
                                                 Hallonbolaiset

Vuosi 2969
Asser ja Alice Jorsson asuvat pienessä paritalossa jonka he jakavat Asserin vanhimman veljen kanssa 
pienessä Hallonbon kaupungissa joka sijaitsee Pohjois-Jämtlannissa. 
Bäckenin kaupunginosassa on uusia ja vanhoja omakotitaloja. Jorssonien paritalo on melko uusi 
valkoinen tiilirakennus Västvägenillä. 
Heidän naapurissa asuu yrittäjäperheen kaksi poikaa Anders ja Felix Stenig. Stenigin poikien 
vanhemmat omistaa Västvägenin haarassa olevan ruokakaupan, jossa Asser ja Alice ovat töissä.

Bäckenin pohjoispuolella on Tihisnäsin teollisuusalue, jossa on suuri lukulaitetehdas jonka 
pohjoispuolella on kapea Hallonbäcken puropahanen joka saa alkunsa pohjattomasta 
suonsilmäkkeestä ja kiemurtelee keskustan halki itään. Puron läntisessä päässä on pohjaton 
suonsilmäke. Puro on leveimmillään Hallonbon keskustan kohdalla. Puron yli menee useita siltoja, 
joista pienin on kevyenliikenteen ponttonisilta. Ponttonisilta on lukulaitetehtaan vieressä. Sillan 
pohjoispuolella on hautausmaa sekä tulevaa rakennusmaastoa. Vähän matkan päässä on Hallonbo-
Baltnäsin lentokenttä. Baltnäsin pitäjä sijaitsee kauempana lentokentän takana. Siellä on maineikas 
videokirkko suurine videoruutuineen. 

Hallonbon keskustassa on kaksi autosiltaa; yksi niistä menee juhlapalatsin raunioiden yli. 
Joskus 2900-luvun alussa anarkistivasemmistoaktivistit olivat räjäyttäneet juhlapalatsin koska siellä 
pidettiin rikkaiden juhlia. Rauniot päätettiin säilyttää jälkipolville jotta ihmiset muistaisivat kuinka hulluja 
ovat vasemmistoradikaalit. Tietenkään työväenpuolue Workers Party eikä Left Alliance ole kovin 
mielissään kun rauniot jatkuvasti muistuttavat räjäytyksestä ja sen vuoksi varsinkin Left Alliancella on 
vaikeuksia saada ääniä, erityisesti Hallonbon kaupunginvaltuustoon. 
Juhlapalatsinrauniot sijaitsevat keskellä puroa keinotekoisella saarella. Sillalta menee kierreportaat 
raunioille. Raunioiden länsipuolella on pienivoimalaitos, jonka turpiinit jauhavat sähköä 
kaupungintarpeisiin. Voimalaitoksen vieressä on pieni sulkukanava, jotta pienveneillä pääsisi 
keskustaan. 

Toinen keskustassa oleva silta on kauppatorin kupeessa jonka toisessa päässä, puron takana torin 
vastarannalla, on kaupungin hienoin kylpylähotelli Hotel Hallonis. 

Stenigien talo on Västvägenin ja Ehngatanin haarassa; Västvägen kaartuu jyrkästi korttelin 
vasemmalle puolen kun taas Ehngatan alkaa Västvägenin mutkassa ja jatkuu oikealle. 
Juuri mutkan kohdalla on Stenigien ruokakauppa. Andersin ja Felixin vanhemmat sekä nuorimmainen 
Kjell asuvat kaupparakennuksessa. Stenigeillä on useita ruokakauppoja muissa kaupunginosissa. 
Asiakkaiden keskuudessa kiertää sanonta; Ja visst, sade Stenig! Koska Stenigien kaupoissa on aina 
hyvä palvelu.

Jorssonit ovat ihan tavallinen duunariperhe. Parhaillaan Alice on raskaana. Ultraäänikuvien mukaan 
hänen vatsassa kasvaa potrapoika. 

Asserin vanhemmat Olof ja Sara asuvat Laxarenin kaupunginosassa valkotiilisessä omakotitalossa. 
Alicen lapsuuskoti on Lövmon kaupunginosassa. Keskellä Lövmota on korkea näköalatorni. 

Olofilla ja Saralla on kolme poikaa, jotka vanhimmasta päästä ovat Wille, Asser ja Kristian.
Willen vaimo on vaaleaverikkö Alide omasukua Öresson. 
Kristian seurustelee vaaleatukkaisen Kerstin Mangénin kanssa. Kerstin on ammatiltaan 
apuvälineteknikko erikoisalanaan avustusrobottien sovellukset.

Alicen vanhemmat ovat Sune-Eskil ja Ellen Puddington. Heillä on Alicen lisäksi viisi lasta, jotka ovat 
vanhimmasta päästä Ulrika, Svea, Bror, Erika sekä Matilda. Bror on sisaruskatraan ainoa poika. 
Kaikki muut lapset ovat jo muuttaneet lapsuuskodista paitsi kaksi jälkimmäiset Erika ja Matilda jotka 
asuvat yhä lapsuuskodin vinttikamarissa. 
Ulrika on töissä autokaupassa. Svea on leipäautonkuljettaja ja ajaa joka aamu tuoreita leipiä 
Hallonbon ICA kauppoihin. Erika on töissä lukulaitetehtaalla kuten moni muukin hallonbolainen. 
Matilda on töissä Hallonbon pelastuslaitoksella puhelinoperaattorina. Hän ottaa vastaan kaikki 
hätäpuhelut ja välittää ne oikeisiin yksiköihin. 



Ulrika on naimisissa lihavahkon Melvin Lillnystan kanssa. Heillä on kaksi lasta; Janna ja Kira. Ulrika 
odottaa kolmatta lasta, joka on ultraäänikuvatutkimusten mukaan poika. Syntymättömän lapsen 
nimikin on jo päätetty ja se tulee olemaan John. Pikku Johnin on määrä syntyä milloin tahansa.

Bror ajaa työkseen jäteautoa. Hänen aviovaimonsa on Helena, joka on töissä Hallonbon 
apuvälinekeskuksella. Heillä on kaksi teini-ikäistä lasta; Patricia ja Berra. 

Alicen synnytyksen on laskettu tapahtuvan syksyllä. Lapsi on heille ensimmäinen.
Silloin tällöin Alice tuntee mahassaan lievää nipistelyä ja korvissa kuuluu muinaisen Coldplayn 
hittikappale Adventure Of A Lifetime. Alice ei käsitä miten ihmeessä nyt raskaana ollessa korviin on 
tarttunut kyseisen kappaleen korvamato. Ehkä lapsella on kohdussa hirveät stereolaitteet, kuten hän 
on vitsaillut. Kummalliseksi asian tekee se kun kappaleen alkusoiton aikana vatsassa eniten nipistelee 
ja sitten näkee harhoja, ihan kuin edessä seisoisi pikkupullukka vaaleatukkainen tyttö, jonka tukka 
pian ruskistuu. Tytöllä on yllään ikivanhat vaatteet.
Tästä Alice on jutellut kätilöteknikon kanssa. Joka kerta kätilöteknikko rauhoittelee, ettei ole mitään 
vaaraa ja hänen pitää vain ottaa rauhallisesti ja nauttia kyseisestä kappaleesta. 
Ehkä lapsesta tulee menestyvä muusikko kun jo ennen syntymää lähettää musiikkia äidin korviin tai 
sitten pojasta voi tulla tiskijukka. 

Alkukesästä Ulrikalle ja Melvinille syntyi John poika. 
Syyskuun 21 päivä Alice synnytti hyvinvoivan poikalapsen Hallonbon uuden sairaalan 
synnytysosastolla. Ulrika oli viimeisiä synnyttäjiä Hallonbon vanhalla synnytyslaitoksella, joka sijaitsee 
keskustan pohjoispuolella Ingersgatanilla. Synnytysosaston entisiin tiloihin tulee pedagogiseminaari 
sekä palvelutalo Värdebo. 
Entisen synnytysosaston ja Bäckenin välissä on hiekkapohjainen kaupunginlampi, joka on hyvin laaja, 
melkein kuin järvi. Lammen rannalla on uimaranta. 

Hallonbon uusi sairaala on todella valtava, joka tulee olemaan koko Pohjois-Jämtlannin tärkein 
sairaala, ettei Östersundin sairaala ylikuormittuisi. Hallonbon uusi sairaala sijaitsee Brandmon 
kaupunginosassa, jonne ollaan kaavoittamassa kerrostaloja. Kaupunginosa sijaitsee Lövmon 
länsipuolella.

Asser filmasi koko synnytysprosessin multimediakamerallaan joka oli langattomassa nettiyhteydessä 
niin, että molemmat tulevat mummot näkisivät Jorssonien ensimmäisen lapsenlapsen syntymän. 
Tätä nykyään on hyvin tavallista lähettää synnytykset suorana nettilähetyksenä. 
Matkapuhelinsovellus Periscope on multimediakameroiden edelläkävijä. Multimediakamerat ovat 
paljon parempia koska niihin ei tarvitse ladata mitään sovelluksia sekä kamerat saa myös 
tallentamaan filmauksen halutulle kotisivulle. Juuri nyt filmaus tallentuu Jorssonien videosivustolle, 
joka on yksinkertaisesti nimeltä Jorsson TV. 

Wille ja Alide katsoivat silmäkovana tietokoneelta kun velimiehelle ja tämän vaimolle syntyi poikalapsi. 



Heitä alkoi haluttaa lapsenteko ja heti synnytyslähetyksen jälkeen alkoivat tosipuuhiin. 

Alicen ja Asserin poika kastettiin Josef Olof Jorssoniksi.
 
Marraskuussa 2970 Willelle ja Alidelle syntyi poikalapsi joka kastettiin Jack-Petteriksi. Seuraavana 
vuonna heille syntyi toinen lapsi, pikkuinen tyttö joka sai nimeksi Mirelle-Kristina. 
Myös Kristian ja Kerstin saivat pian perheenlisäystä. Heillekin syntyi poika ja sitten vuoden kuluttua 
tyttö, jotka kastettiin Måns-Kristianiksi ja Malin-Helenaksi. 

Vuonna 2970 Jorssoneilla oli huolta työpaikasta sillä Stenigit päättivät luopua ruokakaupoistaan. 
Olle ja Boel Stenig myivät Bäckenin myymälän veljelleen Matsille, joka pian möi sen kälylleen Stefan 
Påsessonille. 
Jorssoneilla oli tuuria kun saivat jatkaa vanhoina työntekijöinä koska Stenigit toisensa perään päättivät 
muuttaa etelään. 
 
Hallonbon perustajana voidaan pitää liikemies Anders Brasaa joka perusti 2000-luvun alussa 
Maxi Magasinetin halpahinta tavaratalon, joka oli Hallonbon ensimmäinen rakennus. Tavaratalo on 
yhä olemassa ja sen omistaa tätä nykyään Scandic Capital Inc jonka pääomistaja on liikemies Gösta 
Tvåa. 
Pikku hiljaa Maxi Magasinet tavaratalon ympärille alkoi kasvaa enemmän ja enemmän taloja ja sitten 
lähiöstä tehtiin silloisen Ruotsin kokeilukunta, jossa kokeiltiin erilaisia yhteiskuntamalleja. 
Hallonbon kauppatorilla on Anders Brasan näköispatsas, joka katsoo torille päin. Patsaan takana 
virtaa Hallonbäcken. 
Torin länsipuolella on keskustan pääkatu Affärsgatan. Kadun toisella puolen, toria vastapäätä on 
kaupunginteatteri, joka on rakennettu keltaisista metallisuikaleista. 
Tätä nykyään on tavallista rakentaa taloja metallilevyistä sekä metallipaaluista, sillä metallin hinta on 
laskenut roimasti. Toki yhä on puutalojakin. Pohjois-Jämtlannissa on tullut tavaksi käyttää kattotiilien 
sijasta metallilevyjä koska niihin on helppo kiinnittää aurinkopaneeleja.
Merkittävä aurinkopaneelivalmistaja on suomalainen Suner Inc. Sunerilla on paljon toimialoja, joista 
merkittävin on heti aurinkopaneelien jälkeen koulutusyhtiö Suner. 

Ruokakauppa Bäcken Urval sai uudet omistajat; ensin Mats Stenig ja sitten Stefan Påsesson. Mats ei 
ole liikemiestyyppiä sillä hän mieluummin työpäivän jälkeen istuu interaktiivisen telkkarin ääressä 
olutta litkien. Hänen suosikki olutmerkki on Power olut. Hänellä on melkoinen kaljamaha. Monesti 
Lena vaimo on patistellut häntä alkaa pelata rugbyä, jotta kaljamaha poistuisi mutta turhaan. Matsin 
mielestä hän on liian vanha aloittaa rugbyssä, vaikka hän on parhaassa keski-iässä. Lena itse pelaa 
joka tiistaisin rugbyä maineikkaassa Hallonbo Hage joukkueessa. Tiistai-iltaisin on rugbytreenit ja 
silloin tällöin viikonloppuisin on rugbyotteluita lähialueilla. 
Mats on ammatiltaan metsuriteknikko ja Lena ovat töissä lukulaitetehtaalla.
Ruokakauppa päätyi Lenan veljen Stefanin omistukseen. Stefan muutti kaupparakennukseen. Hän on 
kiitollinen Jorssoneille kun he haluavat jatkaa, sillä muuten hän laittaisi lapun luukulle. Työntekijöiden 
määrä on huomattavasti vähentynyt eikä kaupalla ole vara pitää useita työntekijöitä. Oikeastaan Ollen 
aikanakaan ei olisi ollut siihen vara mutta suurin osa työntekijöistä oli sukulaisia eli palkka oli hyvin 
pieni ja ruuan sai ottaa suoraan hyllystä. Suvun ulkopuoliset saivat luonnollisesti isomman palkan.

Jorssonien naapuritalo, se jossa Stenigin veljekset asuivat, jäi tyhjilleen. Se oli noin vuoden tyhjillään, 
jolloin Wille ja Alide päättivät ostaa talon jotta olisi enemmän tilaa. Hän teki talossa suurremontin 
ottamalla paritalon molemmat huoneistot omaan käyttöön. Samoin teki myös Asser ja Alice jotka 
purkivat Willen ja Aliden entisen asunnon väliseinän. Nyt nämä kaksi taloa eivät enää ole paritaloja 
vaan kokonaan yhden perheen omakotitaloja. 
Willen talon kellarissa on Stenigin veljeksiltä jäänyt pontikkapannu sekä pontikkaresepti. Wille päätti 
alkaa valmistaa omaan käyttöön pontikkaa koska hänellä ei ole pontikan myyntilupaa. Hän ei jaksa 
alkaa sellaista anoa.

Heti kun pikku Josef oppi konttaamaan, niin silloin hän oli koko ajan joka paikassa päällään niin, että 
pistorasioihin jouduttiin laittamaan suojatulpat sekä nostaa laajakaistapistokkeet ylemmäs, ettei poika 
repisi nettikaapeleita. Sama juttu myös Willen ja Kristianin perheissä.

Eräänä kevätpäivänä Asserin ja Willen perheet kävivät kevätretkellä Gotlernäsin virkistysalueella, joka 
sijaitsee hieman Hallonbosta länteen. Kyseessä on kaikille Hallonbon asukkaille tarkoitettu 



virkistysalue. Keskellä aluetta on suuri vesiallas, jossa voi pulikoida kesäkuumalla. 
Alueella on myös elektroniikkatyöntekijäin ammattiliiton lomahuviloita. Siellä on usein kesäaikaan 
Hallonbon lukulaitetehtaan työntekijöitä. Ammattiliiton alue on nimeltä Nöjaren, joka tulee sanasta 
Nöje eli viihde.

Josef teki käpylehmiä ja leikki maassa olevilla tupakantumpeilla kunnes poltti sormenpäänänsä, mutta 
poika ei siitä ollut moksiskaan vaikka kirveli niin vietävästi. Hän ei myöskään välittänyt vieressä 
olevasta valtavasta kyykäärmeestä, todennäköisesti geenimuunnos eri käärmelajien välillä. 
Heti kun Alice oli nähnyt käärmeen olevan pojan vieressä, niin silloin hän nopeasti tempaisi tämän 
syliinsä ja huusi miehille: ”Hjälp, tehkää jotain tuolle vitun sähisevälle letkulle!” Asser otti laserleikkurin 
esille ja sääti lasersäteen pituutta ja sitten paloitteli käärmeen kuin makkaran. Wille katsoi vieressä 
huulipyöreänä kun velimies rohkeasti paloitteli käärmeen.

Vuosi 2975
19 huhtikuuta Josef sai pikkuveljen. Asser ja Alice päättivät tehdä pojalle kaverin, ettei tämän tarvitsi 
olla kaverin puutteessa vaikka poika leikkii usein serkkunsa Jack-Petterin kanssa. Joskus he leikkivät 
myös Månsin kanssa, mutta enimmäkseen Josef ja Jack-Petter ovat kahdestaan koska Måns on 
hulivilipoika aivan kuin isänsä. 

Sillä välin kun Asser vei Alicen synnytysosastolle, niin silloin Sara mummo oli lapsenlikkana Josefille. 
Kun tämä oli nukahtanut, niin silloin Sara katsoi synnytyksen nettisivusto Jorsson TV:stä. 
Lapsi kastettiin Jalmar-Marcukseksi. 

Heti äitiysvapaan jälkeen Alice vaihtoi työpaikkaa koska ruokakaupassa oli alhainen palkka sekä sen 
tulevaisuus epävakaa. Hän sai töitä lukulaitetehtaalta, jossa on huomattavasti parempi palkka. 
Asser päätti jatkaa toistaiseksi kaupassa. 
  

Syksyllä Josef aloitti leikkikoulun joka sijaitsee ihan kävelymatkan päässä kotoa keskellä Bäckeniä. 
Josef on hyvin rauhaton leikkikoulussa ja lähes päivittäin pedagogit valittavat Asserille ja Alicelle, että 
nyt se poika teki sitä ja nyt se tyttö teki tätä. Rauhattomuuden takia hän joutui vanhempien kanssa 
käymään Östersundin lasten- ja nuorten psykiatrilla, jossa pikkutärkeät auktoritaariset psykiatrit ja 
psykologit pohtivat, että mikä kumma tätä poikaa oikein vaivaa kun hän ei hetkeäkään pysy aloillaan.
Tätä nykyään psykiatrilla laitetaan papiljottimaiset anturit päähän jolloin psykiatri näkee 
näyttöpäätteestä potilaan ajatukset. Tämän vuoksi ajatukset luokitellaan huippusalaisiksi koska 
ihmisen ajatukset ovat hyvin yksityisiä. Ei edes omaisille kerrota potilaan ajatuksia jos siihen ei ole 
pätevää syytä. 
Psykiatrit näkivät näyttöpäätteeltä kummallisia kryptisiä nelinumeroisia lukuja sekä nelikirjaimisia 
kirjainyhdistelmiä jotka alkavat j-kirjaimella ja päättyvät i-kirjaimeen. Psykiatrit puistelivat päitään kun 
eivät yhtään käsittäneet, että mitä ihmettä tämä tällainen on olevinaan. Ajatteleeko Josef todella 
tällaista potaskaa vai onko aivojen analyysilaitteisto menossa epäkuntoon. Hetken kuluttua keskelle 
näyttöä ilmestyi keltainen neliö jonka keskellä luki tummansinisellä; No Access! Psykiatrien suut 
loksahtivat auki ja kutsuivat paikalle IT-tukihenkilön joka asetti laitteen vikasietotilaan, mutta laitteessa 
ei havaittu pienintäkään vikaa. Vaikuttaa todella, että Josef Jorssonin aivot lähettävät tällaista 
informaatiota. Tämä ei todellakaan ole hyväksi psykiatrien ammattiylpeydelle. Aivofilmi lähetettiin 
analysoitavaksi suureen brysseliläiseen Calle instituuttiin, mutta sielläkään ei käsitetty mitä ihmettä 
tämä oikein tarkoittaa. Aluksi Brysselissä luultiin, että tämä on pelkkää pohjoisen vittuilua mutta 
onneksi psykiatrit pystyivät vakuuttamaan, että on tosi kyseessä ja papiljotit ovat parhaillaan erään 
kuusivuotiaan pikkupojan päässä. Calle instituutista kerrottiin, että viimeaikoina maailmalta on tullut 
muitakin vastaavia tapauksia, joista kaksi tulee Pohjois-Euroopasta ja yksi Pohjois-Amerikasta. 
USA:ssa tapaus on annettu FBI:n mysteerinomaisten asioiden tutkijoiden tutkittavaksi. 

Psykiatrit pohtivat jos Josefilla olisi ADHD Super tai CVI. Jälkimmäinen vaikuttaa epätodennäköiseltä 
mutta se voi hyvinkin olla kyseessä. Pitää vain tarkkailla pojan kehitystä, että onko todella kysymys 
kuurosokeudesta. Poika ei kuitenkaan ole sokea eikä kuurokaan mutta oikeassa silmässä lienee 
taittovika mutta sitäkin on vaikea todentaa koska silmälääkäri ei ole varma, että temppuileeko poika 
vai eikö hän yksinkertaisesti näe kaikkein pienimpiä kuvioita.
Kuurous on erittäin epätodennäköistä sillä Josef kuulee leikkihuoneeseen asti jos isä tai äiti alkaa 



juoda kahvijuomaa. Pojan suosikki juoma on cappuccino. Heti kun hän kuulee kahvikoneen 
törähdyksen, niin silloin hän hihkaisee: ”Hih, ge mig kaffe!” 

Rauhattomuuden takia pikku Josef joutui vaihtamaan leikkikoulua koska pedagogit olivat aivan 
hermoraunioina ja verenpainekin tahtoi olla maksimissa. Hänen uusi leikkikoulunsa sijaitsee myös 
kävelymatkan päässä Parkbon kaupunginosassa, kaupungin läpikulkutie Majnuensvägenin toisella 
puolen. Onneksi tien ali menee kävelytunneli, jonka Bäckenin puoleisessa päädyssä on grillikioski. 
 
Uudessakin leikkikoulussa Josef on rauhaton ja juoksentelee ympäriinsä koskien joka paikkaan.
Kerran viikossa satutäti Olga käy lukemassa ja kertomassa hassuja tarinoita Josefille jotta tämä 
rauhoittuisi. Siinä hän onnistuikin mutta vain tilapäisesti. Heti kun satutäti oli lähtenyt, niin silloin 
rauhattomuus jatkui. 
Silloin tällöin yksi leikkijoulun pedagogeista käytti Josefia kävelyllä jotta sillä välin toiset lapset saisivat 
olla rauhassa. 
 
Yhä Asser ja Alice kuulevat valituksia leikkikoulusta ja saavat juosta lasten- ja nuorten psykiatrilla. 
Siellä Josef on kuin mikäkin enkeli ja juuri sen vuoksi psykiatrit alkoivat kyseenalaistaa 
leikkikoulupedagogien mielenterveyden, että voiko olla näin kiltti ja rauhallinen poika rauhaton ja villi? 
Aivoanalyysilaitteesta ei ole mitään hyötyä kun siinä vain vilisee kryptisiä kirjaimia ja numeroita ja 
sitten tulee se käsittämätön virheilmoitus. 
Asser ja Alice ovat panneet merkille psykiatrien kummalliset ilmeet kun he katsovat poikansa 
aivoanalyysiä. Psykiatrit eivät suostu näyttää tulosta heille koska aivojen lähettämät tiedot ovat 
huippusalaisia. Pääasiahan on, että pikku Josef on jollain tavalla yhteiskuntakelvollinen. 
Hänelle harkittiin amfetamiinikuuria mutta siitä luovuttiin kun poika itse kyseenalaisti amfetamiinin 
syömisen: ”Millainen sitten minusta tulisi jos alkaisin syödä amfetamiinia?” Tämäkin ihmetyttää 
psykiatreja. Amfetamiinin sijasta Josef Olof Jorsson sai kultasankaiset silmälasit koska hänen 
oikeassa silmässä on taittovika. Hänellä on myös paha ärrä- ja ässä-vika. Ässän hän oppi sanomaan 
autossa kun oli äidin kanssa tulossa logopediltä, jolloin äiti kehotti vielä kerran poikaansa sanoa; 
Sasha duschar musen… Sieltähän suhahti niin komeat s-äänteet, että Alice oikein ulvoi riemusta. 
Sitten alkoi intensiivinen ärrän opettelu. Pitkän sitkeän ärrän opettelun jälkeen Josef jo kummasti 
pärrytteli.

On arkinen alkuilta. Asser Jorsson on nokkaunilla ruskealla kangassohvalla. Hetki sitten oli syöty 
päivällinen eli nyt on ruuansulattelun aika. Jalmar-Marcuskin nukkuu ruskeassa perintökehdossa. 
Ainoastaan Josef on hereillä ja piirtelee piirustuslaitteella yksinkertaisia tikku-ukkoja tv-tilassa. Telkkari 
on sammuksissa.
Viereisellä sohvalla isä nukkuu eikä osaa aavistaakaan mitä kohta tapahtuu. Jos tietäisi, niin tuskin 
hän olisi ruvennut nukkumaan.

Josef laittaa piirustuslaitteen sohvapöydälle ja hetken mielijohteesta riisuutuu ilkosilleen. Hänen 
korvissa kuuluu käsittämätön kilkattava tyttömäinen kikatus, vaikkei paikalla ole yhtään naispuolista. 
Äiti on iltavuorossa. 
Josef menee alasti keittiön puolelle. Keittiön ja tv-tilan välissä on vain avonainen baaritiski. Josef avaa 
keittiön laatikon ja ottaa laserleikkurin ja osoittaa sillä itseään päin. Hänen sormensa osuu 
virtakatkaisimeen, jolloin hetkessä suhahti esiin vaaleanpunainen lasersäde, joka osuu suoraan hänen 
kaulaan niin, että lasersäde menee hetkessä kaulan läpi ja ulos niskasta. 
Josefilta pääsi vain ähkäisy ja kaatuu keittiönlattialle. Laserleikkuri putoaa hänen viereensä. Kaulasta 
pulppuaa runsaasti verta ja on hiljaista. Jo muutamassa minuutissa poika menehtyi. 

Tunnin kuluttua Asser herää ja nousee sohvalta. Hän vilkaisee seinäkelloa, joka näyttää kuutta illalla. 
Kohta alkaa yhteiseurooppalaisella EBU TV1 kanavalla koko perheen makasiiniohjelma Europe 
Magazine jonka lastenosio on poikien suosiossa. 
Asser näkee viereisellä sohvalla poikansa vaatteet ja pöydällä lojuu piirustuslaite. Hän katsoo 
ympärilleen etsien vanhinta poikaa. Hän huomaa keittiön puolella pojan makaavan lattialla. 
Hän menee katsomaan, että mitä on tapahtunut. Hänen sydän hyppää kurkussa asti kun näkee 
poikansa verilammikossa ja laserleikkuri hänen vieressä. Vähän verta on valunut laserleikkurinkin 
lähelle. Asser näkee pojan kaulan olevan auki. Hän tunnustelee pojan rintaa, että lyökö sydän. 
Tulee paniikki kun sydän ei lyö eikä palleakaan liiku. Baaripöydältä hän ottaa matkapuhelimen ja 
soittaa ambulanssin. Asseria ihan vapisuttaa eikä tiedä mitä tehdä. Hänelle tulee vain ajatus, että nyt 
se poika on mennyt tekemään sen vihoviimeisen kujeen. Hän käy katsomassa nuorimmaistaan, joka 



yhä nukkuu kehdossa leikkihuoneessa. Leikkihuone on ulko-oven vieressä. Asser kokeilee ulko-ovea, 
että onko se lukossa. Se on lukossa. Hän kuulee ambulanssin saapuvan, jolloin hän avaa oven 
ambulanssin henkilökunnalle. Asser opastaa ambulanssiväen keittiöön ja sanoo, että ilmeisesti poika 
on mennyt leikkimään laserleikkurilla sillä välin kun olin nukkumassa. Ambulanssinhoitaja julisti Josef 
Olof Jorssonin kuolleeksi ja kutsuivat paikalle ruumisauton. 
Asserilta pääsi avoin itku ja kysyi ambulanssinhoitajalta, että miten tämän hän pystyy selittämään 
vaimolleen joka on parhaillaan töissä? Ambulanssinhoitaja kutsui paikalle psykologin. Ruumisauton 
perässä tuli poliisi koska kyseessä on lapsen äkillinen kuolema.

Tänä iltana television katsomisesta ei tullut mitään eikä mistään muustakaan. Asser oli aivan shokissa. 
Hän yritti ajatella, että nyt poika viimeinkin rauhoittui mutta sitten rauhattomuusaalto pyyhkäisi yli. Hän 
tunsi huonoa omatuntoa kun oli mennyt nokosille. Olisi edes laittanut Josefinkin nukkumaan 
leikkihuoneeseen ja lukinnut oven. 
Poliisi tutki tarkkaan pojan ruumiin sekä laserleikkurin ja ottivat sormenjälkinäytteet Asserilta, jotka 
poliisi analysoi kannettavalla langattomalla minilaboratoriolla. Poliisi totesi, että kyseessä on vain 
pelkkä tapaturma. Sitten ruumisautonkuljettaja Molsson puhdisti ruumiin verestä ja laittoi sen pieneen 
tammiarkkuun. 
Asser katsoi vierestä kun pojan arkku kannettiin ruumisautoon. Josef ehti täyttää kuusi vuotta. 
Hänen ajatukset keskeytti nuorimmaisen huuto. Hän meni katsomaan, että mikä on hätänä. 
Jalmar-Marcus oli herännyt ja oli vaipanvaihdon aika. Vaippaa vaihtaessa Asser ajatteli, että nyt 
hänellä ja Alicella on vain yksi lapsi. Onneksi sentään nuorimmainen on vielä niin pieni, ettei tarvitse 
tälle selittää, ettei hänellä enää ole isoveljeä. 
Koko loppu illan Asser mietti kuumeisesti, että kuinka kertoisi tämän surullisen shokkiuutisen vaimolle. 
Onneksi psykologi jäi loppu illaksi kunnes vaimo tulee kotiin. 

Kello 12 yöllä Alice tuli väsyneenä kotiin. Tavallisesti tähän aikaan pojat ovat nukkumassa eli hän ei 
osannut aavistaakaan, että jompikumpi puuttui. 
Alice ihmetteli kun paikalla oli psykologiksi esittäytyvä vaaleatukkainen Mirelle Näs, joka kehotti Alicea 
mennä varsinaisen olohuoneen puolelle, joka on eteiskäytävän perällä aivan ulko-ovea vastapäätä. 
Vähän ennen olohuonetta on avotakan tausta, jonka etupuoli on tv-tilan puolella. 
Asser istahtaa telkkarin ääreen nyyhkyttäen. Telkkarissa on joku iänikuinen venäläinen elokuva.

Sillä välin olohuoneessa jyhkeällä kullanruskealla sohvalla psykologi kertoo hienotunteisesti Alicelle 
illan tragediasta. Aluksi Alice ei ota uskoakseen kuulemaansa ja hänen on pakko käydä 
leikkihuoneessa katsomassa, että onko pojan kuolema totta. Kyllä siltä vaikuttaa; vanhimman pojan 
sänky on tyhjillään. Nuorimmainen nukkuu sikeästi. Kehdon yläpuolella on keltainen soittorasia. 

Sitten Alice menee takaisin olohuoneeseen keskustelemaan psykologin kanssa. Alice on aivan 
shokissa; miten ihmeessä tällaista voi tapahtua? Hän syytti miestään kun tämä oli nukkunut. Psykologi 
sanoi, ettei hän voinut mitenkään tietää ja yleensä kuusivuotias pärjää noin tunnin itsekseen. Alice 
kertoi leikkikoulunpedagogien valituksista, että poika on hyvin rauhaton ja sen vuoksi ukon ei olisi 
pitänyt mennä nokosille. Psykologi rauhoitteli, ettei syyttelemällä saa tapahtunutta tapahtumattomaksi 
ja tämä oli vain pojan kohtalo ja nyt Josef voi hyvin siellä rajan takana. 

Aika kului nopeasti ja pian kello oli jo kaksi aamuyöllä. Psykologi kehotti Asseria ja Alicea mennä 
nukkumaan ja lupasi nukkua heidän olohuoneen sohvalla siltä varalta jos heidän tarvitsisi puhua. 

Makuuhuone on keittiön seinän takana, julkisivun puolella. Makuuhuoneen ovea vastapäätä pienen 
käytävän varrella on kylpyhuone, jossa on suuri kylpysaavi sekä suihku. Käytävän perältä menee 
kaksi ovea; toinen kodinhoitohuoneeseen ja toinen autotalliin. 

Aamulla Alice ja Asser menivät, kuten tavallisesti herättämään pojan leikkikouluun mutta sänky olikin 
tyhjä, jolloin shokki palasi takaisin; tosiaan, poikaahan ei enää ole. Heillä on vain yksi lapsi joka ei 
ehtinyt tutustua isoveljeensä. Kun Jalmar-Marcus varttuu, niin tällä ei ole muita muistoja veljestä kuin 
valokuvat sekä videofilmaukset Jorsson-TV videosivustolla. 

Psykologi heräsi sohvalta ja lohdutti onnettomia Asseria ja Alicea samalla kun joivat aamukahvia. 
Ulkona on tyypillinen syyssää ja puiden lehdet alkavat kellastua. Sade voi tulla minä hetkenä tahansa. 

Eteisen pöydältä kuului lyhyt piippaus joka tarkoittaa, että paikallislukulaitelehden päivitys on valmis. 



Asser haki lukulaitelehden ja katsoi ensimmäisenä kuolinilmoitukset. Siellä näkyy olevan heidän rakas 
villikkopoika Josef Olof Jorssonin ilmoitus. 
Tätä nykyään tiedotusvälineiden kuolinilmoitukset tekee automaattisesti hautaustoimisto, jotta omaiset 
pääsisivät helpommalla. 

Yhä pojan vaatteet lojuvat tv-tilan ruskealla kahdenistuttavalla sohvalla. Asser ja Alice ovat niin 
järkyttyneitä surusta, etteivät ole niitä vielä poistaneet. Heistä tuntuu pahalta koskea pojanvaatteisiin 
sekä piirustuslaitteeseen. Asser ainoastaan tallensi pojan viimeiseksi jääneet tikku-ukon kuvat ja latasi 
ne videosivustolle. 
Samaa laserleikkuria, joka aiheutti pojan kuoleman, Alice ei pysty käyttämään. Hän laittoi sen 
kassakaappiin muiden tunnetavaroiden joukkoon. Hän aikoo ostaa uuden laserleikkurin ja sen tulee 
olla erivärinen. Leikkuri jolla Josef oli leikkinyt, on ruskea; puunvärinen kahva jossa kullanvärinen 
käynnistysnappi.

Muutaman viikon kuluttua oli Josef Olof Jorssonin hautajaiset. Hänet haudattiin Hallonbon 
hautausmaalle joka sijaitsee puron takana. Puron tällä puolella on seminaariopisto sekä 
vanhustenpalvelutalo Värdebo. 

Luonnollisesti kaikki sukulaiset ja tuttavat järkyttyivät kun pikku Josef oli mennyt leikkimään 
vaarallisella laserleikkurilla. Molemmat mummot saivat ottaa tupla-annoksen nitroja. Ellen mummo 
lohdutti tytärtään, että Josef on nyt Sune-Eskil ukin luona taivaassa. 
Olof ja Sara hieman moittivat poikaansa kun tämä oli mennyt nokosille. Aikanaan myös Olof on 
lukemattomia kertoja ottanut nokkaunet kun oli poikien kanssa yksin kotona. Onneksi silloin ei sattunut 
mitään. 

Äskettäin Olof ja Sara ostivat Olle ja Boel Stenigin entisen kesämökin Trondheimista. Mökki sijaitsee 
pienessä maalaispitäjässä nimeltä Josua. Mökki on kolmion muotoinen vaaleanruskeista 
metallilevyistä rakennettu pömpeli, yllättävän viihtyisä. 
Josuan mökille menee kapea yksityinen soratie, jonka Olof nimesi kuolleen pojanpojan muistolle 
Josefvägen. Olof ehdotti pojanpojalle polttohautausta mutta Alice tahtoi perinteisen hautauksen koska 
Ellen on kovasti polttohautauksia vastaan. 
Vähän kauempana Olofin ja Saran mökillä on isompi huvila nimeltä Fiskstrand. Aluksi Olof suunnitteli 
sen ostamista mutta se oli aivan liian kallis kun taas tämä Stenigien entinen kesämökki oli erittäin 
halpa koska Olle ja Boel halusivat päästä eroon kun asuvat kaukaisessa Tvåstadissa. 
Ihan hieno paikka tämä pieni kolmion muotoinen mökki, jonka edustalle Olof raivasi tilaa poikien 
asuntovaunuille ja teltoille. 
Olle Stenig jätti kaupanpäälle ärhäkän biokaasukäyttöisen moottoriveneen sekä vesisukset. 

Ellen Puddington osti huippumodernin kuvapuhelimen kun entisessä oli surkea kuvanlaatu niin, että 
verenpaine tahtoi nousta maksimiin. Hän on alkanut suunnitella talon myyntiä kun ikä alkaa painaa.
Hän on katsellut netistä omistusasuntoja keskustasta.
Nuorimmat tyttäret Erika ja Matilda ovat alkaneet seurustelemaan, niinpä olisi aika myydä talo ennen 
kuin ukkoja alkaisi juosta vinttikamarissa. Ellen on jo ehtinyt huolestua, että nuorimmaiset olisivat 
lesboja mutta huoli osoittautui aiheettomaksi kun eräänä päivänä hän huomasi porstuassa miehen 
tennarit. 

Eräänä päivänä Erika Puddington meni naimisiin kukkakauppias Alfred Trollssonin kanssa. Erika päätti 
ottaa miehensä peikkomaisen sukunimen koska oma sukunimi on aivan liian kamala; Puddington 
tarkoittaa vanukasta. Monesti ihmiset naureskelevat hänelle, että kuinka paljon vanukkaita sitä tulee 
syötyä. Alfred on töissä pienessä kukkakaupassa Mellangatanilla aivan kaupunginkeskustassa. 
Vuosikymmenen alussa Alfred kävi armeijan. Hän oli Klenmon varuskunnassa, joka sijaitsee 
Hallonbon itäpuolella. Klenmon varuskunta on erikoistunut arktisen sodankäymisen opettamiseen. 
Alfred on sotilasarvoltaan rynnäkkömies, jonka pitää sodassa juostessa ampua vihollisia. Se on 
taitolaji. 

Matilda on yhä sinkku eikä oikein löydä sitä oikeaa. Miehet haluavat ainoastaan sitä paikkaa, joka 
naisilla on jalkojen välissä. 

Vuoden kuluttua Erika ja Alfred saivat tyttölapsen, jonka he kastoivat Yonnaksi. Seuraavana vuonna he 
saivat poikalapsen, joka he kastoivat Erikan siskon edesmenneen pojan muistoksi Josefiksi. Heti 



seuraavana vuonna he saivat taas lapsen, joka sai nimeksi Alice. 
Ellen ilahtui tyttärensä kolmesta lapsesta kun ensin oli menettänyt toisen tyttären pojan. Nyt hän sai 
kolme ihanaa lapsenlasta. Ellen sai myös kilpailevan mummin eli Alfredin äkeän äidin, joka ei oikein 
pidä Ellenin tyylistä. Alfredin äiti eli Erikan anoppi on Lillian.

Kun pikku Yonna syntyi, niin silloin Erika ja Alfred muuttivat ensimmäiseen yhteiseen asuntoon, joka 
sijaitsee kolmikerroksessa vuokratalossa Stefansbon kaupunginosassa puron pohjoispuolella. 
Ellen laittoi talonsa myyntiin ja osti asunto-osakkeen Nordensgatanilta aivan kaupungintaloa 
vastapäätä. Talon kellarissa on upea uima-allas sekä kylpysaavi, jota talonasukkaat voivat varata. 
Ellenin asunto on pieni yksiö. Olohuoneen perällä on pieni makuualkovi. Keittiö on sopivan pieni 
yhdelle lyhytkasvuiselle mummelille. parveke on hyvin suuri, joka on parkkipaikalle päin. Seinän 
takana on toinen yksiö johon samaan aikaan muutti muuan Lisbeth Kreatur niminen vanha leskirouva. 
Lisbeth rouvalla on usein hassuja juttuja niin, että Ellenin riippurinnat saavat usein hytkyä naurun 
tahdissa.  

Vuosi 2979
Neljä vuotta on kulunut Josef pojan kuolemasta. Asser ja Alice surevat yhä poikaansa koska tämä oli 
hyvä näkyvä, ehkä liikaakin eli vallattomuus koitui pojan kohtaloksi.

Syksyllä 2979 Jalmar-Marcus aloitti leikkikoulussa, sama jossa Josef kävi. Hän on paljon rauhallisempi 
kuin veljensä ja siitä Asser ja Alice ovat iloisia. Totta kai he pitävät laserleikkureita ainokaiseltaan 
ulottumattomissa. 

Pikku Jalmar-Marcuksella on paljon leikkikavereita, joista parhain on eräs Dagobert Götesson. 
Götessonit asuvat ihan kävelymatkan päässä Filbytargatanilla Bäckenin pohjoislaidalla. Dagobertin isä 
Johan on ammatiltaan sähköasentaja ja äiti Birgit on konttoristina Hallonbon sairaalassa.
Dagobertin isosisko on melkoinen hulivili. Johan ja Birgit ovat huolissaan tyttärestä, ettei vain tällekin 
kävisi kuin Jorssonien Josefille. He yrittävät pitää laserleikkureita lukkojen takana mutta se vaikeuttaa 
ruuanlaittoa. Götessoneilla ruoka on aina ykkösasia; varsinkin Johan ja Birgit ovat jatkuvasti 
syömässä. Johan on myös innokas kaljoittelija niin, että Birgitiä huolettaa miehensä kehon 
tuhoaminen, kuten hän tapaa asian ilmaista. 

Jalmar-Marcus tapaa myös leikkiä serkkujen Jack-Petterin ja Mirellen kanssa. He asuvat naapuri 
talossa. 

Serkut äidin puolelta ovat jo aikuisia lukuun ottamatta Erikan lapsia, jotka ovat vielä liian pieniä 
leikkikavereiksi ja toiseksi hehän asuvat kaukana puron takana.

Syksyllä Asserkin aloitti lukulaitetehtaalla koska ruokakaupalla menee huonosti eikä kauppias Stefan 
Påsessonilla ole vara maksaa palkkaa. Hän aikoo itse työskennellä kaupassa ja yrittää pelastaa sen 
konkurssilta. Lähistöllä olevat ruokakaupat houkuttelevat asiakkaita koska niillä on paremmat sijainnit.
Äskettäin Stefan on ostanut kaupunginosa Laxarenista isomman ruokakaupan nimeltä ICA Market 
Resmannen, jossa on edellisen omistajan jäljiltä henkilökuntaa eli Asserille ei ollut töitä eikä hän enää 
haluakaan olla töissä ruokakaupassa koska työ on erittäin stressaavaa ja jotkut asiakastyypit valittavat 
kaikesta, milloin vessapaperinväri ei käy sävysävyyn vessan seinien kanssa ja milloin tuorekurkku 
maistuu kalalta. Asseria on alkanut kiinnostaa lukulaitetehtaan hommat koska siellähän on erittäin 
hyvät palkat. 


