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En	  hjälte	  kan	  se	  ut	  på	  många	  olika	  sätt,	  men	  ändå	  vara	  en	  hjälte.	  Det	  är	  ganska	  sent	  i	  

världslitteraturen	  som	  hjälten	  blivit	  en	  osårbar,	  känslokarg,	  sexslukande	  och	  våldsam	  

atlet.	  I	  antiken	  var	  hjälten	  en	  tragisk	  person,	  som	  kämpade	  med	  en	  gåtfull	  och	  mångtydig	  

tillvaro	  samtidigt	  som	  hen	  ständigt	  fick	  brottas	  med	  den	  etiska	  frågan	  vad	  som	  var	  gott	  

och	  vad	  som	  var	  ont.	  Jonas	  Karlsson	  presenterar	  i	  boken	  ”Jag	  är	  en	  tjuv”	  en	  ljuvlig	  

berättelse	  och	  en	  klassisk	  hjälte.	  Här	  heter	  han	  Roland	  och	  här	  säkerhetsansvarig	  på	  

storköpet	  MegaLivs.	  Dumpad	  i	  den	  förra	  relationen	  lever	  han	  ensam,	  röker,	  äter	  pizza	  

och	  känner	  sig	  ständigt	  osäker	  i	  relation	  till	  sina	  kollegor,	  inte	  minst	  butiksägaren	  Erik.	  

Den	  sistnämnde	  har	  bestämt	  att	  ungdomar	  som	  ertappas	  med	  att	  snatta	  ska	  få	  välja	  

mellan	  polisanmälan	  eller	  att	  posera	  i	  butiken	  med	  en	  skylt	  om	  halsen	  med	  texten:	  Jag	  är	  

en	  tjuv.	  Roland	  är	  den	  som	  ska	  verkställa	  detta	  straff.	  Det	  går	  fel	  redan	  från	  början.	  

Roland	  grips	  av	  en	  vag	  känsla	  att	  det	  här	  inte	  riktigt	  är	  så	  väl	  genomtänkt	  och	  inte	  heller	  

särskilt	  moraliskt.	  Den	  unge	  snattaren	  Arash	  väljer	  tveklöst	  skylten	  och	  ifrågasätter	  inte	  

på	  något	  sätt	  sitt	  straff.	  Denna	  lydnad	  väcker	  Rolands	  samvete	  till	  liv.	  Han	  har	  en	  bättre	  

kommunikation	  med	  sina	  känslor	  än	  vad	  han	  riktigt	  själv	  förstår.	  Från	  denna	  punkt	  ska	  

läsaren	  följa	  honom	  på	  en	  resa	  i	  kurage	  och	  empati.	  I	  ett	  avsnitt	  gör	  Jonas	  Karlsson	  en	  

blinkning	  till	  sin	  förra	  bok	  ”God	  jul”	  och	  antyder	  därmed	  att	  även	  denna	  bok	  handlar	  om	  

den	  lilla	  människans	  uppror	  mot	  system	  och	  organisation.	  Men	  upplösningen	  är	  här	  mer	  

lågmäld	  och	  mindre	  drastisk.	  Roland	  går	  långt	  in	  i	  tankvärlden	  att	  bryta	  tabun	  och	  riva	  

moraliska	  gränser,	  men	  finns	  till	  sist	  kvar	  i	  sitt	  MegaLivs.	  Dock	  med	  en	  ny	  ton	  av	  trots	  

och	  tillfredsställelse.	  Det	  är	  lätt	  att	  tycka	  om	  denne	  Roland	  och	  det	  är	  stor	  konst	  av	  Jonas	  

Karlsson	  att	  lyfta	  en	  enkel	  person	  till	  dessa	  dimensioner.	  Det	  fodras	  både	  litterär	  

begåvning	  och	  stor	  människokärlek	  för	  den	  uppgiften.	  Bara	  att	  läsa	  och	  njuta.	  
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