
Debuterande Kristoffer Hermansson från Linköping har skrivit 
en roman om 17-årige Edmund vars tillvaro ruskas om när han 
flyttar in i en till synes hemsökt våning, träffar Laura och dras in 
i en värld av popmusik, droger och hemliga sällskap. Men varje 
steg för honom närmare svaret på vad som gör livet till det livet 
borde vara. Tredje kretsen är en utvecklingsroman med litterära 
referenser, en berättelse om en ung mans inre resa, för att finna 
den stora kärleken, och inte minst – en lösning på tillvarons 
tomhet. 
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Tredje kretsen
Kristoffer Hermansson romandebuterar.

Kristoffer hermansson 

Kristoffer Hermansson, född 1994 och uppvuxen i Linkö-
ping, är musiker, lärarstudent och författare. Han har tidigare 
publicerats i rollspelsfanzinet Hydra. I hans texter finns gator, 
platser och inrättningar som påminner om hemstaden.



Utdrag ur Tredje kretsen (första kapitlet):

700 kronor i månaden, det var vad jag betalade för min första 
lägenhet. Tre rum och kök mitt inne i stan. Nära till allt. Priset 
var otroligt, men jag hyrde i andrahand och betalade alltid 2000 
kronor mindre än avtalat av en då okänd anledning. Tre rum och 
kök som sagt, två trappor upp och möblerat. Jag älskade den lä-
genheten, även om den kanske var för stor för mig. I sovrummet 
stod sängen mitt på golvet och där bredvid ett litet bord. Vid 
fönstret stod en kandelaber i silver och bredvid stod gitarren i 
sitt hörn och lyste med sin blotta närvaro, och den var i princip 
allt jag ägde. Intill mitt rum fanns ytterligare ett sovrum. Sov-
rum och sovrum förresten; det låg en skitig madrass på golvet 
och det stod en vissen blomma i fönstret. Det hände ibland att 
någon av mina så kallade vänner släpade sig upp till mig efter 
nattens äventyr, eftersom det var närmre än till deras egna hem. 
Det var tur att rummet nyttjades då och då, annars hade jag för-
modligen insett att lägenheten var för stor och flyttat därifrån, 
och då hade mycket av mitt liv gått förlorat.
 Förutom de två sovrummen hade jag ett förjävla stort och un-
derbart vardagsrum. De stora fönstren tycktes alltid släppa in 
ljus, dag som natt. Det fanns inga gatlyktor utanför och månen 
skymdes av taken på husen mitt emot, men ändå var det alltid 
ljust därinne. 
 Jag flyttade in där när jag var 17 år. Farsan hade slängt ut mig 
när han hittat en större mängd hasch i min byrålåda och ville inte 
lyssna till förklaringen att det var min syster Sophies röka och 
inte mitt. Sophie själv hade flyttat till Spanien med sin pojkvän 
i ”jakten på den stora skönheten i livets meningslöshet”, och jag 
var helt enkelt hemlös. Under vintern lyckades jag alltid slagga 
hos någon polare ett par nätter i stöten, och i slutet av april blev 
det varmare och jag kunde sova utomhus. Av någon anledning 
kände jag mig trygg med att sova på bänkarna i parken runt kyr-
kan, vilket var tur, eftersom farsan med glädje talat om för mina 
vänners föräldrar att jag var en jävla pundare, och därför kunde 
jag aldrig stanna länge hos någon av dom. 
 Skolan hade jag lämnat ungefär ett år tidigare när jag kände 
att det inte riktigt hängde ihop med mina intressen. Man hade 
förklarat för oss att gymnasiet var vårt viktigaste val. Vårt val. 
Mitt val. Jag valde att strunta i det. 
 Det hade blivit maj och jag hade bott ute i nästan en månad. 
Jag brukade bada i ån på kvällarna för att hålla mig ren, och när 
det regnade fick kläderna också lite omtanke. Det låter kanske 
som en dålig komedi, men det var så livet såg ut. Jag gick runt 
mycket, tog långa promenader och tog utgallrade böcker från 
biblioteket. Det var just där, utanför biblioteket, som jag träffade 
Johan. Johan och jag hade börjat gymnasiet samtidigt och han 
var en av de jag hade sovit hos under vintern. 
 ”Det var inte igår man såg Edmund Eklund!”
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