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ERIC HARRIS

! ! De var intelligenta pojkar från kärleksfulla familjer som slutade sina
liv med att begå massmord.
! !"Massakern på Columbine High School var den värsta skolskjutningen
i USA:s historia – men historien slutade tyvärr inte där.
! !"Den berättas fortfarande över hela världen.

DYLAN KLEBOLD

VÄNNER IN I DÖDEN

! !"Eric Harris, 18, och Dylan Klebold, 17, har blivit martyrer för en hel generation av desperata, våldsamma pojkar som dödar sina klasskamrater.
! !"Samtidigt letar Columbine-mördarnas vänner och
familjer fortfarande efter ett svar på frågan: Varför?
JON FORSLING
jon.forsling@aftonbladet.se
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Pojkarna från ”Ingenstans”
Lördag 8 januari 2011

DERAS ARTIGA YTTRE DOLDE EN MÖRK HEMLIGHET De oskiljaktiga vännerna Eric Harris, till vänster, och Dylan Klebold var två till synes

Lördag 8 januari 2011

tillbaka hade de bestämt sig för att begå massmord på sina klasskamrater. Bilden till höger: Eric Harris hus, där han tillverkade hundratals bomber.

vanliga tonåringar. De spelade tv-spel, gillade baseball och var duktiga i skolan. Men deras artiga yttre dolde en sjuk vänskap och en mörk hemlighet: sedan drygt ett år
han och börjar dra ut en stor hockeytrunk
är ingen spikpistol.
ur baksätet. Den ser ut att vara tung.
De senaste åren har skolskjutningar
”Yeah, whatever”, säger Brooks. Han
svept som en farsot över USA och Brooks
har lärt sig att hantera Eric med silgrips av en plötslig, fasansfull visshet: nu
kesvantar; Eric är smart och rolig men
har mardrömmen kommit till hans skoBrooks är en av få människor som har
la, till hans hem. Till Columbine High
sett en annan sida av hans personlighet.
School, till den här färglösa villaförorten
En mörkare sida. En sida som kan exploutanför Denver som
dera utan förvarning.
inte ens har förärats
Plötsligt stannar Erett ordentligt namn.
WYOM I NG
USA
ic upp. Han borrar
Eric. Åh, Eric. Vad
blicken i sin gamle
fan håller du på med?
vän.
Det avlägsna, smatt”Brooks, jag gillar
rande
ljudet av gevärseld
Denver
dig nu”, säger han.
får honom att hoppa till.
Hans röst låter unBrooks Brown går fortare.
Columbine
derlig; både gravallSen börjar han springa.
varlig och som att han
COLORADO
har svårt att hålla sig
nom några mi200 km
för skratt. ”Stick härnuter anländer
ifrån. Åk hem”.
lokala tv-team i
”Eh, okej, whatever”.
bussar och heliBrooks börjar gå. Han vet inte varför,
koptrar och börmen varningsklockor ringer i hans hujar rapportera om det som ska bli den
vud. Något i Erics ögon är fel, något i hans
mest omskrivna nyhetshändelsen – natonfall får honom att bli illa till mods. Och
tionellt såväl som internationellt – under
han hade inte på sig sin keps. En obetydhela 1999. Strax efter klockan tolv ställer
lig detalj, så klart, men Eric har alltid på
sig president Bill Clinton framför tv-kasig sin keps.
merorna och talar till nationen med gravHan går planlöst längs med Pierce
allvarlig stämma:
Street, bort från skolan. Bestämmer sig
”Det har skett en hemsk skjutning på en
för att hoppa över nästa lektion. Han forthigh school i Littleton, Colorado...”
sätter röka och tänker att hans oro är obeMen presidenten har fel. Columbine
fogad när han hör något. En knall.
High School ligger inte i Littleton.
En spikpistol? tänker han. Så hörs ännu
Skolan ligger ingenstans.
en smäll, högre nu. Ljuden kommer från
Under 1970-talet expanderade Denskolan och Brooks hjärta sjunker: Det där
ver kraftigt, och en stor plätt ödemark en

UTAH

!

rooks Brown är arton år
gammal den här tisdagen
i april 1999.
Nu står han med ryggen
mot sin skola, Columbine
High School, och ser ut över villorna i
det övre medelklassghetto som är hans
hem på jorden. Det är en solig vårdag i
Jefferson County, Colorado, USA. Klippiga Bergens snötäckta toppar blänker som
ett pärlband i horisonten och Brooks tänder en cigarett.
Klockan är tio över elva när en välbekant bil kör in på elevparkeringen framför honom. Det är en grå Honda Prelude -86 som tillhör hans klasskamrat, Eric Harris, 18. Eric parkerar den lilla bilen
på en ruta som inte är hans egen och kliver ut. Under hans långa svarta överrock
skymtar Brooks en vit t-shirt med orden
Natural Selection – Naturligt Urval – på.
Brooks rynkar pannan. Eric missade
ett viktigt prov i kinesisk filosofi i morse och det är inte likt honom. Han och Eric har en komplicerad vänskapsrelation –
de är polare nu, för ett år sen var de dödsfiender – men Eric är en duktig student
och Brooks kan inte förstå hur han kunde skolka från provet. Han bestämmer sig
för att gå fram och konfrontera honom.
”Vad fan är det för fel på dig, man?” säger han. ”Du kom inte på tredje lektionen
i dag. Du missade provet!”
Han kan inte tyda blicken Eric ger honom. Det är som att han inte kan fatta hur
Brooks kan dra upp något så trivialt.
”Det spelar ingen roll längre”, svarar

"

halvmil väster om förorten Littleton började fyllas upp av nybyggda villor. Mot
slutet av 90-talet bodde cirka 100 000
människor i området – en stad motsvarande Örebro i befolkningsmängd – men
trots det saknades en huvudgata, stadskärna, stadshus, stadsbibliotek...till och
med ett namn.
”I mellanvästern har alla ställen ett
centrum” säger en lokal pastor, Don
Marxhausen. ”Men här finns inget centrum. Nyinflyttade församlingsmedlemmar frågar alltid var våra mötesplatser
finns, men vi har inga mötesplatser här”.
Av byråkratiska skäl har invånarna i
området inte formellt velat bilda en stad.
Postverket stämplar namnet ”Littleton”
på breven, men de hundratusen berörda
själarna bor inte där. Officiellt sett bor
de i södra Jefferson County, men efter
det som hände den 20 april 1999 är det
ingen som längre kallar området för något annat.
Än Columbine.

#

ric Harris ser Brooks Brown
försvinna i ögonvrån.
Han börjar dra den tunga
hockeytrunken i riktning
mot entrén och sneglar på
sin klocka. Han svär inombords: 11.12. De
är sena. Om fem minuter kommer den
tidsinställda propanbomben i trunken
att explodera.
Inne i Columbines kafeteria pågår
lunchrusningen för fullt. Över femhundra tonåringar trängs vid borden i den sto-

Foto: AP/REUTERS/EUROPA-PRESS / SYGMA

ra salen, och fler strömmar till: 11.17 är den
exakta tidpunkten på dagen när flest elever är samlade på samma plats. Det vet Eric. Sedan månader tillbaka har han fört
noggranna anteckningar över ebben och
floden av klasskamrater här inne.
Nu strålar han samman med sin bäste
vän, Dylan Klebold, 17. Dylan är klädd i
en svart trenchcoat över en svart t-shirt
med ordet Wrath – Vrede – på, skrivet i
röda bokstäver. Han bär också på en nio
kilo tung propanbomb, gömd i en hockeytrunk, som är satt att detonera samtidigt som Erics. Duon räknar inte bara
med att explosionen ska döda hundratals
elever – utan att den ska vara kraftig nog
att spränga hål i taket, krossa de tjocka
stöttepelarna av betong och få hela byggnaden att kollapsa.
Sida vid sida ser Eric Harris och Dylan Klebold nästan komiska ut: Dylans 192
centimeter är ett mindre fyrtorn bredvid
Erics 176. När de går genom skolans långa
korridorer ligger Eric oftast ett halvt steg
före, med Dylan lommandes bakom honom med nedböjt huvud. Båda två är
pinnsmala; Dylan är på gränsen till undernärd med sina blott 65 kilo. I sitt blonda, kortsnaggade hår och allvarliga uppsyn ser Eric vagt militärisk ut; Dylans
bruna lockar hänger ner över öronen i
en page som kan vara ett halvhjärtat försök att vara rebellisk.
De har varit oskiljaktiga de senaste två
åren. Där Eric går, finns Dylan. Där Dylan går, finns Eric. De bowlar ihop, spelar tv-spel ihop, jobbar på samma pizzeria

ihop. De hittar på smeknamn ihop: Eric
är ”Reb”, för ”Rebel”; Dylan är ”VoDKa”
efter favoritdrycken, med sina initialer
fyndigt nog skrivna med versaler. De
är oskulder ihop, mobbas ihop, mobbar
ihop. De går på football ihop, spelar in humoristiska våldsfilmer ihop, smygsuper
ihop. Det senaste året har de haft en plan
ihop. Nu ska de göra verklighet av den.
Och sen dö ihop.
Eric och Dylan
placerar trunkarna
under två bord och
skyndar ut ur kafeterian. De går tillbaka till sina bilar och
rustar sig för att dra
ut i krig: i deras arsenal finns två niomillimeters pistoler, två hagelgevär,
rörbomber, molotov cocktails, knivar. I bilarnas bagageluckor tickar tidsinställda bomber som de hoppas ska döda
utryckande poliser och ambulanspersonal.
Sekunderna tickar vidare mot 11.17. För
femhundra tonåringar i kafeterian är det
en helt vanlig tisdag. Ingen lägger märke
till de stora trunkarna på golvet.
På en kulle utanför skolan står Reb och
VoDKa och väntar på apokalypsen.

$

rån halv tolv på förmiddagen
den 20 april 1999 – och för all
framtid – kommer Eric Harris och Dylan Klebolds livsöden att vara sammanflätade. På det webbaserade uppslagsverket
Wikipedia har man inte ens brytt sig om
att skapa två separata sidor åt dem; det är
som att historien har
bestämt att de är en
och samma person.
Ändå är vägarna
de tog för att komma
hit olika. Klebolds tidiga år beskrivs ofta
så amerikanskt medelklassidylliska att
de känns som en kliché: här finns Little
League-matcherna i
baseboll, utflykterna med scoutkåren,
de stolta, socialt medvetna
föräldrarna
som satte
sin son på piedestal. Det noteras att han var osedvanligt
blyg, men på det stora hela
verkar han ha haft en trygg,
kärleksfull barndom med
föräldrar som gjorde sitt
bästa.
”Dylan
gjorde inte det
här på

Där Eric går, finns
Dylan. Där Dylan
går, finns Eric. De
bowlar ihop, spelar
tv-spel ihop, jobbar
på samma pizzeria.

grund av hur han blev uppfostrad”, ska
hans mamma, Sue Klebold, säga senare.
”Han gjorde det i direkt motsats till hur
han blev uppfostrad”.
”Vi älskade Dylan så mycket som vi
kunde älska ett barn”, ska båda föräldrarna säga i ett uttalande efter hans begravning.
Inte heller i Eric Harris barndom går
det att hitta några uppenbara varningstecken. Precis som Klebold växte han
upp med en tre år äldre bror, precis som
Klebold var han ett baseball-fan och hade föräldrar som beskrivs som strikta
men kärleksfulla. Men till skillnad från
Klebold – som tillbringade hela sitt liv
i Jefferson County – flyttade Harris i sina tidiga år från plats till plats eftersom
hans pappa jobbade i armén och stationerades på olika militärbaser. Han kom
till Jefferson

Texten fortsätter på nästa uppslag S

Fortsättning från föregående uppslag S

Redan 1764 blev
tio barn och en lärare skalperade på
en skola i Pennsylvania, i vad som är
ett av de första kända exemplen. Förövarna då var förvisso inga trenchcoatsbärande
tonåringar, utan
blodtörstiga Lenape-indianer.
Men även Europa – och resten av
världen – började
tidigt se sin beskärda del av tragedier;
1902 drog en lärare
i Ungern upp en revolver och sköt sex
elever innan han
lynchades av ortsbefolkningen. Elva
år senare sköts fem
flickor till döds av
en lärare på en katolsk skola i tyska
Bremen. Förra seklet är kryddat av
liknande, sporadis-

HARRIS

”Vår plan är bättre, inte som de där
jävlarna i Kentucky
med kamouflagekläder och 22-millimeterspistoler.”

20 maj 1998 – mördade 15-årige Kip Kinkel sina föräldrar i
Springfield, Oregon.
Kinkel hade just blivit relegerad från sin
high school, och påstod att han ville bespara sina föräldrar
skammen de skulle
ha känt över detta.
Morgonen därpå körde han till skolan och
sköt 26 elever, varav
två dog. Kinkel dömdes senare till 111 års
fängelse.
Det är högst troligt
att Eric Harris och
Dylan Klebold influerades av ett eller
flera av de här dåden.
Samtidigt ville de inte
bli förknippade med
dem. I en hemvideo
som gjordes en månad innan Columbine betonar Eric Harris att de inte tänker
försöka kopiera någon annan.
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DE SOM KOM FÖRE ...
MICHAEL CARNEAL

MITCHELL JOHNSON & ANDREW GOLDEN
! ! Luke Woodham, 16, knivhögg sin mor och dödade två
skolkamrater i Mississippi
den 1 oktober 1997.

! ! Michael Carneal, 14, sköt
ihjäl tre flickor på sin skola i
West Paducah, Kentucky, den
1 december 1997.

! ! Johnson, 13, och Golden, 11, utlöste brandlarmet på sin
skola i Jonesboro, Arkansas, den 24 mars 1998. Sen sköt de
ihjäl fyra elever och en lärare när de kom utrusande.

! ! Kip Kinkel, 15, mördade sina föräldrar i Springfield, Oregon, den 20 maj 1998. Morgonen därpå åkte han till sin skola och sköt ihjäl två elever.
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– Nej, inte drottn
ing!

Camilla Parker Bowles
med att bli prinsessa. nöjer sig

SKOLMA
SSAKER
N
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Onsdag 23 mars 2005

LON DON.

Lagen säger att Camilla
Parker Bowles blir
drottning.
Det vill hon inte
själv.
– Hon vill inte få titeln
drottning,
och det är hon helt
överens med
prinsen om, säger
hovets pressekreterare Paddy
Harverson.
Regeringens besked
om att Camilla blir drottning
när prins Charles blir kung slog
ner som en bomb
i veckan. Men nu
säger Camilla att
hon mer än gärna
nöjer
teln ”Princess Consort”.sig med ti– Mrs Parker Bowles
har varit
väldigt tydlig på
den punkten hela tiden, säger Harverson.
Enligt flera tidningsuppgifter
krävs dock en lagändring
milla inte automatiskt för att Caska
bli drottning när Charles
tar över tronen.
Christoffer Bjäreborn

• Caitlin Hammaren,
19, New
York. Andraårselev,
läste
statsvetenskap och
franska.

Foto: AP

”Hoppas
vi dödar
250 av er”

&

vervakningskameran i
kafeterian har inte fångat
mördarna när de planterade sina bomber; klockan 11.14 byter vaktmästaren inspelningsband i den och sätter inte in ett nytt förrän 11.22. Då är trunkarna klart synliga, men ingen lägger märke
till dem. Istället fångar kameran en begynnande oro bland eleverna. Fler och
fler börjar märka att något är fel och tittar bekymrat ut genom fönstret.
Harris tar sikte på Anne-Marie Hochhalter, 17, som har sett vad som händer
och förtvivlat försöker springa in i skolan för att ta skydd. Strax utanför entrén
träffas hon av flera skott och segnar ner.
Hon överlever men förlamas från midjan och neråt.
På en kulle vid den södra delen av
parkeringen sitter tre pojkar och äter
sin lunch när Harris och Klebold börjar
peppra dem med skott. Michael Johnson,
15, träffas i armen och benet men lyckas
springa till säkerhet. Mark Taylor, 16, träffas i armen, benet och bröstet och faller
till marken.
Totalt kaos utbryter nu inne in den
proppfulla kafeterian. Elever springer
omkull varandra i sin iver att fly. Men
några springer rätt in i Harris och Klebold, som nu har bestämt sig för att inta skolan för gott. Stephanie Munson, 16,
träffas i benet. Dave Sanders, 47, en omtyckt idrottslärare som har försökt organisera en evakuering av eleverna, träffas
i bröstet och nacken. Svårt blödande får
han hjälp att ta sig till ett klassrum där
han kollapsar.
Harris och Klebold skrattar och tjoar. De tänder rörbomber och rullar dem
längs med golvet. Bomberna exploderar
och triggar i gång brandlarm vars öronbedövande klagosång ekar i de tomma
korridorerna.
”Det här är för all skit ni har gett oss de
senaste fyra åren!” ropar Klebold. Klockan är 11.29. Mördarna går en trappa upp,
till biblioteket. En av dem verkar plötsligt
drabbas av ett ögonblicks tvivel.
”Du är fortfarande med mig, va?” hörs
någon av dem säga. ”Vi ska fortfarande
göra det här, eller hur?”
I biblioteket finns 52 elever, två bibliotekarier och två lärare. En av bibliotekarierna, Patti Nielson, sitter gömd under
ett bord med en telefonlur i sin hand. Hon
har ringt 911, larmcentralen, och samtalet spelas in. Det görs även det grymma
blodbad som kommer att äga rum här inne under de följande tretton minuterna.
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RIVALEN

Ryan Clark,
22, var Cho Seung-Huis
inbillade kärleksrival.

• Jarrett Lane, från
Virginia.
Sistaårsstudent läste
till
civilingenjör.

• Maxine Turner, från
nia. Fjärdeårsstudent,Virgiläste
kemiteknik och datateknik.

• Juan Ramon Oritz,
26,
från Puerto Rico.
Fjärdeårsstudent.

• Matt La Porte, från
New Jersey. Förstaårsstudent.

• Reema J. Samaha,
18, från
Virginia.

• Henry Lee, från
Virginia.
Förstaårsstudent,
läste
till dataingenjör.

• Christopher James
Bishop, Jocelyn
35, handledare i
Couture-Nowak,
bland
nat utländska språk. an- handledare och professor
i
franska.

RASISTISK ENSTÖRING

Red lake-skolan
i Minnesota, älskade 16- årige Jeff Weisse, som ligger
sidor.
bakom skottdramat
Adolf Hitler och var
på
en flitig besökare
på nynazistiska hem-

• Mary Karen Read,19,
från
Virginia. Förstaårsstudent.

Han sköt
ihjäl sina
kamrater

Säljläge?

• Ross Alameddine,
från Massachusetts.20,
Läste
engelska och ekonomi.

Den kerubliknande
från Red Lake-reservatet pojken
i norra
Minnesota ser inte
ut som någon
mördare.
Men det var han som
i måndags
kväll sköt ihjäl sin
farfar – polisen Daryl Lusier
– och
vän med farfaderns hans flicktjänstevapen.

CANADA

Red Lake

MINNESOTA
WISCONSIN

Minneapolis
IOWA

Körde farfars polisbil

• Daniel Perez Cueva,
21,
från Peru. Läste statsvetenskap och franska.

• Jeremy Herbstritt,
från Pennsylvania. 27,
Sistaårsstudent.
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för sig att hon bedrogCho Seung-Hui trodde att han hade
ett förhållande med
terligare 30 personer honom med Ryan Clark. Svartsjukan
Emily Hilscher. Och
– för att sedan ta
drev Cho Seung Hui
han
livet av sig.
att skjuta ihjäl dem fick
och yt-

HANS

ÄLSKADE Emily
Hilscher, 18, läste
hade i själva verket
första
en pojkvän på en
sköts till döds.
annan skola, som året i husdjursvetenskap på Virginia
lämnat henne utanför
Tech.
hennes bostad kort Hon
innan hon

Foto: REUTERS

BLACKSBURG. Triangeloch Ryan att de var
dramat slutade i
singlar. ungdomar,
massMen enligt Daily
utsvävande liv
mord.
Mail och svekfulla
trodde Seung-Hui
bedragare.
Cho Seung-Hui
att de två
var
Texten är till en
satt av Emily Hilscher,be- hade något slags förhållanbörjan
skriven i nutid. Efter
de.
men såg Ryan Clark
ett tag
byter han tempus
Vetskapen om detta
som ett hot.
till dåtid
ha varit den utlösande kan och beskriver hur han skju- halvautomatisk kaliber .22
– Ni fick mig att
Walther.
göra
torn när han i måndagsfak- tit två elever.
det här, skrev han
inUppgifter gör gällande
i ett
ledde massakern
avskedsbrev.
på Virgiatt

NEW YORK

. 16-årige
se älskade Adolf Jeff WeiHitler och
ville bekämpa ”rasblandningen” i sitt indian reservat.
Därför orsakade
han i förrgår den värsta skoltragedin
USA sedan Columbine-dra- i
mat.

N.DAKOTA

%

rettiotre år tidigare har en
25-årig ingenjörsstuderande vid namn Charles Whitman skapat det globala fenomen som i dag går under namnet skolskjutningar. Inte för att
Whitman visste om det, eller brydde sig,
när han mejade ner oskyldiga fotgängare
från den 29:e våningen av ett klocktorn på
Texas-universitets campus i Austin den
1 augusti 1966. Whitman – en före detta
marinkårssoldat som led av en hjärntumör vilket kan ha bidragit till hans vansinne – sköt ihjäl 16 människor innan han
dödades av polisen. Incidenten var långt
i från det första blodbadet som ägt rum
på en skola eller ett universitet, men den
fick ett internationellt genomslag i media
som dittills saknade motstycke.
Att den skedde i USA är ingen slump;
landet är skolmassakrernas urmoder.

”Vi kom på idén innan den första ens
hade hänt”, säger han i videon, som spelades in i familjen Klebolds garage. ”Vår
plan är bättre, inte som de där jävlarna
i Kentucky med kamouflagekläder och
22-millimeterspistoler. De ungarna ville
bara bli accepterade av andra”.
De omskrivna skolskjutningarna resulterade i jämförelsevis få dödsoffer. Columbine-mördarna har siktet högre inställt.
”Jag hoppas att vi dödar 250 av er”, säger Klebold och ger kameran en svart
blick.
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nget händer.
Klockan passerar 11.17, men
skolan står kvar.
Harris och Klebold står blick
stilla, hundra meter från varandra i en vinkel från entrén, redo att meja ner skadade och brinnande klasskamrater när de rusar ut i panik. Med största sannolikhet känner de nu en oerhörd
besvikelse; ett helt års planläggning har
gått om intet. Efteråt ska det visa sig att
bombernas timeranordningar är felkonstruerade, men duon har ingen tid att gråta över spilld mjölk.
Eric rusar över till Dylan, kanske för att
lugna honom. De har en kort överläggning och börjar gå mot skolan. Klockan
11.19 hörs en av dem ropa ”Go! Go!”
Utanför kafeterian, på skolans västra
sida, sitter Rachel Scott, 17, och Richard
Castaldo, 17, och äter lunch i solskenet.
Rachel är god vän med Brooks Brown, Erics och Dylans kompis som Eric träffade
på parkeringen nyss. Eric Harris skjuter
ihjäl henne med tre skott i huvudet, bröstet och armen. Richard Castaldo träffas
också av flera skott och faller livlös till
marken. Han överlever men kommer att
tillbringa resten av sitt liv i rullstol.
Daniel Rohrbough, 15, Sean Graves, 15,
och Lance Kirklin, 16, kommer ut ur en
sidodörr till kafeterian och blir nermejade av Harris. Dylan Klebold skjuter inte ett enda skott. I stället tänder han en
rörbomb och kastar upp den på skolans
tak, där den exploderar.
”Det här är fantastiskt!” ropar en av
mördarna. ”Det här är vad vi alltid har
velat göra!”
Efteråt kommer folk att prata om Klebold som det största mysteriet av de två.
Han har inte telegraferat sitt hat till omvärlden på samma sätt som Harris, utan
beskrivs som lugn och snäll. Smärtsamt
blyg och tillbakadragen, men aldrig hatisk. Vissa går så långt som att beskriva
honom som ett offer, en vilsen själ som
Harris hjärntvättat för att få hjälp att utföra sitt vansinnesdåd.
Men nu går han fram till Daniel Rohrbough, som ligger och vrider sig i smärtor
på marken. Klebold avrättar honom med
ett skott i bröstet. Sen vänder han sig till
Lance Kirklin, som har träffats i bröstet

och
benet.
”Hjälp mig”, stönar Kirklin, och griper tag i Klebolds
byxben. ”Snälla, hjälp mig”.
”Visst, jag ska hjälpa dig”, svarar Dylan Klebold.
Och skjuter honom i ansiktet.

ka händelser, men det skulle dröja till
andra hälften av 90-talet innan en rad
incidenter riktade det mediala strålkastarljuset på fenomenet:
Den 1 oktober 1997 högg Luke Woodham, 16, ihjäl sin mamma och åkte till sin
high school i Pearl, Mississippi, beväpnad med ett gevär. Där sköt han nio elever, varav två dog. När en rektor övermannade honom och frågade varför han hade
”skjutit mina ungar”, svarade Woodham
lugnt: ”Livet har behandlat mig illa, sir”.
Exakt två månader senare gick 14-årige Michael Carneal in på sin skola i West
Paducah, Kentucky, och sköt åtta elever
med en pistol. Tre flickor avled. I Carneals skåp hittade polisen Stephen Kings
bok ”Raseri”, som handlar om en high
school-elev som dödar två lärare och tar
sin klass som gisslan. När King hörde talas om detta beordrade han sitt förlag att
sluta trycka nya upplagor av boken. I dag
finns ”Raseri” endast att köpa på andrahandsmarknaden.
Den 24 mars 1998 mejades fjorton
elever och en lärare ner utanför en high
school i Jonesboro, Arkansas. Läraren
och fyra av eleverna dog. De båda förövarna var nästan osannolikt unga: Mitchell Johnson var 13 och Andrew Golden
11. Under rättegången påstod de att de bara hade velat ”skrämma” sina klasskamrater.
Elva månader innan Columbine – den
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KIP KINKEL

County vid
tolv års
ålder, efter
att familjen då
hade bott flera år
i Plattsburgh, New York.
I en skoluppsats beskrev
Harris senare sin sorg
över att slitas upp från sina vänner i Plattsburgh:
”Jag kände mig ensam, vilsen, till och
med upprörd över att
jag hade tillbringat så
mycket tid med dem
och tvingades åka på
grund av något jag
inte kunde påverka.
Det går fort att bli
bästa vän med någon,
men det krävs bara tre ord
för att bli av med en. De orden
är ’Vi ska flytta’”.
Ingen minns exakt när Harris och Klebold möttes för första gången, men hösten 1993 var de båda elever på Ken Caryl
Middle School.
Två år senare började de som förstaårselever – freshmen – på Columbine
High School.

BROTTEN VI ALDRIG GLÖMMER

LUKE WOODHAM
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JEFFREY WEISE

SEUNG-HUI CHO

! ! Jeffrey Weise, 16, dödade sin farfar och dennes flickvän på morgonen den 21
mars 2005. Sen åkte han till sin skola i Red Lake, Minnesota, och sköt ihjäl sju människor innan han begick självmord. Fem ytterligare skadades. Den 20 april 2004 fem år efter Columbine - hade skolan mottagit ett anonymt hot om att någon skulle
”skjuta sönder” skolan. Weise misstänks ha legat bakom hotet. Hans två favoritfilmer var ”Zero Day” och ”Elephant”, som båda grundar sig på Columbinemassakern.

! !"Seung-Hui Cho, 23, en sydkoreansk student vid Virginia Tech-universitetet i
Blacksburg, Virginia, sköt ihjäl 32 människor och skadade 25 den 16 april 2007. I
ett ”multimedia-manifest” som han postade till tv-bolaget NBC strax innan massakern hyllade den psykiskt sjuke Cho Columbine-mördarna Eric Harris och Dylan Klebold som ”martyrer”. Efter blodbadet valde Seung-Hui Cho att ta sitt liv.
Det är den dödligaste skolskjutningen i amerikansk historia – hittills.
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frågor och svar
om massakern

MASSA
KERN
Efter skolmassakern
land ställer sig alla i Finfrågan:
Kan det hända även
i
Sverige?

Aftonbladet har, med
hjälp av fyra experter,
försökt få svar.

?

Kan det hända i Sverige?
Ja. Vi har hårdare
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men möjligheterna och USA,
att komma
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”YOU WILL DIE
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HÄMTAS AV POLISEN
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e båda mördarna börjar
föra dagböcker, oberoende av varandra, under våren 1997. Två år före Columbine.
En skriver om hat.
Den andra om kärlek.
För Eric Harris är mänskligheten ett
idiotiskt släkte som inte är värt annat än
förakt. I både sin privata dagbok och på
sin hemsida lyser hans enorma ilska igenom:
”VET DU VAD JAG HATAR!!!? När det
står en grupp arslen i mitten av korridoren, och de bara STÅR där och pratar och
blockerar min jävla väg. Flytta för helvete på er, annars kommer jag med ett avsågat hagelgevär till ert hus och skjuter bort
Texten fortsätter på nästa uppslag S

PEKKA-ERIC AUVINEN

MATTI SAARI

! ! Pekka-Eric Auvinen, 18, gick in på sin högstadie- och gymnasieskola i Jokela,
Finland, och sköt ihjäl åtta människor den 7 november 2007. Tolv människor skadades. Auvinen, som sedan begick självmord, hade tidigare lagt upp flera videor om Columbinemassakern på Youtube. Hans användarnamn var naturalselector89, vilket många tog som en blinkning till den t-shirt med trycket ”Natural Selection” som Eric Harris bar under Columbine.

! !"Matti Saari, 22, gick på en yrkeshögskola i Kauhajoki i Finland. Den 23 september
2008 sköt han ihjäl tio människor och skadade tre på skolan innan han begick självmord. Incidenten kom tio månader efter Jokela-massakern, och det har spekulerats
i att Saari och Auvinen hade kontakt med varandra, men det har aldrig bevisats. Men
precis som Pekka-Eric Auvinen var Matti Saari fascinerad av Columbinemassakern.
På sin Youtube-profil listade han filmklipp om Columbine bland sina favoriter.
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Den jag trodde var mitt livs
sanna kärlek är inte det...jag
utsattes för det grymmaste
tricket – falsk kärlek. I
realiteten skiter hon fullständigt i mig...känner mig
inte ens...jag har ingen lycka,
inga ambitioner, inga vänner
& ingen KÄRLEK!”
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Massakern minut för minut

skilt, bara att vara tillsammans hade varit himmelriket”.
När 1997 övergår i 1998 blir tonen i Dylan Klebolds dagbok råare. Han börjar,
medvetet eller inte, låta mer och mer
som Harris. I februari – fjorton månader innan Columbine – nämner han
för första gången
den planerade massakern i sin dagbok.
Kodnamnet han
och Eric använder
för den är ”NBK”,
efter Oliver Stones
våldsamma film
”Natural Born Killers” som båda älskar. Men Dylan pratar om planen som
att den i första hands
är Erics. Hans motiv
för att delta är att
den kommer att leda
till hans egen död.
”Snart...kommer
jag antingen att begå självmord eller
hänga på Reb & det
blir NBK för oss. [...]
Samhället tar ett allt
hårdare grepp om
mig, & snart kommer jag och Reb inte att stå ut längre. Han kommer att få sin
hämnd på samhället...& sen att bli fri, att
existera i ett tidlöst ställe av sann lycka”.

Kodordet för
massakern är
”NBK”, efter Oliver Stones ”Natural Born Killers”
som båda älskar .

(
)

lla med vita kepsar eller
baseballkepsar – ställ er
upp!”
Eric Harris och Dylan
Klebold står i entrén till
Columbines stora bibliotek. De som är
här inne – nära sextio personer allt som
allt – har hört uppståndelsen och kurar
vettskrämda under skrivbord och bak-

om hyllor.
Alla utom en.
Kyle Velasquez, 16, är lätt förståndshandikappad och har inte brytt sig om
att försöka gömma sig. Han sitter kvar
vid ett databord och ler förvånat mot killarna som står i dörröppningen med gevär i händerna. I sista stund inser han vad
som håller på att hända och försöker ta
skydd under bordet, men det är för sent.
Klebold avrättar honom med två skott i
huvudet och ryggen.
Ordern att alla med ”vita kepsar”
ska ställa sig upp riktar sig till skolans
”jocks”, de populära sportkillarna som
Harris och Klebold alltid har avundats
och varit rädda för. Enligt Brooks Brown
utsattes både han och mördarna för organiserad mobbning av de bredaxlade football-spelarna, med sina kritvita leenden
och cheerleaders under armen:
”På lunchen brukade jocksen sparka
undan våra stolar, eller komma upp bakifrån och trycka ner oss på bordet. De kastade våra matbrickor på golvet, la krokben för oss, eller kastade mat på oss när vi
gick förbi deras bord. När vi satte oss ner
bombarderade de oss med godis”.
Ingen ”jock” ställer sig upp – förståeligt nog – och duon bestämmer sig för att
skjuta några salvor genom fönstret mot
de polisbilar som har samlats utanför. Polisen besvarar elden, men vare sig de eller
mördarna träffar sina mål. Klebold och
Harris tröttnar snart och börjar skjuta på
måfå under borden i stället, utan att bry
sig om att titta efter vilka som sitter där.
Klebold skjuter Patrick Ireland, 17, Daniel
Steepleton, 17, och Makai Hall, 18, som
sitter och trycker sida vid sida under ett
bord nära fönstret. Ireland skadas allvarligt, de andra två lindrigt. Harris dödar
Steven Curnow, 14, med ett skott i nacken. Sekunden senare skjuter han Kacey
Ruegsegger, 17, i axeln och handen. Hon
skadas lindrigt.
Under ett närliggande bord sitter
17-åriga Cassie Bernall och gråter. Har-
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je sekund av varje dag. Jag vill vara med
henne. Jag fantiserar att vi gör saker ihop,
ljudet av hennes skratt, jag ser hennes ansikte framför mig, jag älskar henne. Om
det finns själsfränder har jag hittat
min”.
Men kärleken verkar inte ha varit besvarad. I september
skriver han:
”Låt oss summera mitt liv. Den mest
miserabla existensen som historien
någonsin känt till.
[...] Den jag trodde
var mitt livs sanna
kärlek [namnet raderat av polisen] är
inte det...jag utsattes för det grymmaste tricket – falsk kärlek. I realiteten skiter hon fullständigt i
mig...känner mig inte ens...jag har ingen
lycka, inga ambitioner, inga vänner &
ingen KÄRLEK!”
Han bestämmer
sig för att ta livet av
sig. I ett odaterat brev
till tjejen i fråga, som
han aldrig verkar ha
postat, anspelar han
flera gånger på sitt förestående självmord.
”Jag som skriver det här älskar dig
gränslöst. Jag tänker på dig hela tiden,
hur den här världen skulle vara ett bättre ställe om du älskade mig som jag älskar dig. [...] Ödet gjorde så att jag skulle behöva dig, men den här världen lade
hinder i vägen med sina nycker. Jag kommer snart att försvinna, men jag ville bara skriva det här till dig, den jag verkligen älskade. [...] Tanken på oss...när vi gör
allt ihop, hade inte behövt vara något sär-

Col
um
bin
e

3 Dave
Sanders, 47

med vännen Robyn Anderson på skolbalen, bara tre dagar före massakern. Robyn var inte föremålet för hans kärlek.

era snobbiga jävla huvuden!”
För varje månad som går växer hans
ursinne.
”Jag hatar den jävla världen, för många
jävla idioter i den. [...] Människor som
bara kan rabbla meningslösa fakta borde skjutas, vad är de till för jävla nytta?
NATURLIGT URVAL. DÖDA alla utvecklingsstörda, folk med fel på hjärnan, knarkare, folk som inte kan klura ut
hur man använder en jävla cigarettändare. GUUUD!”.
I april 1998, ett år före massakern, är
Harris redan en fullfjädrad mördare.
Även om det än så länge bara är i teorin.
”Innan jag lämnar det här värdelösa
stället kommer jag att döda alla som jag
bedömer vara opassande. [...] Om du någonsin har gjort mig förbannad kommer
du att dö ifall jag får syn på dig. För du
kanske kommer att göra andra förbannade, och för dem kommer det att gå över,
men inte för mig. Jag glömmer aldrig folk
som har behandlat mig illa, som [namnet
raderat av polisen], han kommer aldrig
att få en chans att läsa det här, för jag kommer att döda honom innan dess”.
Dylan Klebold är också arg. Men inte
på världen; på sig själv.
”Åhhhh Gud, jag HATAR mitt liv, jag
vill verkligen dö just nu”, skriver han i
april 1997. ”Jag har inga tjejer (vänner eller flickvänner), inga andra vänner förutom några få, ingen accepterar mig trots
att jag vill bli accepterad, jag är dålig på
alla sporter, jag ser konstig ut och jag är
blyg”.
Många av de tidiga inläggen handlar
om att han är kär i en tjej på avstånd.
”Min 1:a kärlek???.... Åh, herregud...jag
är nästan säker på att jag är förälskad i
[namnet raderat av polisen]. Jag älskar
allt med henne. Från hennes fina kropp
till hennes nästan perfekta ansikte, hennes charm, hennes humor och intelligens
och för att hon INTE är populär, hennes
vänner (som jag känner)...jag hoppas bara att hon gillar mig lika mycket som jag
ÄLSKAR henne. Jag tänker på henne var-

Massakerns
dödsoffer

Det var en helt vanlig tisdag för eleverna i Columbine High School. Men
klockan 11.19 hördes plötsligt ett gevärsskott utanför skolans västra
entré. Det var starten för en fyrtionio minuter lång massaker. När de båda
mördarna tog sitt liv klockan 12.08 hade de lämnat tretton döda och
tjugofyra skadade människor efter sig.

OBESVARAD KÄRLEK I sin dagbok skriver Dylan Klebold att han vill ta livet av sig. ”Själsfränden” han tror sig ha hittat besvarar inte kärleken. På bilden syns Dylan

Klebold ville ta sitt liv
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De går in i skolan – och skjuter vilt omkring sig
Klockan 11.19
skjuter Eric
Harris, 18, ihjäl
17-åriga
Rachel Scott
som sitter med
en kompis utanför en entré på
skolans västra sida. Kompisen,
Richard Castaldo, 17, skadas
allvarligt. USA:s värsta
skolskjutning någonsin har
inletts.

1

Harris och
Dylan Klebold,
17, skjuter ihjäl
Daniel
Rohrbough,
15, utanför
skolan. Sen går de in och
skjuter vilt omkring sig. Läraren
Dave Sanders, 47, träffas i
bröstet och nacken och
kollapsar i ett närliggande
klassrum.

2

Mördarna går
in i biblioteket
klockan 11.29.
Under de
följande tretton
minuterna äger
en vettlös massaker rum. Tio
elever dödas och tolv skadas.
Under tiden står polisen utanför
och gör ingenting. De tror att
det rör sig om ett gisslandrama.

3

Klockan 11.42
lämnar
mördarna
biblioteket. De
går ner till
kafeterian och
försöker utlösa två stora
propanbomber som de hoppas
ska förstöra hela byggnaden.
Men de lyckas aldrig få dem att
detonera.

4

Klockan 12.08
avslutas
massakern
med att Eric
Harris och
Dylan Klebold
tar sina liv i biblioteket. Men det
ska dröja över tre timmar innan
polisen tar sig in till de döda
och skadade offren. Läraren
Dave Sanders hinner förblöda
under tiden.
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’Nej, nej, nej jag vill inte dö’
Lördag 8 januari 2011

PANIK UTBRYTER Klockan 11.19 hörs det första skottet. Fem minuter senare förstår hundratals elever i kafeterian vad som håller på att hända.

Foto: ALL OVER PRESS POLARIS

Lördag 8 januari 2011

AVRÄTTNING Eric Harris låtsas skjuta ihjäl en klasskompis i en film som gjordes strax innan massakern. Sen gjorde han verklighet av sin fantasi.

Fortsättning från föregående uppslag S

ris går fram och knackar två gånger i
bordsskivan:
”Tittut!”
Sen skjuter han ihjäl henne med ett
skott i huvudet.
Cassie Bernalls öde blev föremål för en
hätsk debatt efter massakern. Enligt vissa vittnesuppgifter, som fick stort spelutrymme i media, ska Harris först ha frågat henne om hon trodde på Gud varpå
Bernall – en pånyttfödd kristen – ska ha
svarat ”ja”. Harris ska då ha frågat ”varför det?” och avrättat henne.
I månader hyllade predikanter över hela USA Cassie Bernall för hennes mod
och religiösa övertygelse, och hennes
mor skrev en bästsäljande bok om händelsen. Men i polisutredningen framkom
det att Harris och Bernall aldrig hade den
påstådda konversationen. Istället ägde
den rum några minuter senare, mellan
Klebold och den 18-åriga eleven Valeen
Schnurr. Schnurr sköts i bröstet och buken av Klebold, men överlevde. Många av
vittnesmålen från biblioteket är motstridiga, men tack vare Patti Nielsons inspelade samtal till larmcentralen har polisen kunnat sortera bort flera av myterna.
En annan av dem var att mördarna hade
som mål att skjuta en viss grupp av elever; sportutövare, kristna, färgade. Men

bomberna i kafeterian var ämnade för
”Nej nej nej nej. Skjut mig inte. Jag vill
alla; vit som svart,
inte dö!”
”jock” som plugg”Alla kommer
häst, religiös som
att dö”.
ateist. Och när nu
”Skjut henne!”
massakern fortsätropar Klebold.
ter i biblioteket är
”Nej”, svarar
det utan mål eller
Harris. ”Vi ska
mening: duon döspränga hela skodar för dödandets
lan i alla fall”.
skull.
När Harris skjuter Bernall gör rekylen att hans gevär studsar tillbaka och träffar
honom i ansikylan Klebold var
tet. Näsbenet är
Devon Adams bäsbrutet och Harta vän. Trodde hon
ris blöder. Han
fram till den 20 april
är omtöcknad
1999. Då förstod hon
när han går fram
att pojken hon avgutill Bree Pasquadade hade levt ett
le, 17, som sitter
dubbelliv.
oskyddad bredDevon, 16 år när
Eric Harris
vid bordet där Bermassakern ägde rum,
anteckningar.
nall nyss slaktades.
lärde känna Klebold när de jobba”Det verkar som att du är
de på en pizzeria ihop sommaren
näst på tur. Vill du dö?” frågar Harris.
1997. Även Harris jobbade där, och alla tre
”Nej”, svarar Pasquale.
umgicks, men det var Klebold och Adams
”Vill du dö?”
som klickade på allvar.

'

”För mig var han Mr. Nice Guy, Mr
jag-försöker-bara-ta-mig-igenom-highschool”, säger hon.
Devon Adams var söt och populär, och
placerade sig avsevärt mycket högre upp
i Columbines hierarki än Klebold. Hon
blev en måltavla för mobbare varje gång
hon gick sida vid sida med honom i skolans korridorer.
”En’jock’kunde komma fram till oss
och säga ’varför pratar du med den där
bögen? Är du en flata?’” berättar hon.
”När jag hängde med honom hände det
alltid något. Oavsett om han och hans
vänner hade på sig jeans och t-shirt eller sina långa, svarta trenchcoats gav folk
dem blickar. Som att de tänkte ’du hör inte hemma här, kan du inte dra’”?
Men hon brydde sig inte. Klebold var
snäll, han skjutsade henne till skolan när
hennes pojkvän inte kunde göra det, och
han fick henne att skratta. När hon konfirmerade sig skrev han ett kort till henne
med inskriptionen ”nu kan du bli en voodoo-prästinna och ha ett tempel i Afrika
där du kan förhäxa folk och krympa huvuden!!”
Inför julen 1998 såg Devon Adams ett
mjukisdjur i form av en myrslok i en affär. Hon förälskade sig i det och berättade
det för Klebold, som var med henne. Han

sa att han ”hatade” det, men någon dag
senare gick han tillbaka till affären och
köpte mjukisdjuret till henne i julklapp.
Fyra månader senare går han fram till
Isaiah Shoels, 18, en av Columbines få
svarta elever. Shoels är en duktig football-spelare, trots att han bara är 150 centimeter lång. Nu sitter han och darrar under ett bord.
”Res på dig, nigger”, säger Klebold och
försöker dra ut honom.
”Nä, nä”, säger Shoels.
Harris sticker in sitt gevär under bordet från andra änden av det. Han dödar
Shoels omedelbart med ett skott i hjärtat. Någon sekund senare skjuter Klebold
ihjäl pojken som sitter bredvid Shoels,
16-åriga Matthew Kechter. Daniel Steepleton, 17, träffas av en kula i vaden och
skadas lindrigt.
”Det här är så kul!” ropar Klebold. Han
skrattar och tjoar, som ett barn på sitt
första tivoli.
Devon Adams har fortfarande kvar
mjukisdjuret som Klebold gav henne.
”Han var en helt annan person när han
var med Eric än när han var med andra”,
säger hon. ”Med Eric var Dylan galna Dylan. Som gjorde galna videofilmer i garaget. Som sköt folk. Göra-bomber-Dylan. Du vet?”

'

en 30 januari 1998 inträffar en sak som ytterligare
svetsar
samman Harris och Klebold. En fredagskväll
är de uttråkade och
åker runt, runt i Harris bil på gatorna utan mening eller mål.
På en sidogata står
en vit skåpbil parkerad och de får för sig
att bryta sig in i den.
Klebold slår sönder en vindruta och
de tömmer skåpbilen på krims-krams –
en miniräknare, solglasögon, några cdskivor, en ficklampa, med mera – och
kör i väg med stöldgodset. Några timmar senare sitter de
i bilen på en öde parkering när en polis
upptäcker dem. Han
anar oråd och smyger sig på dem. Har-

ris försöker förklara bort varför bilen är
full med stöldgods, men Klebold väljer
att erkänna på stående fot. Båda döms
senare för stöld och
beordras att genomgå ett hjälpprogram
för ungdomar. I programmet ingår fyrtiofem timmars samhällstjänst och flera
kurser, bland annat i
hur man hanterar sin
ilska. Harris börjar
även gå i terapi, där
han berättar att han
känner sig deprimerad. Terapeuten skriver ut det antidepressiva läkemedlet Fluvomaxin, som Harris fortsätter ta under
resten av sitt liv.
Det verkar inte ha
gjort någon nämnvärd nytta; incidenten gör bara att hans
raseri ökar i styrka.
Utåt sett genomför
både han och Klebold hjälpprogrammet på ett exempla-

”Han var en helt
annan person
när han var med
Eric. Med Eric
var Dylan galna
Dylan.”
DEVON ADAMS

Foto: AP

riskt sätt; men privat ondgör de sig över
den skymf de har utsatts för av samhället.
”Är det inte meningen att Amerika ska
vara de frias land?” skriver Harris i sin
dagbok. ”I så fall, om jag är fri, varför kan
jag inte beröva en jävla jubelidiot på hans
ägodelar om han lämnar dem i framsätet av sin jävla skåpbil helt öppet, mitt i
ingenstans, en fre-fucking-dag kväll. NATURLIGT URVAL. Jäveln borde skjutas”.
Bara två månader efter inbrottet i skåpbilen håller Harris på att hamna i klammeri med rättvisan igen. Allt börjar
med ett trivialt bråk mellan honom och
Brooks Brown, om att Brown varit sen att
hämta upp Harris till skolan. Strax därefter kastar Harris en snöboll på Browns
bil som orsakar en spricka i vindrutan. De
slutar prata med varandra, och Eric tar ut
sin ilska på sin hemsida.
”Jag tänker rigga upp bomber över hela stan och spränga dem, och sen tänker
jag meja ner ett helt jävla område av er
snobbiga rika motherfucking överspända
skenheliga värdelösa skithoror. Jag bryr
mig inte om ifall jag lever eller dör i eldstriden, allt jag vill är att döda eller skada så många av er idioter som jag kan,
särskilt några människor. Som Brooks
Brown”.
Texten fortsätter på nästa uppslag S
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Den 17 mars 1998 – några dagar efter
att Harris skrivit sitt hatiska inlägg – går
Klebold fram till Brown i skolan. De har
varit vänner sedan de var fem år gamla,
och är fortfarande tajta – även om Brown
har märkt av en växande distans mellan
dem på sistone. Men nu går Klebold bakom ryggen på sin nya bästis Harris av oro
för sin gamla barndomsvän.
”Säg inte till Eric att jag ger dig det
här”, säger Klebold och trycker en papperslapp i Browns hand. På lappen står
adressen till Harris hemsida. ”Du måste
ta en titt på det här”.
Den kvällen visar Brooks Brown inlägget för sina föräldrar. De bestämmer sig
för att kontakta polisen. De kommande
veckorna ska de förgäves försöka få någon att ta deras rädsla på allvar; de upprättar flera polisanmälningar för att skydda sin son.
Men inget händer. Anmälningarna faller mellan stolarna och utreds aldrig.
Det verkar uppenbart att Columbine
kunde ha förhindrats om någon av familjen Browns varningar hade tagits på allvar. En husrannsakan hemma hos familjen Harris hade uppdagat den ondskefulla planen som var på väg att ta form.
Redan ett år före massakern hade Harris
tillverkat ett tiotal primitiva rörbomber,
som i sig var olagliga, och en titt i hans
dagbok hade avslöjat ytterligare hot mot
andra elever.
Nästan tolv år senare är Brooks Brown
fortfarande bitter över att polisen inte
gjorde sitt jobb.
”Den första lärdomen man kan dra av
det här är att i Amerika finns det ingen
laglig skyldighet för polisen att skydda
dig”, säger han till Aftonbladet. ”Min familj kontaktade polisen över ett dussin
gånger, men de agerade inte en enda gång
och ingen ställdes till svars för det efteråt. Det är fruktansvärt. Men den största
lärdomen har polisen tagit till sig: man
måste undersöka såna här saker. Oftast
är det inget, men ibland hittar man liknande situationer. Som tur är har polisen i USA börjat ta de här hoten på allvar
och har lyckats stoppa flera brott innan
de äger rum”.

Fortsättning från föregående uppslag S
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POJKEN LIGGER DÖD PÅ ASFALTEN Daniel Rohrbough, 15, var en av de första eleverna som sköts ihjäl. Tv-bilder av hans döda kropp sändes ut över
hela världen och fick folk att förstå vidden av vad som höll på att hända.

Foto: RODOLFO GONZALEZ/AP

olisen i Jefferson County
kommer att få det hett om
öronen i åratal efter massakern. Inte bara för att
de sjabblade bort familjen
Browns anmälningar om Harris – utan
kanske framför allt för att de agerade så
märkligt passivt under själva attacken.
Klockan är nu 11.33. Det har gått tio minuter sedan det första 911-samtalet till
larmcentralen kom in, och nära ett dussintal polisbilar har anlänt till skolan.
Men man tar beslutet att hantera situationen som ett gisslandrama, och stormar inte in. Istället sätter man upp en avspärrning utanför byggnaden och avvaktar. När polisens första SWAT-team går in
gör man det från andra änden av den stora skolan. Det ska dröja tre timmar innan de når fram till de skadade och döda
eleverna i biblioteket.

med tre. DePooter blir det sista dödsoffret i biblioteket. Klockan är 11.42.

+

FÖR SENT UTE Polisen kritiserades efteråt för sitt tafatta ingripande. Foto: AP
Polisen vet inte att Eric Harris och Dylan Klebold aldrig har tänkt ta någon gisslan. De tänker döda så många elever de
kan, och det finns inget som hindrar dem
från att göra just det.
Klebold
mördar
Lauren Townsend, 18,
med sex skott. En väninna håller om henne
när hon drar sitt sista
andetag. Nicole Nowlen, 16, sitter under ett
närliggande bord och
drabbas av panik. Hon
vinkar till sin bordsgranne, John Tomlin,
18, och viskar ”får jag
komma över till dig?”
Han nickar. De håller
varandra i händerna när Harris kommer över. Han skjuter Nowlen i buken,
och Tomlin i bröstet.
I desperation försöker Tomlin fly, men
ramlar och landar
på magen. Klebold
sparkar honom och
avslutar sedan John
Tomlins liv med fyra skott. Den döende pojkens ben nuddar Nicole Nowlens,
som bara blivit lindrigt skadad. Hon känner hur de skakar i några sekunder, och
sedan stillnar.
Harris dödar Kelly Fleming, 16, med
ett skott i ryggen. Han skjuter Lauren
Townsend igen, men hon är redan död.
Sen går han fram till ett bord och pekar
sitt hagelgevär mot pojken som sitter därunder. Pojken flyttar på sig. Harris föl-

jer efter med gevärspipan. Pojken flyttar på sig igen.
”Vem är därunder?” säger Harris.
”Identifiera
dig
själv”.
”Det är jag, John”,
säger pojken.
Klebold har hört
konversationen och
kommer över.
”John Savage?”
frågar han.
Savage, som känner Klebold, svarar
ja. Harris går därifrån.
”Hej”, säger Klebold.
”Hej Dylan”, säger Savage. ”Vad gör
du?”
Klebold rycker på
axlarna.
”Åh, dödar folk
bara”.
”Tänker du döda
mig?”
Dylan
Klebold
stirrar på John Savage i några sekunder. Sen skakar han
lätt på huvudet.
”Nej, dude”, säger
han. ”Bara spring.
Stick härifrån”.
John Savage tvekar ett ögonblick.
”Spring!” utbrister Klebold, som att
han är rädd att Harris ska komma tillbaka. Savage rusar ut ur biblioteket och tar
sig till säkerhet.
Harris skjuter ihjäl Daniel Mauser, 15,
med ett skott i ansiktet. Klebold och Harris går över till Corey DePooter, 17. Klebold skjuter honom med ett skott, Harris

De övertalar
Robyn Anderson, 18 att hjälpa
dem att köpa
vapen. Hon är
kär i Klebold.

är sommaren 1998 övergår i höst står Harris och
Klebold inför ett stort
problem. I hemlighet har
de – främst Harris – tillverkat nära hundra primitiva bomber av
järnrör fyllda med svartkrut. Harris har
även försökt tillverka napalm, med misslyckat resultat. Om de ska göra verklighet av sina planer att ödelägga Columbine High School behöver de tillverka kraftigare bomber – men framför allt skaffa
handeldvapen.
För två sjuttonåringar i Colorado är det
dock omöjligt. Harris ska visserligen fylla arton den 9 april 1999 – elva dagar före massakern – men de vill inte vänta så
länge. De behöver öva sig på att skjuta.
Lära känna sina vapen.
De övertalar Robyn Anderson, 18, att
hjälpa dem. Anderson är kär i Klebold.
Han besvarar inte kärleken, men de umgås sporadiskt som vänner.
Den 21 november tar de med henne på
en vapenmässa. Med pengar de har sparat ihop genom att kränga pizza köper de
två hagelgevär och en niomillimeterspistol. Anderson räcker över sitt körkort.
Det är oklart om säljarna förstår att vapnen i själva verket är ämnade för hennes
två killkompisar. Eller om de bryr sig.
I januari köper de ytterligare ett skjutvapen, en niomillimeterspistol som Klebold kommer att använda under massakern, av 22-årige Mark Manes. De har fått
hjälp att genomföra affären av en gemensam vän, Philip Duran, 22. Både Manes
och Duran ska senare dömas till korta
fängelsestraff för brott mot vapenlagen.
Den 6 mars åker de ut i skogen med Manes och hans flickvän för att provskjuta sina vapen. Flickvännen filmar Harris
och Klebold när de pepprar trädstammar
fulla med bly. Efteråt går de fram och undersöker de sönderskjutna träden.
”Tänk dig det där i någons jävla hjärna”, myser Harris när han ser de stora hålen som kulorna har rivit upp i trät. Både hans och Klebolds händer blöder av
de skarpa rekylerna.
Nio dagar senare filmar mördarna ett
slags testamente i Klebolds garage. De
smuttar på Jack Daniels och erbjuder tittarna sina motiv för vad de snart ska göra.
”Om ni kunde se all ilska jag har samlat
på mig under de senaste fyra åren”, säger
Klebold. Sen vänder han sig till sina föräldrar: ”Jag är ledsen att jag har så mycket
vrede inom mig. Men ni gav den till mig”.
”Vi ska kick-starta en revolution”, säger
Harris. ”Jag har förklarat krig mot människosläktet, och krig är vad det är”.
Även Harris pratar direkt till sina föräldrar.
”Jag är verkligen ledsen för det här”, säger han. ”Men krig är krig”.

Texten fortsätter på nästa uppslag S
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KORRIDORERNAS SKRÄCK Innan massakern spelade Eric Harris och Dylan Klebold in en film till ett skolprojekt, där de låtsades vara yrkesmördare som tog
livet av elever mot betalning. Några månader senare blev leken verklighet.

Foto: JEFFERSON COUNTY SHERIFF/AP
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EN SKOLA I SORG Efter blodbadet reste en lokal snickare femton kors till minne av de döda på en kulle bredvid Columbine High School. Men beslutet att även låta
mördarna få varsitt kors väckte stark kritik. Pappan till ett av offren förstörde Harris och Klebolds kors efter några dagar.

Sista kulan sparar de till sig själva
'

Foto: MICHAEL S GREEN

Fortsättning från föregående uppslag S

e fortsätter filma varandra från och till under de sista veckorna. I
ett klipp börjar Harris
gråta när han pratar om
hur hans föräldrar kommer att reagera. I ett annat klipp – filmat tre dagar
före massakern – gör sig Klebold redo för att gå på sistaårselevernas skolbal på kvällen, tillsammans med Robyn
Anderson.
”Robyn”, säger han och tittar in i kameran, ”jag ville egentligen inte gå på
skolbalen. Men eftersom jag snart kommer att dö tänkte jag att jag skulle göra något coolt”.
Måndagen den 19 april går
de till skolan som vanligt. Tillsammans
med Brooks
Brown
äter

de lunch på McDonald’s, och på kvällen
går de på ett steakhouse med några vänner. Ingen märker något annorlunda med
dem. Efter middagen svänger Harris förbi Mark Manes, och köper lite extra ammunition.
”Ska du ut och skjuta i kväll?” frågar Manes.
”Nej”, svarar Harris.
”Kanske i morgon”.
På natten sitter Harris
på sitt

rum
och pratar i en bandspelare.
”Människor
kommer att dö
på grund av
mig”, säger han.
”Det kommer att
bli en dag som kommer att bli ihågkommen för alltid”.
Dylan Klebold

går upp i ottan den 20 april 1999. Hans
föräldrar är halvvakna när de hör honom
lämna sitt rum. Innan han drar igen dörren om sig ropar han ett kort ”hejdå”.
Strax innan klockan elva sitter båda
hemma hos Harris och gör sig redo för
att åka till skolan.
Men först slår de
på videokameran
en sista gång.
”Hej mamma”,
säger Klebold. ”Jag
måste dra. Det är
en halvtimme kvar
till vår lilla domedag. Tänk bara på
att jag kommer till
ett bättre ställe. Jag
gillade inte livet så
mycket”.
Sen tar Harris
över.
”Till alla jag älskar, jag är verkligen
ledsen för det här”,
säger han. ”Jag vet
att min mamma
och pappa kommer att bli totalt
jävla chockade. Jag

”Hej mamma.
Det är en halvtimme kvar till
vår lilla domedag.
Tänk bara på att
jag kommer till ett
bättre ställe. Jag
gillade inte livet så
mycket”.

är ledsen, okej. Jag kan inte rå för det”.
Den korta sekvensen slutar med att
Klebolds ansikte fyller upp hela bilden.
Han säger ett kort ”hejdå” och kameran
stängs av.

,

arris och Klebold dödar
inga fler under de sista
tjugosex minuterna av
sina liv. Efter massakern
i biblioteket går de planlöst runt i den nästan tomma skolan där
det enda ljudet som hörs är brandlarmets konstanta ylande. I kafeterian gör
de några sista, fruktlösa försök att detonera de båda propanbomberna. Harris
skjuter på dem, Klebold kastar en bensinbomb på dem. Inget händer.
Strax efter 12.00 går de tillbaka till biblioteket. Genom fönstret skjuter de lite
halvhjärtat mot polisbilarna som står
parkerade utanför. Poliserna skjuter tillbaka. Men de gör ingen ansats att ta sig
in i skolan.

#

xperter av alla dess slag –
kriminologer, psykologer,
en och annan präst – kommer snart att fylla etern
med sina teorier om hur
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allt kunde gå så fruktansvärt fel.
Men teorier är allt de har. Elva år senare har det fortfarande inte framkommit
något definitivt svar på frågan vad som
drev Harris och Klebold.
Det kommer att pratas om att de lyssnade på skräckrock som Marilyn Manson och den tyska gruppen KMFDM. Att
de spelade våldsamma tv-spel – i synnerhet ”Doom”, ett skjut-ihjäl-så-många-utomjordingar-som-du-kan-spel som var
populärt -99 och som mördarna älskade. Att de blev mobbade av de populära idrottskillarna i plugget och krävde ut
sin hämnd på dem. Att USA:s liberala vapenlagar är den riktiga boven i dramat.
Mördarna kommer att psykoanalyseras utifrån sina dagböcker och skoluppsatser. Det kommer att anses att Harris visade tecken på att vara en psykopat, men den deprimerade Klebold förblir en svårare nöt att knäcka. En teori är
att han lät sig övertalas att begå mord av
Harris för att få ”hjälp” att begå sitt eget
självmord.
I den mån man talar om staden utan
namn i södra Jefferson County är det i
bisatser som ”hur kunde det hända i ett
så tryggt och välmående samhälle?” Det
finns möjligen ett rasistiskt element i det-

ta. Över nittio procent av invånarna i Columbines närområde är vita, och medelinkomsten per familj ligger hela trettio
procent över USA:s genomsnitt. Skulle
media vara lika fascinerade av Columbine om skolan låg i Baltimores slumområden? Om förövarna var fattiga, svarta
gängmedlemmar? Och inte två rika, vita
pojkar från trygga kärnfamiljer?

!

rooks
Brown,
god
vän
med
Eric Harris, ännu
bättre vän med Dylan Klebold, har sin
egen teori.
”Jag tror inte att
någon av dem skulle
ha gjort det utan den
andre, för de hade
inte kommit till stadiet där de ville mörda någon utan sin ensamma vänskap”, säger han till Aftonbladet. ”När man bara
har en annan vän som

man pratar med, som håller med en i allt
man säger, hamnar man i en konstant cirkel av feed-back där ens tankar blir mer
och mer extrema”.
Var USA:s dödligaste high schoolskjutning alltså bara en olycklig slump,
en ”perfekt storm” som uppstod när två
trasiga själar strålade samman?
Kanske är det så enkelt.
”Hade de inte blivit vänner hade ingen av dem blivit så
fanatiska att de började tro att det var
berättigat att mörda”, säger Brooks
Brown.

”Hade de inte blivit vänner hade
ingen av dem blivit så fanatiska
att de började tro
att det var berättigat att mörda.”

+

är
allt
är
sagt
och
gjort har Eric Harris
och Dylan Klebold
skjutit 188 skott:
Harris har stått för
121 av dem, Klebold
67. De har dödat
tretton människor,
skadat tjugofyra.

De sista två patronerna sparar de åt sig
själva. Harris sätter sig ner på golvet, lutar sig mot en bokhylla och stoppar in sitt
hagelgevär i munnen. Klebold tänder en
sista molotov cocktail och slänger den
på ett närliggande bord. Han ställer sig
några meter framför Harris, med ryggen
mot honom, och riktar pistolen mot sin
vänstra tinning. Harris skjuter först; Klebold några sekunder senare. När den sista bensinbomben exploderar och aktiverar ett sprinklersystem klockan 12.08 är
båda redan döda.
Det har gått fyrtionio minuter sedan
massakern började. Det ska dröja ytterligare tre timmar och fjorton minuter innan polisens SWAT-styrka tar sig in i biblioteket och upptäcker de båda vännerna och det blodbad de har lämnat efter
sig. Då har Dave Sanders, gymnastikläraren som sköts i början av attacken och
som sedan dess har kämpat för sitt liv i
ett närliggande klassrum, hunnit förblöda. Han blir deras sista dödsoffer.

VÄND:
HAN SKONADES

Sheriff’s Office Report on the Columbine High School Shootings, Dave Cullen: ”Columbine”, Jeff Kass: ”Columbine – a true crime story”, Brooks Brown & Rob Merritt: ”No easy answers: the truth behind death at Columbine”, Ralph W. Larkin: ”Comprehending Columbine”, mejlintervju med Brooks Brown, 23/11 2010.
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BROOKS BROWN DÅ OCH NU Dylan Klebold (till vänster) och Brooks Brown fotograferade som barn. Strax innan massakern togs ett skolfoto, där elev-

erna uppmanades att spexa inför kameran. Brown, Harris och Klebold låtsades rikta vapen mot fotografen. Detta foto fick senare polisen i Jefferson County att misstänka
att Brown på något sätt var involverad i planen. Han friades senare från alla misstankar och bor i dag i Kalifornien.
Foto: PRIVAT/GETTY IMAGES

”Jag blev skonad”
%

änk dig in i följande situation:
Dina bästa vänner visar sig vara massmördare.
De dödar tretton människor, varav två
är vänner till dig, och tar sedan sina liv.
Sedan – innan den första chocken har hunnit lägga sig – ska polischefen i din stad namnge dig som
en möjlig medhjälpare till massakern.
Allt det här hände Columbine-eleven Brooks
Brown, som i dag är 29 år gammal och jobbar på ett
spelföretag i San Francisco. Trots att Brown blev
mordhotad av Eric Harris, och trots att hans familj
försökte förmå polisen att agera mot Harris vid flera tillfällen, sa sheriff John Stone i maj 1999 att han
misstänkte att Brown kunde ha hjälpt mördarna på
något sätt. Han friades senare från alla misstankar,
men skadan var redan gjord; epitetet ”mördare” viskades bakom hans rygg i åratal efteråt.
– Jag flyttade så jag inte skulle behöva ta itu med
det längre. Det var så illa, säger han.
Hur klarade du att ta dig igenom allt som hände
dig?
– Tid. Det jag har gått igenom är inget jag skulle
rekommendera till någon. Inget hjälper förutom tidens gång, och att man har familj och några bra vänner som står vid ens sida.
Experter verkar ense om att Eric hade psykopatiska drag, medan Dylan led av en svår depres-

sion. Ändå gjorde han Eric sällskap i massakern.
Vad var det för varningstecken lärarna och föräldrarna missade hos Dylan?
– Alla ungar brottas med depression någon gång.
Det är inte varningstecknet. Varningstecknet är när
depressionen övergår till hat. Yoda i ”Stjärnornas
krig” har ett bra citat: ’Rädsla leder till ilska. Ilska
leder till hat. Hat leder till smärta’. När någon börjar kanalisera sina känslor mot ett argare och mer
hatiskt ställe, det är då man som lärare bör oroa sig.
Depression, däremot, det är något som alla ungar
går igenom.
Dylan och du växte upp ihop och var goda vänner ända fram till hans död. Hur minns du honom
i dag? Har du kunnat förlåta honom för vad han
gjorde?
– Det är inte upp till mig att förlåta honom, min familj kom oskadda ur det hela. Det är upp till föräldrarna till de han mördade att göra det. När det gäller minnena...de är fortfarande bra, men de är sorgsna också.
Du träffade Eric utanför skolan och han sa åt dig
att ”gå hem”. Hur ser du på det mötet i dag? Skonade han ditt liv? Eller hade du bara tur att du
träffade honom innan han hade hunnit starta
massakern?
– Både och. Jag hade både tur och blev medvetet
skonad. Jag tror aldrig jag kommer att kunna sätta ord

på den känsla jag känner om det där, när allt kommer omkring hade det inte varit någon stor grej för
honom att skjuta mig i huvudet där och då. Och han
valde att inte göra det. Det kommer alltid att vara
konstigt.
Med tanke på att du kände Dylan sen barnsben,
hur tror du han hade reagerat om han hade träffat
dig under massakern?
– Han lät John Savage gå. Jag hoppas att han hade
låtit mig göra detsamma, men vem vet.
Sverige har långt tuffare vapenlagar än USA. Om
ni hade haft vår lagstiftning, hade det förhindrat
Columbine från att hända?
– Jag tror att det skulle ha påverkat situationen till
en viss del, men inte mycket – Eric och Dylan skaffade
de flesta av sina vapen olagligt. Tuffare lagar kan ha
gjort det svårare för dem, men det är möjligt, till och
med troligt, att de hade brutit mot de lagarna också.
Som du vet har flera skolskjutare inspirerats av
Eric och Dylan. Du kände båda två väl. Vad skulle
du vilja säga till en arg, rädd, svensk tonåring som
läser om Columbine och börjar se dem som en
slags hjältar?
– Det finns en bild som läckte ut på nätet för några
år sen, där ’hjältarna’ ligger på golvet i biblioteket och
saknar sina huvuden. Titta ordentligt på den bilden.
De dödade ungar, sen sig själva. Knappast ett ärofullt
slut.
Jon Forsling
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