna  som  nu  fyllde  Archibalds  huvud.  Deras  närvaro  var  mycket

skrämmande och för första gången i sitt liv blev han rädd att han skulle

bli galen. 

Sedan bestämde han sig för att det bara var nerverna som var lite i

olag  och  att  allt  snart  skulle  ordna  upp  sig.  Framför  honom  låg  en

planerad vistelse på den lugna landsbygden. Allt var redan förberett. Den

lilla tegelvilla i Lavenham, som hade tillhört hans farbror Hannibal, var

iordningsställd,  den  smaragdgröna  velocipeden  av  märket  Phantom

Royale var upprustad och färdig att användas. Till sina vänner Somersby,

Jennings  och  Underwood  hade  han  visserligen  ljugit  och  sagt  att

anledningen  till  denna  hastigt  påkomna  semester  var  att  det  var

professors Durbridges nerver och inte hans egna som hade börjat svikta,

och att en vistelse på landet skulle göra professorn gott. Om inte denna

lögn hade varit så medveten och utstuderad skulle den populära doktorn i

Wien ha kallat den för en projektion, men så var inte fallet. Rösterna i



huvudet tillhörde Archibald och ingen annan, men han skulle nog hellre

dö än att erkänna det för någon. 

I morgon, som skulle vara den 4 juni 1904, skulle de fem vännerna

stråla samman vid ingången till Presbury Park med sina velocipeder, för

att  därefter ge sig ut genom Essex böljande landskap till  det  idylliska

familjegodset i Lavenham. Där skulle Archibald ha all tid i världen på sig

att tänka över sina problem, vare sig det gällde Sir Peter, de irriterande

rösterna eller hans framtid. Från semestern skulle han återvända i det

ideala tillstånd som de gamla romarna hade sammanfattat i  sentensen

”Mens sana in corpore sano” – en sund själ i en sund kropp. 



Professor Edgar Douglas

Huntington Durbridge Dare
Bilden var idyllisk. Den föreställde en medelålders skäggig man sittandes

i en rikt utsirad vilstol av orientaliskt snitt. Något sade betraktaren att

mannen i stolen tillhörde den akademiska världen. Kanske var det bildens

inramning, som utgjordes av bastanta och välfyllda väggfasta bokhyllor,

kanske var den boken –  Zur Genealogie der Moral – som låg uppslagen

mannens knä eller också var det den vakna och intelligenta blicken som

lät  betraktaren  ana  att  mannens  kall  här  i  livet  var  vetenskap  och

vitterhet.  Dock  var  det  inte  kläderna  som  avslöjade  honom.

Professorskappan hängde i garderoben med en näve malkulor i vardera

fickan  och  istället  var  mannen  klädd  som  en  kolonialtjänsteman  i

tropikerna: skrynklig skjorta med uppknäppt rund stärkkrage, vinröd väst



samt  en  bredbrättad  stråhatt.  Kontrasten  mellan  mannens  yttre  och

interiören i rummet var påfallande.

Mannen var Edgar Douglas Huntington Durbridge Dare, professor i

filologi i Cambridge och ett utmärkt exempel på en framstående amerikan

som ett sekel efter revolutionen hade återvänt till det gamla landet för att

ge sitt bidrag till  den storslagna brittiska civilisationen som i  splendid

isolation åtnjöt världsherravälde. 

Edgar hade bara varit  trettio  år fyllda då han 1890 hade låtit  sin

yngre  bror  Theodore  ta  över  faderns  företagsimperium  för  att  själv

återvända till landet som hans förfäder hade lämnat i april 1636. Åtta år

efter återkomsten hade han installerats som professor i Cambridge och

därigenom  hade  hans  nya  andliga  medborgarskap  bekräftats  med  en

svart kappa och en guldkedja kring hans hals. 

Mot bakgrund av detta blev mannen på bilden än mer osannolik. En

professor i filologi såg helt enkelt inte ut som mannen som satt i stolen.

En professor hade sin värdighet att tänka på. Han skulle vara oklanderligt

klädd, uppträda såsom det anstod en person i hans ställning och kanske

viktigast av allt – han skulle omge sig med ett passande sällskap. Så var

dock inte fallet. Professorns första och enda riktiga vän var lord Archibald

Kingsley av Lavenham. En lord, kanske ni tänker, vad skulle kunna vara

ett mer passande sällskap än en lord? Inget, självklart, såvida inte lorden

gick  under  namnet  ”den  dekadenta  lorden”,  var  ökänd  för  allehanda

upptåg och uppenbarligen hade vigt sitt liv åt att vägra låta sig infogas i

den brittiska societeten med dess rigida normsystem som reglerade varje

ord  som  yttrades  och  handling  som  utfördes.  Lord  Archibald  var  en

amaboule i  det  brittiska  samhället.  Termen  hade  myntats  av  en  av

professorns franska kollegor för att beskriva en ovärdig person som varje

respektabel  man  inte  kunde  ha  kontakt  med  utan  att  själv

misstänkliggöras. I andra samhällen skulle lorden ha behandlats som en

paria,  fast  på  andra  grunder,  för  hans  börd  var  det  ju  inget  fel  på.

Hursomhelst, på gott och ont var lord Archibald hans vän, men som tur

var  passade  professorn  –  med  sin  lugna  personlighet  och  något



tillbakadragna  natur  –  in  både  i  de  akademiska  kollegornas  och  i  de

excentriska vännernas sällskap.

Om  arbetet  och  kollegorna  stimulerade  hans  intellekt  så  var  det

dessa vänner som fick honom att njuta av livet.  De stod för upptågen,

framförde velocipeder och intresserade honom för de delar av tillvaron

som  han  aldrig  skulle  ha  kommit  i  kontakt  med  om  det  inte  var  för

vännernas obetvingliga lust att uppleva nya och spännande saker. 

Det  senaste  infallet  från  lord  Archibalds  sida  hade  varit  att

vänskapskretsen skulle engagera sig i  Societas Albae Viea Eternitata –

SAVE  – ett  sällskap  vars  självpåtagna  uppgift  var  att  undersöka

övernaturliga  fenomen.  Tillsammans  skulle  de  bilda  en

undersökningsgrupp  med  lorden  som  ledare.  Professorn  hade

inledningsvis varit skeptisk till idén. Den rimmade illa med hans starka

tilltro  till  vetenskapen  som  inte  gav  något  större  utrymme  för

vidskepelser och föreställningar från primitiva kulturstadier. Ändå hade

han blivit  övertalad  av  lorden  och  under  våren  hade gruppen bildats.

Utöver  lorden  och  han  själv  bestod  den  av  Jonathan  Somersby,  en

bekymmerslös  ung  man,  doktor  Jennings  och  affärsmannen  Rodger

Underwood.

För en vecka sedan hade de genomfört sin första undersökning. Det

gällde den gestalt som i  londonbornas medvetande gick under namnet

”Bockfots-Jack”. Enligt legenden var denne Jack en krumryggig gestalt,

iklädd cape och cylinderhatt  och vansinnigt skrattandes, som klättrade

omkring på taken och skrämde livet  ur människor.  Denna beskrivning

passade i och för sig in på många ljusskygga individer som strök omkring

i Londons arbetarkvarter: vaneförbrytare, hallickar och judar. Den stora

skillnaden låg dock i att Bockfots-Jack hade siktats åtskilliga gånger de

senaste  sjuttio  åren,  han  hoppade  från  tak  till  tak  och  lämnade

bockfotsliknande spår efter sig. Dessutom misstänkte SAVE att han inte

var mänsklig. 

Jakten  på  Bockfots-Jack  hade  pågått  under  nästan  en  veckas  tid,

innan gruppen till slut hade lyckats hitta hans tillhåll i en lagerlokal vid

Victoriadockan  invid  Themsen.  Vad  som  sedan  hade  inträffat  är



professorn inte riktigt säker på, men han är övertygad om att hade det

inte varit för doktor Jennings rådiga ingripande – då han slog av Bockfots-

Jacks ryggrad med en järnvägssliper – så hade ingen i gruppen överlevt.

Det som de hade mött inne i lokalen hade, hur professorn än försökte

bortförklara det, helt enkelt inte varit mänskligt. 

Händelsen  hade  gett  två  resultat.  Det  mest  skakande  var  att

professorns referensramar, innanför den beskrivbara verkligheten befann

sig,  hade  fått  en  rejäl  törn  och  nu  innefattade  det  obeskrivbara,  hur

paradoxalt  det  än  kunde  låta.  Det  andra  påtagliga  resultatet  var  att

professorns  aktning  för  Jennings  hade  ökat  och  nu  gränsade  till

beundran. 

Plötsligt började mannen i bilden som beskrivits ovan att röra på sig.

Han  slog  ihop  boken,  gäspade,  reste  på  sig  och  lämnade  rummet.

Anledningen till att professorn bröt upp så pass tidigt som klockan åtta

var enkel.  Lord Archibald hade tidigare under dagen kommit  med det

utmärkta förslaget att vännerna skulle ta en välförtjänt semester efter de

senaste  dagarnas  uppskakande  händelser.  Klockan  10  i  morgon

förmiddag,  som  skulle  vara  den  4  juni  1904,  skulle  sällskapet  mötas

utanför grindarna till Presbury Park, för att därifrån på sina velocipeder

bege sig till lordens familjegods i Lavenham. Professorn gick till sängs.

Imorgon  skulle  han  minsann  visa  sina  vänner  hur  man  framförde  en

velociped med värdigheten i behåll. 



Thomas Jennings, MD

De  små  infödingsbarnen  i  kraalen  hade  skrikit  och  gråtit,  kvinnorna

likaså.  Männen hade visat  sig  vara  värdiga  arvtagare  till  Shaka Zulu,

stolta och modiga krigare. Deras svarta, svettiga kroppar hade lyst under

Natals brännande sol  när de dödsföraktande och under vilda stridsrop

hade anfallit det 3:e kompaniet i 1st Kings Rifle Regiment. Det hade varit

krigshistoria. Det hade varit mänsklig tragedi.

Jennings visste inte hur mycket blod som spillts den där dagen, men

ingen i byn hade varit vid liv när kompaniet i sina röda uniformer och vita

tropikhjälmar  marscherade  därifrån.  Samma  kväll  hade  Jennings  i

egenskap av löjtnant och arméläkare fört in följande notering i rullorna:

”22 döda, 34 skadade, medicinförråden intakta,  moralen god.” Samma



kväll  hade  han  suttit  i  sitt  tält  och  vägt  den  tunga  armérevolvern  i

handen. Han hade dödat. Bara män, intalade han sig, bara män. Men han

visste mycket väl att kulorna inte alltid träffade det han siktade på. En

kvinna eller ett barn kunde mycket väl ha kommit i deras väg. Tanken var

en omöjlighet  för en läkare. Han hade ofta tänkt på att  det enda som

kunde sägas vara väsensskilt här i världen var skillnaden mellan liv och

död, allt däremellan var obetydligheter, variationer i tillvaron. Men det

fanns ingen möjlighet för honom att grubbla över denna situation. Under

General  Willboroughs  befäl  gavs  inget  utrymme  för

samvetsbetänkligheter. Sedan insåg han att det faktiskt fanns en annan

sak här i världen som kunde sägas vara väsensskild från en annan: det

brittiska armékommandots stående order om utplåning av Zulufolket och

den hippokratiska eden som han som läkare hade avlagt. Han grät.

Dessa ohyggliga minnesbilder från Boerkriget och kampanjen i Natal

1901 brukade alltid återkomma när Jennings var nedstämd. Det var han

nu. Anledningen var att hans vänner hade berättat att han återigen hade

dödat. 

Hela  historien  hade  sin  upprinnelse  under  våren  1904  då  hans

vänner i London, framförallt Jonathan Somersby, hade övertalat honom

att engagera sig i SAVE –  Societas Albae Viea Eternitata – ett sällskap

med  den  märkliga  ambitionen  att  undersöka  och  dokumentera

paranormala fenomen. Anledningen till att han lät sig övertalas till dessa

stolligheter var enkel. Han kände ofta att han ingick i vänskapskretsen på

nåder, då han var den enda i sällskapet som kom från enkla förhållanden,

och han hade ingen tanke på att mista sina vänner bara för att han för

tillfället  inte  var  upplagd för  deras  galna  upptåg,  såsom spökjakt  och

andra  festligheter.  Han  var  dock  från  första  stund  övertygad  om  att

vännernas  intresse  för  det  paranormala  var  tämligen  platoniskt  och

ingick  i  den  repertoar  av  aktiviteter  som  endast  de  välsituerade  i

samhället hade tid att ägna sig åt. Trots sina dubier hade han tackat ja

och i  mars  hade en undersökningsgrupp  bildats.  Dess  ledare  var  lord

Archibald  Kingsley  av  Lavenham  eller  ”Archie”  som  han  önskade  bli

kallad av sina vänner.  Eftersom det  var svårt för  Jennings,  son till  en



enkel posttjänsteman, att kalla en lord för något så profant som ”Archie”

undvek han namnet i möjligaste mån. Vidare ingick professor Durbridge,

affärsmannen Underwood,  samt Jennings gamla studiekamrat Jonathan

Somersby.

Tillsammans hade de råkat ut för de mest otroliga äventyrligheter

när de under den sista veckan i maj hade jagat en figur som gick under

namnet  ”Bockfots-Jack”  och  som  ingick  i  det  legendarium  som  alla

londonbor var väl bekant med. Denne Jack var klädd som en dödgrävare,

skrattade otäckt, hoppade från hus till hus i Londons arbetarkvarter och

skrämde livet ur folk. Han sades vara ansvarig för flera människors död

och jämfördes ofta med Jack Uppskäraren, men till skillnad från denne

lämnade Bockfots-Jack spår efter sig – bockfotsspår – likt djävulen själv.

Jennings hade endast vaga minnesbilder från jakten, men när det kom till

sammanstötningen  i  en  lagerlokal  invid  Victoriadockan,  som  utgjorde

kulmen på jakten, var hans minne fullständigt utplånat. Enligt vännerna

hade de i lagerlokalen överfallits av någon eller något. Somersby hade

förlorat medvetandet och det var endast Jennings som hade reagerat. Vad

det än var som hade befunnit sig i lokalen hade det hotat hans vänner.

Rodger Underwood var den som mest explicit,  i  all  sin hänsynslöshet,

hade beskrivit vad som sedan hände. Enligt honom hade Jennings slitit

loss  en  järnvägssliper  ur  marken  och  slagit  ihjäl  detta  något  som

överraskat dem. Han hade inte slutat slå förrän vännerna drog honom

därifrån. 

Han hade alltså  dödat  igen,  och även om det  hade varit  djävulen

själv, så hade han gjort det som i den bästa av världar skulle ha varit

otänkbart för en läkare. 

Han tänkte tillbaka på sitt tretiofyraåriga liv, uppväxten i Devonshire,

faderns slit för att få in honom på internatskolan och universitetet, och

den orimliga press en person utsätts för som försöker forcera samhällets

klassbarriärer. Men han hade klarat det, men framförallt, han hade gjort

det med sin mänsklighet i behåll.

Mänskligheten behöll  han ända fram till  den dag då han drog sin

armérevolver och sköt mot människor, sköt för att döda. Om han hade



uthärdat skärselden så måste det ha varit i ett gott syfte intalade han sig.

Hans  kall  var  läkarens,  inte  soldatens.  Men  han  hade  redan  innan

händelserna vid Victoriadockan vetat om att han var kapabel till att bruka

våld  mot  sina  medmänniskor,  men  han  hade  så  långt  det  var  möjligt

försökt  förtränga det  obehagliga  faktum att  han efter  de chockerande

händelserna  i  Natal  hade  blivit  något  av  en  dubbelnatur.  Tydligast

märktes detta genom att hans humör kraftigt hade förändrats. Det var

som om djävulen själv hade flugit i honom, han hade till och med vid ett

tillfälle slagit sin egen fru Eveline. Han kände hur ett mörker lade sig

kring hans tidigare ljusa sinne. 

Sekunden efteråt  var  dessa  tankar  försvunna.  Han uppvisade den

egenheten att snabbt växla mellan olika sinnesstämningar. Nu föreställde

han sig plötsligt hur allt skulle bli om han bara fick lite tid att vila upp sig.

Han  skulle  lägga  band  på  sig  själv,  motarbeta  humörets  växlingar,

spendera mindre tid på läkarpraktiken och istället rå om sin fru som snart

skulle föda deras första barn. Han skulle glömma det onda i det förflutna

och istället blicka framåt. 

Lord  Archibald  hade  gett  honom  svaret  på  allt,  då  han  bjudit  in

vännerna till sitt gods i Lavenham, för att där vila upp sig. Lorden hade

berättat att professor Durbridges nerver var i olag och att denne var i

stort behov av lugn och ro. Det var visserligen en klen tröst för Jennings

att  det  var  fler  som  hade  reagerat  starkt  på  de  senaste  dagarnas

händelser, men han tänkte att han åtminstone inte var ensam.

Jennings reste sig ur fåtöljen fylld av energi och började packa inför

morgondagen.  Klockan  tio  på  förmiddagen  den  4  juni  1904  skulle

vännerna  träffas  vid  ingången  till  Presbury  Park.  På  sina  velocipeder

skulle de sedan ta sig över Essex böljande ängar till Lavenham. I stunder

som  dessa  var  Jennings  tillfreds  med  sig  själv.  Det  var  som  om

händelserna i Natal eller i lagerlokalen invid Victoriadockan aldrig hade

inträffat.



 

Rodger Underwood

”Det finns två människotyper här i världen, de som bygger en stege och

de med höjdrädsla. Den förra människotypen klättrar, den senare tittar

avundssjukt på eller svimmar av skräck.”

Den unge mannen som stod i gaslyktans sken och generöst delade med

sig av sin livsvisdom var Rodger Underwood. Hans åhörarskara bestod av

en skock rännstensungar som minuten tidigare hade frågat honom om

han kunde avvara något pence till lemonad. För sommarkvällen var varm

och ungarna likaså. 

Det var inte första gången som den unge mannen yttrade orden, han

hade  gjort  dem  till  sitt  motto.  Stegen  var  givetvis  en  metafor  för

möjligheterna att avancera i samhället, att göra karriär och höja sig över



den samhällsposition till vilken man blivit född. Det var en ambitiös mans

ord,  men  framförallt  en  framgångsrik ambitiös  mans  ord.  Han  hade

kommit från enkla förhållanden som så många andra och hade varit dömd

till elände och fattigdom om det inte hade varit för två saker – envishet

och  ambition.  Det  var  två  åtråvärda  egenskaper,  och  han  besatt  dem

båda.

Rodger hade tidigt i  byskolan i Bellingham utmärkt sig som en vaken,

men kritisk och omedgörlig elev. Det senare på gott och ont. Tre rapp

över fingrarna med linjalen hade varit resultatet av att han första veckan i

skolan hade ifrågasatt  varför man var tvungen att  skriva uppifrån och

ner,  när  han  själv  nådde  minst  lika  goda  resultat  tvärtom.  Denna

behandling skulle ha avskräckt den mest obstinata elev, men inte Rodger.

Han fortsatte att ifrågasätta allt och granska världen från de mest

oväntade  perspektiv.  Om  det  inte  vore  för  hans  goda  läshuvud  hade

historien om honom slutat här, men efter byskolan följde privata studier

och sjutton år gammal skrevs Rodger in vid universitetet. Stipendiet som

hade beviljats av Bellingshams Orkidéorden löpte på tre år, vilket Rodger

ansåg sig vara tillräckligt för en examen. 

Redan efter ett år kom han att relegeras på grund av ”uppstudsighet

och ifrågasättande av lärarnas auktoritet”,  som dekanus hade uttryckt

saken. Rodger fäste inte stor vikt vid händelsen. Den akademiska världen

krävde  alldeles  för  mycket  av  stillatigande  betraktande  av  antikvarisk

lärdom och innehöll för lite utmaningar.

Rodger behöll de kvarvarande stipendiemedlen och slog in på en ny

bana – entreprenörens. Sex månader senare köpte han sin första frack –

ett nödvändigt verktyg i affärer. Ytterligare ett år senare var han ägare

till  en  export/import-firma med  lokaler  nere  i  Stepney.  Två  år  senare

kröntes framgången med en våning i Mayfair. Nu började världen öppna

sig för slussvaktarens son. På sin tjugofemårsdag för två år sedan var i

stort sett hela hans gamla liv utplånat. Den ende från universitetstiden

som han behöll kontakten med var Jonathan Somersby, en sorglös figur

med känningar i londonsocieteten.



Mr Underwood, som han vanligtvis kallades, hade nu tid och råd att

ägna  sig  åt  saker  som han tidigare  endast  hade  kunnat  drömma om:

rävjakt,  resor  i  Europa,  hundkapplöpningar  och  andra  aktiviteter

passande för de välbeställda. Sällskapet var det heller inget fel på. Den

glada  lord  ”Archie”,  den  amerikanske  professorn  Durbridge,  läkaren

Jennings  och  livsnjutaren  Somersby  blev  hans  ständiga  följeslagare.

Dessa personer hade dock en sak gemensamt. Det var personer som trots

sina  samhällspositioner  aldrig  riktigt  hade  accepterats  socialt,  de

uppvisade alla excentriska drag, såsom exempelvis deras gemensamma

kärlek till att framföra velocipeder. 

Trots att hans tid vid universitetet hade varit  kortvarig hade hans

intresse för vetenskapen inte helt slocknat och i den här rollen förblev

han  den  vidsynta  autodidakten.  Även  de  obskyra  vetenskaperna  hade

fångat hans intresse, så när ”Archie” hade förslagit att vännerna skulle

engagera  sig  ett  sällskap  som  undersökte  övernaturliga  fenomen  –

Societas Albae Viea Eternitata – så var det enda smolket i glädjebägaren

att  Rodger  inte  själv  hade  kommit  på  idén.  Vännerna  hade  bildat  en

grupp och föresatt sig att bringa klarhet i ryktena kring ”Bockfots-Jack”,

en gestalt som spred skräck i East End. Beskrivningarna av honom sade

att han var klädd i cape och cylinderhatt, skrattade vansinnigt, hoppade

från tak till tak och skrämde livet ur folk. De spår han lämnade efter sig

liknade bockfötter.  

Trots lord Archibalds tafatta ledning hade de till slut lyckats spåra

upp denna figur som hade sitt tillhåll i en lagerlokal invid Victoriadockan.

Där drabbades den gode lorden av handlingsförlamning, men Rodger och

vännen Jennings skred till verket och forcerade dörren, där Bockfots-Jack

i sin vidrigaste uppenbarelse stod beredd på dem. Somersby svimmade

vid åsynen. Rodger lyckades hålla den på avstånd med sin käpp medan

Jennings  grep  tag  i  en  järnvägssliper  och  frenetisk  började  nedgöra

varelsen. Resultatet var ingen vacker syn; en djävulsliknande gestalt med

krossat  huvud.  Både  professorn  och  lorden  stod  fortfarande  som

fastfrusna  precis  som de hade  gjort  när  dörren  slogs  upp.  Minnet  av

denna händelse dröjde sig obehagligt klart kvar i Rodgers medvetande.



Efteråt på kvällen hade lord Archibald i en sina få stunder av klarhet

föreslagit  en  velocipedsemester  till  hans  gods  i  Lavenham.  Förslaget

gladde Rodger. Det skulle inte bara innebära lite välbehövlig vila efter de

senaste dagarnas händelser, han skulle även få anledning till att inhandla

en ny  velociped  på  Harrods.  Han hade  redan bestämt  sig  för  en  röd

Triumph  Deluxe,  en  symbol  för  det  brittiska  imperiets  överlägsna

ingenjörskonst, värdig en man i hans ställning.

Den  plötsligt  uppdykande  tanken  på  den  exklusiva  velocipeden

gladde Rodger så till den milda grad att han fullständigt förlorade den

röda  tråden  i  det  resonemang  kring  den  brittiska  industrins

exportframgångar  som  han  nu  delgav  de  måttligt  roade

rännstensungarna. Dessa var dock inte sena att utnyttja den välkomna

pausen och fråga ännu en gång om han kunde avvara något pence. Han

gav ungarna en skilling vardera, klappade dem på huvudet och satte glad

i hågen kursen hemåt. Imorgon den 4 juni skulle han och hans vänner

träffas vid ingången till Presbury Park. Då skulle han visa sällskapet att

vare sig han eller hans Triumph gick av för hackor.



Jonathan Somersby

Applåderna hade lagt sig, ridån gått ner och salongen var tom, sånär som

på en man som tog god tid på sig att vika ihop programmet. Blicken var

koncentrerad på scenen när han tog på sig cylinderhatt och ytterrock.

Tveksamhet  förbyttes  i  beslutsamhet.  Käckt  slängde  han  med  den

silverbeslagna  spatserkäppen  och  började  gå  ut.  I  Old  Vic’s  lobby

stannade han till och log mot sig själv i den stora väggspegeln. Men något

var fel.

Trots  att  de  skräddarsydda  kläderna  var  de  bästa  man  kunde

uppbringa för pengar tyckte han att de satt gräsligt dåligt. Leendet blev

mer  och  mer  ansträngt,  för  att  sedan  helt  försvinna  under  mannens

fåfänga försök att ordna till en perfekt snits på den vita sidenhalsduken. 



Den här känslan var ingalunda obekant för honom, den dök alltid upp

när han skulle besöka sin far. Familjen Somersbys stora skådespel – ”Den

omänskliga  komedin”  –  väntade.  Orsaken  var  också  alltid  densamma:

mannens månatliga apanage från fadern hade tagit slut innan månaden

var  till  ända.  Obehaget  vid  denna  tanke  kom att  följa  honom ut  från

teatern, ut i den mörka londonnatten. Han hejdade en droska och klev in.

Väl inne i vagnen kände Jonathan hur obehaget stegrades, för han visste

mycket väl hur mötet skulle komma att gestalta sig. 

Först skulle artigheterna avhandlas, det var prologen till diskussionen om

hans  liv  och  leverne.  Startskottet  var  som  alltid  faderns  tal  om  att

Jonathan bara kom på besök när han behövde pengar – och tänk om han

kunde bry sig mer om sin sjuka moder! Hon kom alltid  att  bli  till  ett

slagträ i faderns förmaningstal. 

Plötsligt  skrattade  Jonathan  till,  vid  insikten  om  hur  bisarr  hans

tankebana  blev,  då  nästa  detalj  han  fäste  sig  vid  var  sitt  totala

misslyckande som cricketspelare. Han tänkte även på sin perfekte bror

George, som alltid varit en överdängare på sport, affärer och det där med

familj. Ja, just det, varför hade Jonathan inte skaffat någon familj? Det var

också en av faderns frågor, som aldrig fick besvaras. Istället för att yttra

det som var både sant och onämnbart – att Jonathan var en fikus – skulle

fadern snabbt fortsätta vidare med den stora skuldsläggan: Tänk på allt vi

har gjort för dig! Vi satte dig i Englands bästa internatskola, gav dig de

bästa kläderna och lät dig läsa vid Cambridge! Vad blev det av dig? 

Tankarna på den stundande konfrontationen for runt i  huvudet på

Jonathan. Ja, vad har det blivit av mig? En oduglig fikus med opassande

vänner, det var väl kärnan i det hela. Det var ändå bättre än att följa i

faderns fotspår och ägna resten av sitt liv åt att ekipera senila stroppar

och  uppblåsta  fånar  utan  stil  och  smak.  Ekipaget  stannade  tvärt  och

avbröt Jonathans funderingar. Han klev ut, tog ett djupt andetag och vred

om  handtaget  på  den  välbekanta  dörren  som  pryddes  av  stora

guldbokstäver: ”Somersby of Saville Road”. Sedan klev han in.

På vägen därifrån tänkte Jonathan att farsgubben inte förnekade sig.

Allt  hade  blivit  precis  som  han  föreställt  sig  mötet.  Han  fingrade  på



sedlarna och stoppade ner dem i börsen. En liten stund senare var han på

väg hem. 

Tankarna fick återigen eget liv  och vandrade iväg till  den senaste

veckans  händelser.  Allt  hade  börjat  med  att  lord  Archibald  hade

enrollerat  vännerna  i  ett  spökjägarsällskap,  Societas  Albae  Viea

Eternitata, eller vad den nu hette. I alla fall hade det varit lordens idé.

Själv hade han inte varit  alltför  entusiastisk,  men eftersom framförallt

studiekamraten  Rodger  hade  utryckt  sitt  gillande  hade  även  han

accepterat  idén.  Till  slut  hade  vännerna  –  Rodger,  doktor  Thomas

Jennings,  professor  Durbridge  och  lord  Archibald  –  bildat  en

undersökningsgrupp och åtagit sig uppgiften att utreda de rykten som

florerade i staden om ”Bockfots-Jack”. Det sades att denne Jack var iklädd

cape och cylinderhatt, hoppade från tak till tak och med ett isande skratt

skrämde vettet ur folket i East End. Spåren han lämnade efter sig var av

bockfötter, därav namnet. Efter flera dagars idogt sökande fann de till

slut  hans  tillhåll  i  en  skum  lagerlokal  invid  Victoriadockan.  Rodger

forcerade dörren. Vad som sedan hände är dolt i mörker, för Jonathan

själv hade svimmat vid åsynen av det som uppenbarades. Efteråt hade

han fått berättat för sig att Thomas genom sitt rådiga handlande hade

räddat dem alla. Att Thomas var att lita på, det visste han sedan tidigare,

då han skyddat Jonathan från de äldre pojkarna på internatskolan. Även

den käre Rodgers  driftighet  var väl  dokumenterad sedan studietiden i

Cambridge. Hursomhelst hade sällskapet överlevt sitt möte med Bockfots-

Jack och det var allt som räknades.

Droskan  stannade  till  utanför  Jonathans  lägenhet.  Han  betalade

kusken och skyndade in. Natten som omslöt honom drog tankarna tillbaka

till mötet i lagerlokalen, men dessa slog han bort genom en viljeakt. Han

blev  plötsligt  upprymd.  Imorgon  den  4  juni  skulle  nämligen  han  och

vännerna lämna den här staden för en velocipedsemester och en kortare

vistelse ute på lord Archibalds gods i Lavenham. Då skulle alla obehagliga

möten med såväl fadern som Bockfots-Jack vara ett minne blott.   

  


