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Ur min dagbok, fredagen den 12/10 1973. Jag var femton år.
”Idag på religionskunskapen kom jag på ett ord. Ashima. Jag

blev alldeles lycklig. Det bara var där. Underbart, skimrande, mitt
eget. Ingen annan som vet om. För mig säger det allt. Fulländat,
klart, mystiskt, vackert. Nu ringer det. Monica C.”

Monica C var min mammas bästa väninna. Det visade sig snart att
hon även var min pappas älskarinna. De närmaste åren blev, som ni
nog kan förstå, tämligen kaotiska och hela familjen fick annat att
tänka på fram till mina föräldrars uppslitande skilsmässa. Men
”Ashima” förföljde mig. Jag visste inte varför, bara att jag en dag
skulle få veta. Men först när det var dags. 

Dags för vadå?
Var det en plats jag skulle ta mig till? 
Ett viktigt ord på något främmande språk? 
Eller ett namn?
Under nästan 30 år letade jag efter betydelsen av detta för mig så

stora ord. Och sedan fann jag det. Ashima är en gud, nämnd i Gamla
Testamentet. I Andra Kungaboken, 17:30, och på vissa ställen som
en fotnot till Amos, kapitel 8:14. ”De som svär vid Samarias synd*
– de ska falla och aldrig resa sig mer.”

*skuld/Ashima

Jag föll inte, men håren reste sig på armarna. Vem var denna gud,
vars tillbedjare skulle falla för att aldrig resa sig igen? 
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Efter flera års efterforskningar har jag kommit fram till att ingen
egentligen vet. Enligt några historiker är Ashima en variant av Pan,
eller en get.

Enligt andra är Ashima en kvinnlig gudinna, kopplad till månen
och med en vit duva som symbol.

Och enligt några är denna gudinna densamma som Asherah, och
vår kristna gud Jahves hustru. En hustru som han av någon anled-
ning gjort sitt bästa för att utplåna varje spår av. Somliga hävdar att
han hade två fruar, somliga att Ashima och Asherah är olika namn
på samma gudinna.

I Bibeln sammankopplas alltså Ashima med skuld och synd, men
i indiska babynamnsböcker betyder det gränslös.

Man använde inte vokaler på den tiden och i samaritiska mose-
böcker, som är äldre än våra bibliska, är gud nämnd som Shm, alltså
skrivet på samma sätt som Ashima, och en teori är att Ashima är ett
av namnen på den ursprungliga guden. 

Kort sagt – förvirringen är total. Det enda alla är överens om är
att ingen egentligen vet.

Jag kände mig maktlös. Vad skulle jag göra med den här bristfälliga
och motsägelsefulla informationen? Varför hade detta namn förföljt
mig i nästan hela mitt liv? 

Det blev Elisabeth Lannge, ett av medierna jag arbetade med i
TV-programmet ”Det okända”, som gav mig svar. Redan för flera år
sedan frågade jag henne om ordet Ashima betydde något. Då påstod
hon att en ”ängelgudinna” kom till mig, en skimrande ”ängelgudinna”
som talade om att hon var Ashima och att vi hörde ihop, hon och
jag.

Eller hur?
Nån måtta får det väl ändå vara. Jag trodde henne självklart inte
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och tyckte bara det blev pinsamt. Elisabeth förlorade en hel del tro-
värdighet i mina ögon, då för många år sedan. Hon var vänlig nog
att inte säga ”Vad var det jag sa?” när jag hittade Ashima i Bibeln
några år senare.

I januari 2005 äter vi hur som haver lunch tillsammans, på en rökig
krog vid Odenplan. Halvvägs genom pannbiffen utbrister Elisabeth
plötsligt att denna Ashima har kommit tillbaka. Ögonen tåras, för
Ashima strålar tydligen så starkt, och de andra gästerna sneglar och
undrar säkert vad hon håller på med. Jag tycker det blir aningen
genant, jag avskyr när folk viskar och stirrar, men Elisabeth märker
inget utan säger att Ashima har ett budskap till mig.

Ashima vill att jag ska skriva hennes bok. En fantasiberättelse, så
jag slipper ”besmutsas”. Hon påstår att jag tagit på mig den svåra
uppgiften att föra hennes talan och hävdar att jag ska lita på det som
kommer till mig.

Tårarna rinner på Elisabeth och jag mår illa. Vadå ”föra hennes
talan”? Det känns både skrämmande och stort och svårbegripligt.

Kommer jag straffas, rent av ”falla för att aldrig resa mig mer”,
om jag försöker?

Är jag på väg att få storhetsvansinne, är jag en fullständig idiot,
som ens överväger att tro att en gudinna talar till mig?

Och hur skulle jag kunna säga nej? Tänk om det är sant?
Jag fryser och svettas, hjärtat dunkar och jag får inte ner en tugga

till. Men efter alla år som TV-producent, för både ”Förnimmelse av
mord” och ”Det okända”, har jag lärt mig lyssna till det medierna
säger. Så jag lyssnar och hör mig själv lova att skriva och Ashima
lämnar oss med våra omtumlade sinnen och kallnade luncher.

Vi kan inte äta mer, utan skiljs åt, Elisabeth och jag, var och en
med sina egna tankar. Vad kan man säga efter en sådan upplevelse?
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Det är bara för mycket, allting. Med magen i halsen åker jag hem,
genom det kalla vintermörkret. Sätter mig framför datorn och tän-
ker mig en kort barnsaga med mycket bilder. Det verkar lagom
överkomligt och tämligen ofarligt.

Jag bestämmer mig för en plats och en tid där sagan ska börja.
2 755 år tillbaka får det bli, i närheten av staden Tyros, i det som då
kallades Fenicien men idag är södra Libanon. Där rinner floden
Wady Chasmeia och enligt vissa källor är det där gudinnan Ashima
har sitt ursprung.

Men när jag blundar och försöker ta mig dit är det inte floden jag
ser. Det är en mörk grotta. Och det är inte en kvinna som befinner
sig i grottan, utan en sovande man.

Sedan tar det fart och det är ingen liten barnsaga som kommer
farande. Långt därifrån. Orden flödar fram, jag skriver utan att ha en
aning om vart det är på väg. Jag skriver totalt utan kontroll eller
plan och försöker febrilt bekräfta det som händer i min berättelse
med historiska fakta.

Men någonstans djupt inom mig känns det som om alla bitar faller
på plats. Som om alla vägar jag trasslat mig fram på korsas och knyts
ihop. Som om jag utan att förstå det har varit på väg just hit, till
detta skrivande, i hela mitt liv.

Alla har vi väl emellanåt funderat på vad meningen med just våra
liv är. När jag skriver vet jag. Meningen med mitt liv är att skriva
denna bok.

Det är hisnande och märkligt och efter nio veckor, två dagar och
40 minuter är den nedtecknad. 

Varsågoda, det här är Ashimas bok.
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edan innan han blev medveten tänkte han på Henne.
Redan innan han slog upp ögonen såg han Henne fram-
för sig. Men Hon låg inte bredvid honom. Han var

ensam.
Hon måste finnas någonstans i närheten. Det var så han hade pla-

nerat det. Det var därför han befann sig här. För Hennes skull. För
att hjälpa Henne.

Asherah. 
Den skimrande Asherah som valt att lämna allt och födas som

människa hellre än att leva en enda dag till med Jahve. Han visste
att han måste finna Henne snabbt, finna Henne innan de andra
gjorde det.

De andra.
De som var Hans hantlangare. Jahves lydiga änglar. Han hade

själv varit en av dem, en av dem som lydde utan att tänka. Han viss-
ste vad de var kapabla till. Och han tvivlade inte på att de skulle
komma efter Henne. Om de fann Henne skulle Hon aldrig klara sig.
De skulle fånga Henne, stänga in Henne på någon förbannad plats
och låta Henne förtvina. Trots att Jahve lovat att låta Henne vara.

Hans löfte var ingenting värt längre.
För så arg hade Han blivit. Så rasande var Han över att bli läm-

nad. Ingen fick lämna Honom. Ingen. Särskilt inte den skimrande
Asherah. Hans utvalda. Hans älskade. Hans hustru. Hans kärlek.

Hans samvete …
Jahve hade inget samvete utan Henne.
Om änglarna fann Henne var Hon förlorad. Då var de förlorade
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båda två. Kanske var de alla förlorade om han inte fann Henne först.
Endast han kunde skydda Henne nu.

Han lät sinnet genomsöka kroppen. Den kändes gammal och gisten.
Smärtade här och där. Var det i den han skulle leva med Henne? Kunde
han inte ordnat det lite bättre för sig? Eller hade Jahve ett finger med i
spelet, ändå? För det här var inget han skulle ha valt själv. Gammal och
obekväm var den, det kände han redan innan han försökte röra sig.

Hur skulle han kunna skydda Henne med den? 
Ett skrapande ljud fick honom att stelna till – han var inte längre

ensam. Någon fanns i närheten, alldeles nära. För nära. 
Hade de redan kommit?
Han höll andan och lyssnade. Kisade ovant med ögonen och för-

sökte rikta blicken mot det som lät. Allt var suddigt. Otydligt. Men
det var ingen ängel, inte ens en människa. Det var något litet, ett
litet djur, en – en get?

Ja, en get. En tacka. Vitsilvrig och rundögd stirrade den på
honom. Geten var inte gammal och gisten. Den måste rymt från
någon. Rymt och sökt skydd i grottan.

För han låg på golvet i en grotta. Han kunde se nu. Ögonen fun-
gerade i alla fall som de skulle, även om en viss dimmighet fortfa-
rande omgav allt.

Han var inte naken. Tack för det. Till och med sandaler hade han.
Slitna kläder, slitna sandaler. Skägg. Det kände han när han trevade
över ansiktet. Och – en viss kroppslukt. Han skulle åtminstone
smälta in bland människorna, tänkte han, och baxade sig upp i sit-
tande ställning.

Geten skuttade genast till grottans mynning, men där stannade
den och tycktes vänta på honom. När han inte reste sig gick den till-
baka och buffade på hans ben. Så sprang den mot öppningen igen
och glodde uppfordrande.

12
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”Så du vill att jag ska följa efter dig?”
Rösten rosslade ovant och tackan stirrade lika enfaldigt som

envist på honom. Han undrade om den förstod vad han sade, om han
kände den, om den rent av var någon annan som också stigit ner för
att hjälpa Henne. Hon hade fortfarande vänner. I så fall skulle han
inte klaga på sin gamla kropp. Hellre en gisten gubbe än en vitsilv-
rig get. Även om djuret tycktes besitta en viss intelligens, för det
verkade onekligen stå kvar och vänta på honom.

”Ja, jag kommer, jag kommer”, knarrade han och ställde sig
mödosamt upp. 

Världen böljade och han tog stöd mot bergväggen. Väntade tills
allting stillat sig. Sträckte på armar och ben. Vickade på de sandal-
klädda fötterna. Kroppen var inte så illa däran som han först trott.
Han hade ingen aning om hur länge den legat på det kalla jordgol-
vet, men vilken kropp som helst skulle nog protestera efter att ha
tillbringat timmar, kanske dagar, i fuktig kyla.

Vilken kropp som helst …
Det här var inte vilken kropp som helst. Den var hans nu. Vad var

det för kropp han hade fått? Eller tagit? Var den skapad för, eller
kanske till och med av, honom själv? Eller hade den varit någon
annans? Någon som hade somnat för att inte vakna mer? För att han
hade tagit denne någons plats? 

Han visste inte.
Mindes inte.
Ville inte tänka på det.
Han kunde ändå inte göra något åt det. Men han borde nog ha

tänkt sig för, innan han kastat sig så huvudstupa efter Henne …
Händerna var rena, stora och starka. Valkiga och bruna, med

tydliga ådror över handryggarna. Armarna var muskulösa och
seniga. Allt verkade fungera och magen mullrade hungrigt. Det
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var troligen länge sedan han ätit. Hundratals år, kändes det som.

Utanför var det gryning. Den kyliga nattluften drevs undan av
morgonsolen, men andedräkten rök ändå ur munnen. Grottan låg
högt upp på ett berg och en flod rann nere i dalen. Långt bort anade
han havet. Enkla hus låg strödda runt floden och bergskanterna.
Något som såg ut som får betade på en äng, kokeldar ringlade rök
mellan små lerhus och enstaka människor utförde sina morgonsyss-
lor. Hämtade vatten, bar ved, matade djur.

Han kände inte igen sig. Cederträd växte längs sluttningarna.
Det här berget låg inte i det förlovade landet, men allt verkade lugnt
i dalen. Det var en bra plats han kommit till. Den skulle bli ännu
bättre när han fann Henne.

Det var bara att börja leta.
Geten hade redan begivit sig ner för berget. På lätta klövar skutt-

ade den och fann osynliga stigar att följa. Han trampade klumpigt
efter. Halkade i de ovana sandalerna, rispade armarna mot vassa
buskar, skrubbade knäet när han ramlade mellan två stenar.

Han hade glömt hur – primitivt – det var att leva i en kropp.
Längtan efter att sväva ner för berget rev i bröstet.

Men han har valt det här själv. Ingen hade tvingat honom. Tvärt-
om! Asherah hade till och med förbjudit honom att följa efter. Hon
skulle klara det på egen hand. Hon ville leva bland människorna. De
skulle hjälpa henne, de och inga andra. Hon trodde på dem och
deras godhet, hon trodde på dem när ingen annan gjorde det. Hon
skulle klara det utan honom, utan någon hjälp från deras värld, och
Jahve hade lovat att inte ingripa.

Så var det sagt.
Han undrade om Hon skulle bli arg när han fann Henne. Arg för

att han trotsat Henne. Men kanske skulle Hon inte ens känna igen
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honom. Inte i den här kroppen. Vem kunde ana att han var Haniel,
förklädd i denna jordiska kropp? Ingen, knappt ens han själv. Och
kanske skulle inte han känna igen Henne heller. Han hade ingen
aning om hur Hon kunde tänkas se ut.

Hennes mänskliga kropp kanske var lika gammal som hans.
Han visste inte.
Han visste ingenting. Inte ens var han skulle börja leta. Bandet

mellan dem var borta. Han hade trott att han skulle ha en självklar
känsla av var Hon befann sig. Det hade han alltid haft! Alltid. En
visshet, en vetskap om var Hon fanns. Till och med om vad Hon
kände och gjorde och tänkte. 

Ibland, i alla fall.
Han brukade smickra sig med det. Lika bra att erkänna. Bandet

till Henne var det som gjort honom speciell. Han hade alltid stått
Henne närmare än Jahve.

Nu visste han inte ens om Hon förvandlat sig till geten som
sprang en bit bort. Hon var försvunnen från honom. Borta ur
honom. Det var tomt.

Vad hade han givit sig in i? 

15

Ashima_del_1  06-10-19  13.40  Sida 15



ad hade hon givit sig in i? Vattnet porlade över
blanka stenar. Över blanka stenar och över en kall
liten nyfödd kropp. Morgonsolen och värmen hade

inte nått fram till flodkanten. I skuggan låg hon, ensam och liten,
nyskapad, våt och frusen.

I skuggan låg hon. 
I vattnet låg hon.
Det här var hennes kropp. Det här var hon. Vad hade hon givit sig

in i? Allt var kallt. Ljuden, vattnet, luften. Hon skakade av köld, tog
in luften i kippande kämpande andetag.

Inga minnen.
Bara en liten, kall kropp. Genomkall. Ensam. Måste bli varm.

Varm! Det fanns värme, fanns det inte? Det måste inte vara så här?
Livet? Kallt? Ensamt?

Inga minnen.
Hon sparkade med benen, till ingen nytta. Vattnet skvätte bara

över henne, istället för att rinna längs sidorna. Hon viftade med
armarna. Mer vatten. Lika meningslöst. Hon försökte tänka sig bort
från det kalla. Satt fast. Kall kropp. Rinnande vatten, längs ryggen,
längs sidorna. Tankarna stelnade i kylan. Blev långsamma. Frös fast. 

Där, en rörelse. Långt borta. Vit, vit svävande vit. Följa med
blicken, svävande vit ovanför. Långt borta. Ljust. Där långt borta!
Ljust! Ljus. Hemma! Hemma?

Inga minnen.
Bara smärta. Kyla. Blunda. Tänk! Tänk varmt. Det finns varmt!

Kom ihåg varmt!
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Finns bara kallt. 
Inga minnen.
Bara kallt, porlande vatten.
Genomkallt. 
Genomkall. 
I vattenbrynet i en glänta vid floden låg hon. En nyfödd flicka,

hjälplös och ensam och genomfrusen.
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