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Detta är faktiskt min andra bok om Bertil Återberg. Den första hette Ta i trä (B.
Wahlströms 1979, Mälaröbörsen 1996). Ta i trä utspelades i Tormestorp och Lund, så
min hjälte bör känna sig ganska hemmastadd i trakterna kring Vinslöv.
På några ställen har jag ändrat saker för att få geografin att stämma med historien.
Det finns till exempel ingen restaurang i Ignaberga, men jag tyckte att det behövdes
en.
De beskrivna bondgårdarna i Sjunkaröd existerar inte i sinnevärlden. Det är en liten
by och jag ville inte reta folket där.
För min del har det blivit ganska många böcker skrivna genom åren. Om du gillar
den här boken ta då en titt på Internet – www.keg.se – och se om det kan finnas andra
du vill läsa. Så gott som alla mina romaner hittar man på biblioteken. De färskaste i
bokhandeln.
Författaren
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Kapitel 1

2001
Göran Johansson lade ifrån sig Kristianstadsbladet och sniffade. Ja, faktiskt, det
luktade rök. Det kunde inte komma från den egna spisen för det var ett tag sedan han
eldade i den, faktiskt hade han inte behövt alls på fjorton dagar. Inte sedan den vintriga
värmeböljan började och torkan drabbade Sjunkaröd.
Han tog på gummistövlarna och gick ut i ladugården. Fortfarande hade han ett par
kor och några grisar kvar, men det var väl färdigt inom kort med det också. Pengarna
var snart slut och han hade skrivit en siffra på fel rad i senaste bidragsansökan till EU
så därifrån kunde han inte räkna med någonting.
Här kändes inte ens lukten.
När han rundat husknuten såg han att det forsade rök ur granngårdens köksfönster.
”Fan, det brinner hos Pelle”, mumlade Göran.
Han visste att han måste varna, men ändå bar det honom emot. Pelle Persson var
hans närmaste granne, men inte närmaste vän precis.
Persson hade köpt nästan hela hans mjölkdjursbesättning förra gången det inte
fanns mer än mal i plånboken. Det var ett evigt prutande och när Göran till sist slog till
kände han sig grundlurad.
Men han fick kontant betalt och det var det allra viktigaste just då.
Fast taggen satt där.
Så såg han att Perssons gamla röda Volvo stod på gårdsplanen. På samma ställe där
bilen alltid stod när Pelle inte använde den för att åka någonstans. Grannen var en lat
fan, det hade han alltid tyckt. Tog bilen om han så bara skulle en halv kilometer. Stod
den kvar på gården …
Göran rusade över åkern så det dammade om stövlarna. Så ryckte han upp
farstudörren.
Förstugan var fylld av tjock, kväljande rök. När han försökte öppna köksdörren var
handtaget så hett att han blev tvungen att släppa det med detsamma. Göran försökte
trycka ner det med stövelsulan samtidigt som han tryckte båda händerna så hårt han
kunde mot dörrens trävirke.
Dörren rubbades bara en centimeter eller två och nu kom det ännu mer rök.
När han skyndade ut såg han små lågor flamma vid köksfönstret. Ena rutan var
krossad. Det var då konstigt.
Fyra minuter senare var han inne i det egna köket och slog larmnumret 112.
Kommissarie Bertil Återberg hade acklimatiserat sig väl. Han tyckte att
kriminalavdelningen i Kristianstad hade bättre lokaler än de han bebott i Hässleholm.
När han tittade ut genom sitt eget kontorsfönster befann han sig i höjd med
trädkronorna utanför och det var acceptabelt. Det var bra för den höjdskräck han inte
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gärna erkände.
I Hässleholm hade han suttit högre upp. Rummet hade till och med haft en balkong
som han aldrig använt under de tjugo år han huserade där.
Det kändes som om det inte fanns några som helst bekymmer i hela vida värden.
Ja, det skulle förstås vara hostan då. Den var självförvållad och kom från trettiofem års
rökande.
Till skillnad från en amerikansk president hade Återberg dragit halsbloss hela tiden.
Då är det inte underligt att man utvecklar bronkit, hade doktorn sagt. Lägg av om
du vill leva vidare.
Så han hade lagt av. Svårt var det. I början kändes det som om allt kretsade kring
nikotinsuget. Återberg prövade de rekommenderade tuggummina och fick
gångjärnsont i käken. Då testade han plåster och fann att de inte hjälpte ett skit.
Röksuget fanns kvar.
Fan vet om det inte blev värre.
Så Bertil Återberg började snusa. Det tog skruv. Just då hade han haft sin bil på
verkstad och var tvungen att ta bussen till jobbet. Innan han gick hemifrån laddades
överläppen med en kraftig dos portionssnus. Halvvägs till busshållplatsen började det
snurra.
Sällan hade han känt sig så yr. Världen uppträdde just så som han alltid tyckt att
den varit – obegriplig och förvirrande. När han skulle svänga in på gatan där
hållplatsen låg gick han åt fel håll.
Han var tvungen att mobiltelefonera till jobbet och en stund senare hämtades han
av en målad bil och fick utstå smälek från kollegerna i en hel vecka.
Men det var också enda gången denna malda och kryddmanipulerade tobak var
Bertil Återberg till varnagel. Kroppen vande sig och under läppen fick han en trevlig
förhårdnad. Nu tyckte han att snusandet hjälpte honom att tänka klarare och det minsta
han behövde var en dosa om dan.
Fast av rökandet fanns hostan kvar som ett trist minne.
Det fanns också annat som kunde distrahera från rökandet. Han hade blivit spelare.
Inga stora insatser, men en hundring då och då på hästar.
Sällan vann han. Det hade väl blivit några kronor in då och då, men för det mesta
blev det kronor ut.
Han fingrade på bongen innan han lade ner den i skrivbordslådan igen. Solen sken
från en blå skånsk himmel, det var varmt och skönt i luften och om tre veckor skulle
han påbörja en lång semester. Ledigheten skulle bli längre än vanligt eftersom en
massa övertid var inbakad i den.
Eftersom han inte kunde låta bli att fundera över var han skulle tillbringa friheten –
Mallorca, Maldiverna eller favoritstället Teneriffa – fick bunten med förhörsutskrifter
ligga orörd på skrivbordsunderlägget.
Det gav dåligt samvete, men en sådan sak kunde han ta. Det var inga svåra
förbrytare som blivit förhörda. Allt som skulle göras var att sammanställa händelser i
kronologisk ordning så att åklagaren fick det lättare.
Några av förhören hade han gjort själv. För två veckor sedan hade Bertil intervjuat
en rymmare från Tidaholm om vad denne haft för sig medan han var på fri fot. Det
visade sig vara en hel del.
Han hade tyckt riktigt bra om den mannen ända tills han på omvägar fick höra vad
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karlen sagt innan han fraktades tillbaka till anstalten.
”Vad var det för konstig människa som förhörde mig? Han liknade ju en förgrämd
kvinna i övre medelåldern, mager och surmulen.”
”Skulle kommissarie Återberg likna en kärring?” sa arrestvakten.
”Absolut. Om det inte varit för den där levande, riktigt genomskådande blicken
som var så irriterande.”
Det var kanske tur för rymmaren att han hunnit forslas bort innan Återberg fick
veta vad han sagt. Utlåtandet gnagde i honom i flera dagar och gång på gång besökte
han kommissarierummets enskilda toalett – en löneförmån – för att kontrollera
sanningshalten i spegeln.
Nej, inte liknade han en gammal dam, det kunde ingen komma och påstå, tänkte
han. Spegeln visade en man som hunnit förbi sina allra bästa år, en man med hög
panna och mellanblont glesnande hår.
De gånger han inte lyckats få kamningen perfekt syntes en kal fläck i huvudets
bakre regioner och den tycktes vilja växa sig framåt.
Genomskådande blick?
Tja, det berodde väl på omständigheterna. Själv tyckte han att de blå ögonen såg
lugna och förtroendeingivande ut. När han grubblade på något – och yrkesvalet gjorde
detta oundvikligt – brukade han få en djup rynka ovanför näsroten, ovanför den där
näsan som han inte var så förtjust i. Folk sa att den liknade en potatis, men å andra
sidan kunde ju en potatis se ut lite hur som helst. Det bevisades av att lokalpressen i
kartoffelplockningstid brukade ha bilder på de tjusigaste missfostren. Att den inte satt
exakt mitt i ansiktet var värre. Det berodde på att en numera avdöd buse klippt till
honom under den avlägsna tid då han fortfarande patrullerade i uniform. Från
näsvingarna gick ett par skarpa veck förbi den smala munnen ner mot hakan.
Var det detta som rymmaren menat när han sa ”förgrämd”?
Han avbröts i sina funderingar om vikten av att vara skapelsens krona när telefonen
gav ifrån sig en skrällande ringning.
”Återberg.”
”Brand i Sjunkaröd. En eller flera innebrända. Brandkåren på väg. De vill ha dit
oss. Brandteknikerna är redo att åka.”
Bertil Återberg flinade inåtvänt. Kriminalinspektör Lars Berggren var en effektiv
man som inte sa ett ord för mycket. Om han pratade blev det nästan i rubriker. De var,
trots åldersskillnaden, mycket lika varandra i kroppen. På avstånd och om de vände
ryggen till, kunde till och med bekanta ta fel på dem.
”Kommer”, sa kommissarien.
Brand med dödsfall inblandat var inte något som förtjuste honom. Sådana saker tog
lång tid att utreda. Släckningen med massor av vatten spolade bort de flesta spår. Han
avundades inte Bo Ögren och hans karlar på brandtekniken som nu måste krypa i
resterna av det brunna, andas in sådant som var farligt i sina försök att hitta ledtrådar.
I åtta fall av tio berodde bränderna på sängrökning eller annat slarv. Nionde fallet
brukade vara elektriska överslag.
Men det kunde också vara det tionde: mordbrand.
Lars Berggren tog en av krims civila bilar och höll hövligt upp dörren för sin chef.
”Ny kostym?” undrade Återberg. ”Den ser dyr ut.”
”Tja … kläder är ju inte billiga numera.”
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Särskilt inte om det är Armani, tänkte kommissarien men sa ingenting.
Berggren körde längs väg 21 och svängde in i Vinslöv. Det gick fort, men Lasse
körde bra, vilket inte var så konstigt eftersom han på fritiden brukade tävla i go-cart.
Från Vinslöv tog det honom ändå hela åtta och en halv minut för honom att komma
de nio kilometerna till Sjunkaröd. Detta var småbrukartrakter där inte alltför stora
åkrar omringades av stengärdesgårdar.
Man kunde tro att man befann sig i mörkaste Småland. Allt andades strukturella
problem.
De följde en smal, dammande skogsväg kantad av spretiga träd och mossbelupen
sten. Här och var fanns virkesupplag och när landskapet öppnade sig för gårdar syntes
hästar i somliga hagar och kor i andra.
”Lugna dig”, stönade Återberg. Han vågade inte släppa taget om remmen ovanför
fönstret. Det gick förfärligt fort. ”Är du född så här eller är du en självlärd dåre?”
De kom fram till en korsande väg. Lasse Berggren bromsade inte ens utan fortsatte
rakt fram. Återberg noterade att vägen ledde till ett ställe som hette Grantinge. Nu
syntes brandröken tydligt över trädtopparna som tog bort all känsla av att det
existerade en horisont.
Sidorutan var öppen. När de passerade vildsvinsfarmen, där en glad rödaktig hund
dansade innanför det låga metallstaketet, kändes luften mättad av ammoniakdoft. Den
kom från stallarna där de arma djuren väntade på att slaktas och bli delikatesser på
människors matbord.
De styrde efter röken. På landsvägen stod folk, de första människor de sett sedan de
kom in på vägen mot Sjunkaröd, Till och med i glest befolkade trakter var människor
nyfikna. En uniformerad polis försökte få dem att ge sig av, men det lyckades inte så
bra. Det var allmän väg och de skattebetalande medborgarna ansåg sig ha rätt att
utnyttja den efter behag.
När Berggren styrde in i den korta allén mot det rykande husets gårdsplan kom en
man i brandmundering emot dem. Kommissarie Återberg klev ur och sträckte fram
handen.
”Tjenare Månsson”, sa han. ”Behöver du oss?”
”Jag skulle tro det”, svarade brandchef Edvard Månsson. ”Det mesta är släckt. Vi
håller på med det sista i trossbottnen nu. Det ligger en död i köket. Kroppen är så illa
bränd att det inte syns om det är en karl eller ett fruntimmer.”
”Åsikt?”
”Jag ser till att det släcks. Det är ni som ska ha åsikter. Du är förresten sen. Dina
tekniska gubbar kom för fyra minuter sen.”
”Vi åldringar är lite senfärdiga”, log Återberg, väl vetande att han och Månsson var
jämngamla. ”Inga åsikter alls?”
”Tja”, sa brandchefen. ”Det finns tecken på flyktiga bränslen därinne.”
Kommissarie Återberg lämnade gårdsplanen där brandteknikerna otåligt väntade på att
räddningstjänstens rökluktande män skulle ge sig av så att de själva kunde sätta igång
med sin utredning.
Tekniska rotelns chef Bo Ögren, som en gång börjat som polisfotograf, vankade
omkring mellan rabatterna. Det var roande att se på honom.
Han hade en gungande, försiktig gångstil, ungefär som indianerna i James
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Fenimore Coopers romaner. Det såg ut som om karlen var på väg över ett träsk och
sökte sig från den ena fasta tuvan till den andra. Själv hade han en gång berättat att det
var en yrkesåkomma sprungen ur viljan att inte trampa på ställen som ännu inte blivit
undersökta, ställen där det kunde finnas ett mikroskopiskt spår. Kanske just den
ledtråd som ledde till gåtans lösning.
Vanliga kriminaltekniker kunde verka griniga om man inkräktade på deras
arbetsutrymme, men deras grinighet var oftast en västanfläkt jämfört med den hos
herrarna som plockade fram bevismaterial ur sot, aska och förkolnade brandrester.
Det var en av anledningarna till att Bertil Återberg gick därifrån. En annan och
kanske viktigare orsak var att han behövde tala med Göran Johansson som upptäckt
branden och anmält den till myndigheten.
Fågelvägen var det nära mellan gårdarna, men betydligt längre om man använde
sig av den allmänna. Återberg gick omvägen eftersom Lasse Berggren och hans
medhjälpare börjat undersöka odlingsmarken mellan hemmanen – den väg Johansson
sagt att han tagit när han såg att det brann. Hade han det, eller hittade han på. Att han
gjort det verkade logiskt, men även det logiska måste verifieras.
Innan Bertil kom fram till Johanssons gård hade han stannat en gång och lyssnat på
den intensiva fågelsången. Egentligen var det märkligt att gräl om revir och varningar
för intrång kunde låta så vackert.
Under pausen passade han på att kasta snusportionen i gruset och att lägga in en ny
ur förpackningen. Sedan han stoppat tillbaka dosan i bröstfickan älgade han vidare
med långa kliv och stannade inte förrän han stod utanför Göran Johanssons ytterdörr.
Bondgården var byggd i trä och tegel och såg ut som ett liggande L. Bostadsdelen
fanns i den kortare stapeln. Återberg anade att jordbruket en gång haft rejält med djur,
för ladugården var ordentligt tilltagen.
På dess gavel reste en upphöjd inkörsväg till en svartmålad port. Men på den växte
nu gräs och mossa som visade att det var länge sedan den användes. Det stod en
hundkoja nedanför. Inte ens den var bebodd.
Där fanns ingen ringledning så han knackade på. Någon ropade otydligt inifrån.
Återberg antog att det var ett besked om att kliva på så han gjorde det.
I den lilla farstun hängde ett blåställ på en spik i väggen och nedanför stod två par
stövlar och några trätofflor. Han öppnade nästa dörr och kom in i ett stort kök. Där
fanns både elektrisk spis och en som matades med ved.
Direkt innanför dörren hängde ännu fler kläder. Tydligen hade den som ritat huset
aldrig haft en fundering över att det behövdes garderober. Till vänster stod en dörr på
glänt. Därinne fanns en obäddad säng. Han noterade en gul, emaljerad potta på golvet.
Längst bort i rummet fanns två fönster och mellan dem stod köksbordet, täckt med
en rutig vaxduk i ljusrött och blått. På väggen mellan fönstren hängde en klocka som
tickade högt alltmedan kläppen rörde sig fram och tillbaka.
Johansson satt vid bordet med en halvtömd kopp kaffe framför sig. Hans grova
händer höll en pipa. Den hade han tydligen alldeles nyss kratsat ur för de sista
tobaksflarnen låg kvar i askfatet – en glasskål omgiven av en bilring i miniatyr – och
glödde fortfarande.
Doften gjorde Återberg röksugen. För att dämpa detta sög han i sig saft från den
nyss inlagda snusen.
”Ska du ha kaffe?” sa Johansson.
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”Tackar.”
Bonden gick till kaffebryggaren som stod på kakelremsan vid vedspisen. Trots att
han var så storväxt, nästan fetlagd, rörde han sig kvickt och lätt. Han tog en mugg och
fyllde den.
”Ska du ha mjölk?”
”Nej. Socker räcker.”
”Det står på bordet.”
På kortväggen hängde en tavla. Återberg tog en titt på den. Det var ingen målning
utan ett handkolorerat flygfotografi som föreställde Johanssons bondgård. Troligen var
det längesedan det togs för det betade kor på markbiten som Johansson sagt att han
sprang över när han upptäckte branden. I bildens övre hörn skymtade granngårdens
gavel.
”Ska du inte sitta?”
Återberg nickade och slog sig ner mitt emot bonden.
”Jag behöver prata med dig”, sa han.
”Jag gissade att du var polis. Det finns inget bröd.” Göran Johansson skrattade till
och det lät lite bittert. ”Det är ingen som bakar i det här huset längre.”
”Du bor ensam?”
”Jag är änkling. Frugan dog för tre år sen. Cancer. Fast det var väl bra på sitt vis.
Hon slapp ju vara med om att allting håller på att gå åt helvete.”
Återberg tog en klunk kaffe. Drycken var stark. Skånerost.
”Vill du berätta om hur du upptäckte branden och vad du gjorde då?” sa han och
lade sin anteckningsbok på vaxduken.
”Jag gjorde det när jag ringde larmnumret.”
”Det kan tänkas. Men det var inte jag som tog emot.”
”Och ni pratar inte med varann i Kristianstad?”
”Det händer, men nu är det dig jag vill prata med. Hur gick det till?”
Göran Johansson slöt ögonen, upplevde tydligen bilderna och dofterna från tidigare
på dagen. Han förklarade att han varit ute och rensat ett dike bakom hundkojan innan
han gick in för att ta sig en smörgås. Medan han åt tyckte han att det började lukta rök.
Han kontrollerade att det inte var i hans hus det brann och när han kommit ut på
gården såg han att det var i Pelle Perssons fastighet.
”Så jag sprang dit för att hjälpa till.”
”Du trodde att Persson var därinne?”
”Han var i alla fall inte ute. Och hans bil stod på gårdsplanen.”
”Är det viktigt?”
”Ja. Pelle går ingenstans. Det är nästan så han tar bilen om han ska till skithuset.”
”Försökte du gå in?”
”Jag ropade först. Fick inget svar. Jag såg att köksfönstret var trasigt. Det kom ut
rök genom hålet.”
”Stort hål?”
”Som om nån kastat in en tegelsten. Jag vet för fan inte. Jag hade ingen tumstock
med mig.” Göran Johansson stirrade irriterat över bordsskivan.
”Sen då?”
”Jag försökte gå in men kom inte längre än till farstun. Handtaget till köksdörren
var så förbannat hett att jag brände mig. Då försökte jag skjuta upp dörren ändå men
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det gick bara att rubba den en liten bit. När jag inget kunde göra sprang jag hem och
ringde.”
Återberg bytte ämne.
”Hur väl kände du Persson?”
”Hur väl? Så väl man känner en människa som man bott granne med i över tjugo
år.”
”Kompisar?”
Johansson tvekade lite innan han svarade.
”Förr kanske”, sa han. ”Inte på senare år. Han lurade mig när han köpte mina kor.”
”Och ändå ville du hjälpa honom?”
”Det är skillnad på folk och fä. Det lär stå i Bibeln.”
”Så du är religiös?”
”Nej, för fan, inte så det stör. Men jag gick i söndagsskolan när jag var liten.”
Bertil Återberg slog igen anteckningsblocket och stoppade det i innerfickan. Sedan
reste han sig och häktade upp byxorna som glidit ner från den lilla kalaskulan.
”Tack för kaffet. Jag återkommer om det behövs.”
”Det har jag fattat.”
Kommissarien gick ut i solskenet. Lasse Berggren och kollegerna höll fortfarande
på att rota i gräset mellan bondgårdarna. Det Johansson berättat lät trovärdigt, fast det
där med boskapsaffären behövde han nog ta reda på mer om.
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Kapitel 2

Teknikerchefen Bosse Ögren satt i trädgårdsmöbeln och hostade när Bertil Återberg
kom tillbaka. Kommissarien slog sig ner på andra sidan det vitmålade bordet. Ögren
tände en cigarrett.
”Får du inte nog av rök i jobbet?” undrade Bertil.
”Alldeles för mycket, men av fel sort.” Ögren borstade bort några sotflagor från
axeln. De singlade ner och landade på en maskros. ”Hövlighetsvisit?”
”Nej.”
”Tänkte väl det. Sånt vore olikt dig. Så nu vill du veta vad vi har hittat?”
”Precis.”
”Det är en hel del det. Jag är övertygad om att det här inte är en vanlig eldsvåda
utan en brand anlagd av en mördare. Det ligger ett lik på det som är kvar av
kökssoffan. Doktorn är därinne nu. Jag okulärbesiktigade bara kroppen som hastigast.
Det är antagligen en karl och han verkar vara skjuten eller ihjälslagen.”
”Så det kan inte vara självmord?”
”Nej. Då skulle vapnet finnas kvar. Det gör det inte.”
”Det var som fan”, sa Återberg.
”Ja, var det inte?” tyckte Ögren och drog ett djupt halsbloss som fick honom att
hosta igen. ”Vi hade lite tur i allt elände. Mördaren räknade med att brasan skulle
utplåna alla spår. Han – eller för all del också hon – hade öppnat ett fönster mot
baksidan och slagit sönder ett köksfönster för att få korsdrag. Men det blev lite för bra.
En dörr blåste igen så branden isolerades till köket.”
”Stängd dörr? Är du säker?”
”Jag är av erfarenhet aldrig säker”, sa Bosse Ögren och trampade sönder fimpen
mot marken. ”Men samma erfarenhet ger mig möjlighet att komma med plausibla
teorier.”
”Vad är det som gör den här plausibel?”
Ögren log lite inåtvänt. Det fick hans ansikte att slätas ut och för ett ögonblick såg
han nästan barnslig ut.
”Det satt en gren där. Den skulle troligen vara där som spärr och hindra dörren från
att slå igen. Men den fungerade inte till hundra procent. Antagligen kom det en
vindkörare som fick grenen att falla. Dörren slog igen och knäckte kvisten. När du ser
den höga tröskeln fattar du vad jag menar. Biten som blev kvar i köket brann upp
nästan helt och hållet medan den på andra sidan klarade sig hyfsat.”
Rättsläkare Roland Svedman kom ut ur huset. Han såg dem och nickade en
hälsning samtidigt som han drog av sig gummihandskarna.
”Ögren har rätt i att det troligen är ett mord”, sa han. ”Karlen i soffan är skjuten i
huvudet. Kulan har gått rätt igenom skallen. Det sitter lite hjärnsubstans kvar på
soffans ryggstöd, fast det mesta ångade nog bort när det brann som värst. Inget vapen
funnet.”
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”När kan det ha hänt?” frågade Återberg.
”Omöjligt att säga nu. Det kanske inte ens går att avgöra när jag obducerar honom.
Du vet hur det är med brandlik …”
Han hejdade sig och såg bortåt vägen. En skinande mörkröd, blank och rätt så
gammal amerikansk sportbil svängde in i allén som ledde till gårdsplanen
. Återberg grymtade till. Han kände igen det där fordonet och var till och med lite
avundsjuk för att han själv inte hade någon Ford Mustang. Det var en snygg bil med
lång nos och kraftfull motor som mullrade när man trampade på gasen. Föraren styrde
in på gräsmattan och parkerade.
”Jag hörde om det här på polisradion”, sa biträdande åklagare Mattias Olaisen. ”Ni
har hittat ett lik. Varför har ingen kontaktat mig?”
”Varför skulle vi göra det innan vi vet säkert vad som hänt?” sa Bertil Återberg.
Kommissarien betraktade den unge juristen och han var inte säker på att han gillade
det han såg. Ansiktet var solariebrunt, håret ljust – troligen blekt – och ganska kort
klippt. Han hade grå ögon av den sort som inte visade någonting av de känslor han
borde ha inom sig. Kläderna var dyra, det kunde man se fast prislapparna var
borttagna.
Troligen, tänkte Återberg, kostar hans slips lika mycket som allt jag har på mig.
Skorna var mycket välputsade och på ena handleden skymtade en Cartierklocka.
Skjortan var oklanderligt vit.
Dessutom kom Olaisen från Stockholm, vilket kunde göra vilken skåning som helst
misstänksam mot honom och hans avsikter.
Innan han anlände till Skåne hade han haft en tjänst i östra Småland. Varför han
slutat där visste ingen.
”Lik funnet under oklara omständigheter”, sa Mattias Olaisen undervisande. ”Då
blir åklagaren automatiskt undersökningsledare och när Svensson nu har semester
betyder det att jag tar över ledningen för den här utredningen.”
Återberg såg irriterat på honom. Han kände igen sorten. De här unga spolingarna
brukade dyka upp då och då, för att så fort som möjligt försvinna mot mer hägrande
mål.
Kanske ville han bli justitieminister han också. Personen som satt på den stolen just
nu var ju också jurist, fast han hade inte bara perfekt påbrå utan dessutom varit
försvarsadvokat. Kommissarie Återberg antog att Olaisen ogillade även detta.
”Vi är inte ens färdiga med brottsplatsen”, sa teknikerchef Ögren. ”Du får allt lugna
ner dig. Så fort vi är klara kommer du att få veta det vi vet.”
”Se då till att rappa på”, förklarade Mattias Olaisen stramt och återvände till bilen.
Han backade ut på gårdsplanen och fick gruset att spruta om bakhjulen när han
körde därifrån. Roland Svedman skrattade och skakade på huvudet.
”Den du … med smör på!” sa han.
”Han behöver väl bättre fall än väskryckningar och bilstölder för att hamna i
Högsta domstolen”, menade Ögren.
”Eller justitiedepartementet”, sa Återberg. ”Hamnar han där köper han nog en Rolls
Royce och då kan jag komma över hans Mustang billigt.”
Han kastade en blick mot huset. Den mörkt målade politivagnen stod intill
potatislandet bakom gaveln. Chauffören och han medhjälpare låg i gräset och spelade
kort. Rättsläkaren reste sig.
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”Åker du hem?” frågade kommissarien.
”Ja, här kan jag inte uträtta mer.”
De skildes åt och Bertil Återberg gjorde sällskap med Ögren in i huset. Att
brandkåren gjort sitt bästa bevisades av att det var plaskvått i köket. På ena väggen,
den närmast ytterdörren, var brädklädningen helt bortbränd. Man kunde se den
svartnade väggen av liggande timmer. Två tekniker höll på med något hos den döde på
soffan.
”Vi är klara med honom nu, Bosse”, sa den ene. ”Vi kan inte hitta så mycket. Allt
är bränt. Vi får skölja honom och filtrera vattnet när han kommer till bårhuset.”
Ögren höll med och två män blev tvungna att avbryta ett spännande femkortsparti.
De kom in och flyttade försiktigt över den döde till båren.
Genom fönstret såg kommissarie Återberg bilen sakta köra ut på gårdsplanen och
försvinna bort i allén.
Bertil började fatta teknikerchefens hosta. Röken var visserligen utvädrad, men det
fanns så pass mycket partiklar kvar i luften att det stack i halsen. Vid ena kortväggen
stannade han och granskade lite undrande en manick som låg på golvet, markerad med
en bevisskylt.
”Vad tusan är det här för nåt?”
”Ser du inte det? Ett sönderbränt väggur.”
”Aha”, sa Återberg och började gå därifrån.
”Och mekaniken som startade branden.”
”Vad?” Kommissarien återvände genast.
”Jag skulle inte heller ha fattat vad det var om jag inte läst min kriminalhistoria”,
erkände Ögren. Titta här. Visarna är borttagna, men på den tunna stången där de satt
har mordbrännaren fäst en fiskelina. Andra änden var fastknuten vid en liten pinne.
Den stödde en bräda med en sten på.” Han pekade på en halv tegelsten, täckte med
kletig och fortfarande våt aska. ”Den här. På brädan hade han – ja, jag säger han för
enkelhets skull – fäst ett antal tändstickor. När klockan fått undan pinnen såg
tyngdkraften till att brädan föll. Bland lättantändligt material på golvet fanns plånet.
Tändstickorna raspade mot det och tog eld. Presto! En härlig brasa.”
”Kriminalhistoria?” sa Återberg. ”Den historien har jag inte hört.”
”Det var på 1920-talet eller så som en mordbrännare hittade på metoden. Han åkte
fast.”
”Då var det oförsiktigt att göra likadant.”
”Tja … du hade ju inte hört talas om det. Dessutom är det inte säkert att vår person
är en copycat. Det är en så enkel konstruktion att man kan komma på den själv. Och vi
skulle aldrig ha fattat hur det gått till om korsdraget funnits kvar. Då hade hela kåken
brunnit ner och det skulle ha genererat krematoriehetta här. Då smälter metall, ska du
veta.”
Kommissarien nickade. Han hade en gång varit på en sådan brandplats. Hettan
hade varit så vidrigt hemsk att både spis och kylskåp smält samman till oformliga
metallklumpar.
Ögren ville visa mer. De kryssade mellan bevismarkeringarna till kökets bakre dörr.
På andra sidan tröskeln låg en gren.
”Det där är vad som är kvar av … hm … dörrstoppen”, sa Ögren. ”Vi har säkrat
den brända delen. Den och annat ömtåligt bevismaterial är på väg till polishuset i
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Kristianstad.”
Återberg såg sig om. Rummet innanför köket verkade vara ett kallutrymme. Från
det ledde en dörr in i ytterligare ett rum.
”Vad är det där?” sa han och pekade.
”En byrå, ser du väl.” Ögren flinade mot kommissarien. ”Har du fel på synen?”
”Är den undersökt?”
”Nix. Vi har inte haft tid.”
På väggen fanns ett inramat tryck som föreställde människor i ålderdomliga kläder.
De slogs med olika tillhyggen och på marken låg stupade. Kommissarien ställde sig
framför byrån. Det var en vacker pjäs i brunbetsad ek. Bakstycket stack upp en bit
ovanför själva möbeln. På det fanns en liten hylla där det stod svartvita fotografier i
små försilvrade ramar.
Byrån hade tre lådor med två mässingshandtag på var och en. Han försökte dra ut
den översta. Det gick inte alls. Den satt som berget.
”Den kärvar”, sa han. ”Du måste hjälpa mig.”
Ögren tog också i. Lådan satt lika fast.
”En gång till”, tyckte Återberg. ”Myndighetspersoner som vi måste visa att vi har
makten över allting i det här landet.”
Kommissarien och teknikerchefen ryckte och slet. När något krasade till blev de
mycket förvånade.
Lådan var ingen låda.
Hela byrån hade en falsk fasad och de hade ryckt sönder låset. Fronten svängde ut
på sina pianogångjärn. Det var hela pjäsen som var en låda och inne i den stod ett
kassaskåp. Det var uppbrutet. Dörren stod på glänt och kassaskåpet var tomt.
”Det var som fan!” sa Återberg igen.
”Djävlar”, utbrast Bosse Ögren. ”Nu har vi en brottsplats till att gå igenom.”
En vindil kom blåsande. Bertil Återberg gick in i kammaren och stängde fönstret
sedan han frågat om det var fotograferat och mätt. Rummet var tydligen Pelle Perssons
sovutrymme. Där stod en slarvigt bäddad säng, men Återberg kunde inte se några
tecken till strid därinne.
Han tog mobiltelefonen och slog snabbnumret till Lars Berggren.
”Var är du, Lasse?” sa Bertil när kriminalinspektören svarade.
”På väg till Kristianstad”, fick han veta. ”Roland Svedman hörde av sig. Han ska
obducera den brända kroppen alldeles strax. Jag tänkte vara med.”
”Bra tänkt, men vi måste tyvärr vänta med det. Det har hänt saker här som gör att
vi har bråttom med annat.”
”Vad?”
”Det verkar som om vi har fått ett brutalt rånmord på halsen.” Han berättade om
fyndet i den falska byrån och Berggren visslade till. ”Tidningar, radio och lokal-TV
har redan visat sig här. Det blir stort i media i kväll och i morgon. Eftersom mördaren
är på fri fot kommer folk att bli vettskrämda. Du vet hur det fungerar.”
”Vad ska jag göra?” frågade kriminalinspektören.
Återberg tänkte i ett par sekunder.
”Sätt ett par skickliga utredare på intern spaning. Jag vill veta allt om Pelle
Persson. När jag säger allt menar jag allt. Från skonummer och kalsongmärke till
umgänge, affärer och eventuella brottsgärningar. Du får välja såna som du vill ha med
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dig till dörrknackning här i Sjunkaröd.”
”Och vad ska du själv göra, Bertil?” sa Berggren lite spydigt.
Återberg hörde tonfallet men bestämde sig för att ignorera det.
”Jag åtar mig det djävligaste av allt.”
”Vad kan det vara?”
”Mata Mattias Olaisen med fakta. Du vet hur det kommer att bli nu när åklagare
Svensson är ledig … vi kommer alla att bli den där streberns springschasar.”
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Kapitel 3

Kommissarie Återberg satt lite obekvämt på trästolen i utsättningsrummet. Han
betraktade lojt sina medarbetare som satt utspridda i salen. Längst fram stod åklagare
Mattias Olaisen och bläddrade i en pappersbunt som låg framför honom i talarstolen.
Bertil kisade lite, för där han satt smet solstrålar in mellan gardinerna och träffade
ögonen. Plötsligt kom han att tänka på en beskrivning som Bertil Unger haft med i en
tidskrift redan 1957.
”En vesslelik man med grått ansikte, askblont hår och stickande ljusgrå ögon.”
Det där med grått ansikte var väl det som inte stämde på Olaisen. Unger hade inte
heller tänkt på honom utan han berättade om Olof Palme.
Återberg gjorde faktiskt sitt bästa för att begripa varför han tyckte så instinktivt illa
om åklagare Olaisen. Så vitt han mindes hade han aldrig förr avskytt någon människa
på samma sätt. Han hade suttit tillsammans med barnamördare, sexmördare och
styckmördare, men han hade aldrig tyckt personligt illa om någon av dem. Deras
gärningar avskydde han, människan bakom försökte han förstå.
En enda gång – det mindes Bertil nu när han tänkte lite analytiskt på saken – hade
en brottsling uppammat sådant hat. Det var inte ens en våldsverkare utan en simpel
förskingrare. En karl som ansåg att han med sin IQ var smartare än alla andra på den
europeiska kontinenten och bortom. Det var bara en sak den mannen inte kunde fatta,
och det var hur dumskallarna klarade av att avslöja honom. Under förhören var han
otroligt arrogant, uppträdde som en imperiebrittisk 1800-talsofficer. Näsan i vädret och
stiff upper lip.
Olaisen stämde nästan in på beskrivningen av förskingraren. Men det fanns en
skillnad. Åklagaren var verkligt intelligent, inte bara übermenschklok. Här passade
återigen Ungers Palmebeskrivning bra: ”Han hade en briljant begåvning, en förtärande
maktlystnad …”
Att det var så hade Återberg märkt hos sina kolleger. De uppmärksammade inte
Olaisens små genvägar eller hans ensidiga sätt att arbeta för att sätta fast sin
huvudmisstänkte. Att en allmän åklagare också måste räkna in det som talar för en
anhållen hade han tydligen förträngt. Genom sin entusiasm fick han så gott som alla
med sig. Tydligen var bara Återberg den obstinate.
Något berodde detta nog också på hans ovilja att kröka rygg.
Mattias Olaisen hade visat planscher, statistik och texter via overheadapparaten.
Det fanns ett visst inslag av syrebrist i utsättningsrummet. Flera av åhörarna
därinne började gäspa. Men åklagaren var oberörd.
”Vad har vi då för bevis mot Göran Johansson?” sa han. ”Tekniskt sett, inte
mycket. Men jag uppfattar indicierna som desto starkare.” Han såg ner mot
fusklapparna på pulpeten. ”För det första gäller det att pussla ihop motiv och tillfälle.
Det är viktigt. Vi vet att Johansson har motiv. Han sålde livdjur till Persson och anser
sig ha blivit lurad, tvingad att sälja till för lågt pris. Tillfälle har han också haft. Det var
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han som upptäckte eldsvådan. Om det också var han som tände på är ju den
bekännelsen fullständigt sann.”
Han skrattade kort åt sitt eget skämt och tog en klunk vatten ur glaset. Sedan blev
han allvarlig och såg ut över sin publik. Åklagarens tonfall lät mycket övertygande.
Det gick upp för Återberg att hans retorik hade två syften. Han ville få åhörarna att
bortse från vissa forensiska bevis så att de hamnade på hans linje.
Men det var också en generalrepetition inför rättegångens slutplädering.
Han använder oss som försökskaniner, tänkte Bertil Återberg. Han lyssnade
intensivt. Åklagare Olaisen balanserade på gränsen mellan äkta känsla och beräkning,
mellan kommunikation och demagogi.
När han åstadkom en formulering han var nöjd med sträckte han på sig och ett
snabbt leende gled över det solariebruna ansiktet.
”De tekniska bevisen är inte mycket att bygga på om vi tar dem var för sig, sa jag,
Nå, vad är det då vi har. Jo, Göran Johansson har avsatt två handavtryck på
köksdörrens yttersida och en del av ett fingeravtryck – suddigt men identifierbart – på
samma dörrs handtag.
Nu ska alla veta att här ligger en massa emotion undanstoppade. Mord är något
som djupt rör våra känslor. Vi måste ge uttryck för dem. Det är viktigt att ni inser att
jag här redovisar enkla och grundläggande fakta.
Vid husundersökning i Johanssons bostad hittades i ladugården ett par blå
arbetsbyxor med blodfläckar på. DNA-analys påvisar att blodet kommer från Per
Persson. Johansson påstår att Persson skar sig på åkern under vårbruket. Han hjälpte
till att lägga om såret och fick blod på sig då. Det har varit omöjligt att fastställa
blodets ålder. Han kan alltså ha blivit blodbestänkt när Persson sköts.
Johansson hade visserligen inga krutstänk på händer eller kläder när polisen gjorde
en sådan undersökning. Men … och det är också viktigt … vi vet inte hur han var
klädd vid det aktuella tillfället, så eventuellt kan han ha kastat kläder. Innan händerna
undersöktes hade Johansson badat och dessutom tvättat händerna noga i kallt vatten,
eftersom han påstod att han brände sig på handtaget till köksdörren när han skulle …
hm … rädda Persson. Han hade en liten brännblåsa på ett finger, men den kan också ha
kommit dit vid ett annat tillfälle.”
Olaisen tog en klunk vatten och betraktade församlingen. Alla såg ut att lyssna,
vilket gjorde honom belåten.
”Vi har hittat en mycket deformerad kula av kaliber 7,65 i väggen bakom
kökssoffan där den mördade Persson låg”, fortsatte han. ”Deformeringen kommer
troligen av att den först gick genom offrets huvud och soffans ryggstöd innan den
fastnade innanför väggpanelen. Något skjutvapen har, som ni vet, inte påträffats hos
Johansson.
Ett vittnesmål antyder att Johansson kan ha känt till hur man bygger den apparat
som eventuellt satte eld på huset. Han har övernattat hos en bekant i Malmö. När vi
förhörde den bekantingen såg vi att han i bokhyllan hade Brottets Krönika av CarlOlof Bernhardsson. Där fanns tre band av bokserien som handlar om autentiska brott. I
en av delarna finns en artikel om en mordbrand där en exakt likadan apparat använts.”
Han log vänligt och brett.
”Sen är det en sak till. För flera decennier brann det på Öland. Den som anlade
bränderna den gången hette Göran Johansson. Ett litet sammanträffande bara. Några
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kommentarer?”
Han fick några spridda skratt, men det var ingen som ville kommentera. Olaisen
samlade ihop sina papper och klev ner från podiet.
Han gick fram till Återberg.
”Nå, vad tyckte du?” frågade han. ”Fick jag med det viktigaste?”
”Det beror väl på vad man anser är viktigast”, svarade kommissarien diplomatiskt.
”Menar du att jag undanhöll saker?” Åklagaren spände ut taggarna.
”Ja.”
”Vad?” Mattias Olaisen skorrade hotfullt fram frågan fast han anade vad svaret
skulle bli.
Återberg ryckte på axlarna.
”Jag skulle kanske ha nämnt obduktionsprotokollet.”
”Vad skulle det ha varit bra för? Eftersom Persson bevisligen mördades är det inget
konstigt med att han inte hade rök eller sot i lungorna.”
”Det stod mer i protokollet. Sånt som har med tiden för dödsfallet att göra. Det
undanhöll du också.” Återberg såg bitskt på den unge mannen. ”Jag fattar att du
behöver en fjäder i hatten om du ska orka kliva upp så högt det går på karriärstegen.
Det här är väl ett utmärkt exempel på talesättet att gå över lik.”
”Eftersom jag vet att jag har rätt kan inte det vara något fel.”
”Den saken är det farligaste med dig, Mattias”, undervisade Bertil Återberg. ”Du
rycks med av din egen tro och struntar i de vetenskapliga bevisen. Det kan visa sig
vara illa. Om du vinner nu – och jag tror att du ser en fällande dom som en seger, inte
för rättvisan utan för dig själv – så kan den vinsten komma tillbaka och slå dig i
skallen om det visar sig att du har fel.”
”Skitprat!”
”Nej, du utgår i ditt resonemang från att Johansson måste ha begått mordet nära
tidpunkten då branden uppstod. Jag tror inte alls att det ligger till på det viset. Linan
mellan klockaxeln och brädan på golvet är lång. Mycket av den är förkolnad och vi vet
inte om den har krympt i hettan eller ej. Men det skulle ha tagit mycket tid innan den
kom så långt att rycka undan pinnen …”
”Vi vet inte hur många varv som den lindades på pinnen där visarna var borttagna”,
avbröt åklagaren.
”Nej, men det finns annat som pekar mot det jag talar om.”
Mattias Olaisen blev svart i blicken. Han lutade sig närmare kommissarien och
rösten sänktes till en viskning.
”Jag vill att du ska veta att i det här fallet anser jag att den som inte är med mig är
emot mig”, sa han. ”Göran Johansson är skyldig. Jag tänker bevisa det. Den här
historien har fått mycket press. Inte bara här i Skåne utan i hela landet. Man har kallat
mig att vara med i debattprogram i TV, man har gett mig en helsida i Sydsvenskan.
Sådant får inte plottras bort. Om du tänker motarbeta mig ska jag göra allt jag kan för
att få bort dig från din ställning. Planeterna är emot dig, Bertil Återberg.”
Kommissarien skrattade lätt.
”Jag tror inte på astrologi”, sa han. ”På det viset är jag en typisk stenbock.”
”Nå, du är varnad.”
Åklagaren rätade på ryggen och gick mot utgången med raska steg.
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Klockan var över sex när Bertil Återberg parkerade bilen i en av de välbärgade delarna
av Vinslöv. Timotejvägens villor lystes upp av kvällssolen och några nymålade hus
reflekterade ljuset. En motorgräsklippare knattrade och barn stojade i närheten.
Länspolismästare Jörgen Wetterholm öppnade själv dörren när kommissarien
ringde på. Nu fanns visserligen en ny länspolismästare för det ganska nya Skåne län.
Men Wetterholm var stolt över sin gamla titel, och ingen skulle få ta den ifrån honom.
”Bertil?” sa han. ”Det var ett kärt besök.”
De var bekanta sedan länge. Wetterholm hade liksom Återberg arbetat i
Hässleholm innan han kom till Kristianstad. Till skillnad mot Bertil var han inte så
road av själva polisarbetet. Han hade sett yrket som ett sätt att komma sig upp i livet.
Det hade han också lyckats med, tänkte kommissarien när han såg sig om i det gediget
inredda huset.
När Återberg spanat efter småtjuvar och kassaskåpssprängare (sådana var frekventa
på den tiden) studerade Wetterholm juridik, något som roade honom och dessutom
gjorde honom laglärd. Inte bara på den svenska författningen utan också på utländska
lagar.
Han var särskilt intresserad av det ryska, något som märktes i bokhyllorna i
vardagsrummet. Jörgen Wetterholm hade läst de stora ryssarna på originalspråket, en
sak som Bertil hade svårt att begripa. Han hade själv försökt läsa de svenska
översättningarna men nästan gett upp eftersom varje person i romanerna hade flera
namn.
”Mona är ute och rider”, sa Wetterholm. ”Men eftersom jag anser mig vara en
praktisk människa ska jag sätta på kaffet.”
Mona var hustrun. Henne hade kommissarien träffat så sällan att han inte ens kom
ihåg hur hon såg ut.
”Inte nödvändigt”, svarade Återberg. ”Jag ska inte bli så länge. Jag behöver bara
prata med dig om en sak.”
”Då får du en lättöl. Jag såg att du kom i bil.”
De satte sig i vardagsrummet. På bordet hade Wetterholm ställt en bricka med två
kylskåpssvala ölflaskor och glas av äkta kristall.
Länspolismästaren hällde upp och såg till att ölen bildade en vacker skumkrona.
”Du hade ett ärende”, sa han sedan.
Bertil tog en smutt ur glaset. Ölen var god. Flaskan berättade att den kom från
Tjeckien. Han strök bort lite skum från överläppen, ställde ifrån sig glaset och sjönk
tillbaka mot soffans ryggstöd.
”Det handlar om bonden Göran Johansson som är anhållen för mordet och branden
i Sjunkaröd”, sa han. ”I morgon är det häktningsförhandling och han kommer inte att
bli utsläppt. Åklagare Mattias Olaisen anser att han har så mycket på fötterna att han
kan få mannen fälld. Med tanke på att målet har lottats på försvarsadvokat Lennart
Lindblad skulle jag tro att han har rätt. Lindblad är ingen stjärna precis. Han borde inte
vara i rätten utan på alkoholistanstalt.”
”Är han redan lottad? Då har det gått undan.”
”Olaisen pressar på.”
”Det är en ambitiös man, det är då ett som är säkert.”
”Lite för ambitiös enligt min åsikt”, sa Återberg.
Länspolismästare Wetterholm såg granskande på kriminalkommissarien medan han
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tog ett par djupa klunkar tjeckiskt öl.
”Du tycker att utredningen är på avvägar?” sa han sedan.
”Utredningen är ganska väl genomförd, men Olaisens sätt att analysera den är
enligt min ringa åsikt käpprätt åt helvete. Han ser den som ett sätt att få fart på sin
karriär och därför måste han vinna.”
”Vad är det egentligen du vill, Bertil?”
”Konkret är det så här … när rättegången är över har polisen gjort sitt. Brottslingen
är fälld och lagen har haft sin gång. Olaisen har vandra vidare mot nya djärva mål”, sa
Återberg. ”Jag vill få ditt tillstånd att fortsätta, göra en parallell utredning, om man
säger så.”
Jörgen Wetterholm verkade överraskad.
”Tror du att den här Johansson är oskyldig?” frågade han.
”Nej, så långt vill jag inte sträcka mig. Det är mycket som talar emot honom. Men
det finns saker som åklagaren inte vill ta upp, och det är sånt som skulle kunna tala för
en annan gärningsman. ”Återberg tog fram ett par papper ur innerfickan och räckte
dem till Wetterholm. ”Det här är obduktionsrapporten. Läs den noga och se om du inte
hittar något.”
Medan Wetterholm granskade papperen såg sig kommissarien om i rummet. Det
var inga dåliga möbler och konsten på väggarna var sådan han själv inte ens drömde
om att ha. Jörgen var tydligen förtjust i svenskt naturalistisk konst. Här hängde en
Bruno Liljefors, en X-et och en Hagalund. Vad hade försäkringsbolaget ställt för krav
på inbrottslarm?
”En sak gör mig lite undrande”, sa Wetterholm och lade ner papperen på bordet.
”Låt höra om vi är samstämda.”
”Här står det att Persson är svårt bränd på översidan, men vid röven har man hittat
larver och ägg från vanlig husfluga. Det verkar underligt.”
”Exakt. Flughonor lockas till kadaver av doft som de tydligen kan märka på långa
avstånd. Så fort de hittat ett lik lägger de ägg på skyddade ställen. Till exempel röven,
som du så folkligt fick till det. Äggen kläcks till hungriga larver. Men … och det är ett
viktigt men … om branden skett i samband med dödsfallet skulle det inte ha funnits
några larver. Då hade det inte funnits några djur alls. Men det finns forskare som kan
se i vilket stadium larverna befinner sig och då kan de på några timmar när räkna ut
när middagen dog.”
Länspolismästare nickade.
”Så den där advokatspolingen från Stockholm har inte tänkt på det. Eller också har
han struntat i den upplysningen.”
”Ja, i hopp att Lennart Lindblad inte är kunnig nog eller nykter nog att lägga märke
till det.”
”Jag är polismästare och som sådan har jag ingen officiell rätt att lägga mig i vad
åklageriet har för sig. Men det är inget som hindrar att jag pratar med åklagare
Svensson om saken.”
”Han är på semester.”
”Det är han inte alls. Han har tjänstledigt för att skriva en bok. Så Mattias Olaisen
är högsta hönset på åklagarmyndigheten för tillfället. Vänta!”
Wetterholm gick in till sitt arbetsrum. Han lämnade dörren öppen och Återberg
hörde att han ringde, men uppfattade ingenting av samtalet. Fem minuter senare var
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