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Inledning

Välkommen till mitt första försök att skriva en deckare.  Att idén överhuvudtaget 

kom upp beror på att jag för ca tio år sedan jobbpendlade mellan Kalmar och 

Oskarshamn. Vid ett speciellt ställe på sträckan försvann mobiltäckningen vilket 

fick mig att tänka i brottets banor. Jag skrev ganska snabbt första tredjedelen av 

deckaren. Men sen kom jobbyte och musiken in i mitt liv (titta på 

www.hemstudion.se) så deckaren fick därmed vila. Men jag brukar alltid försöka 

göra färdigt det jag påbörjat och deckaren med dess upplösning har alltid funnits 

där i mina tankar. Därför har jag nu tagit mig i kragen och skrivit den färdig. 

Har publicerat den på min hemsida på internet, en dagstidning skrev en artikel om 

den och sidan har varit välbesökt. Många kommentarer tycker jag skall gå till 

förlag med den. Har även några ungdomar som gillat deckaren. Jag gillar Tomas 

Arvidsson och tror att denna ligger lite åt det hållet. Skickar därför iväg den för 

påseende, tror den passar bäst som pocketutgåva. Finns en öppning i slutet att 

skriva en uppföljare på.

Mvh

Åke Nilsson.

Ekövägen 22

394 77 Kalmar

Tel:

0480-477028

070-498 20 01

Email: ake.nilsson@hemstudion.se

Hemsida: www.hemstudion.se 
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Kap 1

Äntligen öppnade vakten dörren och släppte in det vaga dagsljuset utanför.

- Nu Svante hoppas jag det tar ett tag innan vi får se dig här igen, sa han. 

24 långa månader på kåken var slut och den här gången hade Svante Lundgren 

bestämt sig. 

- Nu får det allt vara sista gången du stiftar bekantskap med mig, sa Svante och 

vandrade ut i novemberrusket. 

Hösten i Kalmar hade varit ovanligt ruskig, men detta hade Svante knappast 

märkt så mycket av. Visst hade han genom sitt lilla fönster i cellen sett hur regnet 

aldrig verkade vilja sluta, men detta brydde han sig knappast om då han ändå bara 

fick vistas ute en timme om dagen i rastgården. Han hade tillbringat så många 

gånger bakom dessa väggar så han hade tappat räkningen för länge sedan. Bara på 

kåken i Kalmar var det nu tionde gången han satt av sitt straff efter ett mindre 

lyckat bankrån. Visserligen lyckades han gömma undan en mindre summa pengar 

innan Larsson kom honom på spåren, men det kostade honom två år av frihet. Om 

det inte vore för denne nitiske kriminalinspektör Larsson hade han förmodligen 

tillbringat dessa två år på franska Rivieran medförande tillräckligt med pengar för 

att leva i lyx. Nu hade han i och för sig etthundra tusen kronor kvar nedgrävda i 

en mosse vid Pataholm, om nu ingen lyckats hitta dem. Men vad är detta mot de 

tre miljoner rånet hade kunnat inbringa?

Svante hade tur för kumpanen som höll i vapnet vid bankrånet hade ytterligare ett 

halvår kvar bakom låsta dörrar, allt för att han inte kunde hålla avtryckarfingret 

stilla, utan skottskadade bankkassörskan i armen Dessutom sköt han punktering 

på flyktbilen så de fick kapa en gammal kärrings Volvo 850 för att ta sig från 

platsen. Efter detta var blodhunden Larsson dem på spåren och några dagar senare 

satt de väl förvarade inom lås och bom. Cigarren, ja han kallades så, Svantes 

kumpan, hade varit med vid ett flertal brott och var en av få personer Svante 

vågade anförtro sig till när det var någon ny grej på gång. Nu hade de inte setts 
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sen rånet då Cigarren hamnat på Kumla på grund av sin skjutvillighet.

Svante funderade på vad han skulle göra med sin nyvunna frihet medan han 

vandrade ner mot Kalmar centrum för att avnjuta sin första frihet på några år. 

Kanske skulle han åka upp och hälsa på Cigarren men det fick vänta lite, först var 

han tvungen att åka till Pataholm för att se om pengarna fanns kvar. Körkort var 

inga problem, han hade en hel hög med falska körkort liggande hos en kompis i 

Kalmar, problemet var snarare hur han skulle ta sig dit utan bil. Stjäla en bil var 

inte tänkbart, för tanken på att krypa in bakom Kalmarfängelsets murar igen gav 

honom kalla kårar nedför ryggraden. Nej, det fick nog bli det hederliga sättet med 

buss.

Han vandrade ner längs med Kalmars gator och njöt av sin nyvunna frihet, satte 

sig så småningom vid ett hörnbord nere på Zorbas som serverade en delikat buffé, 

något som han längtat efter att få åtnjuta under sin vistelse i fängelset. En ganska 

trist tillställning, där han ofta satt och tittade på kalmarborna när de passerade 

bron vid Systraströmmen, lugnt spankulerande på söndagsutflykten. Svante njöt 

av maten och friheten och vetskapen om att han när som helst kunde resa sig upp 

likt kalmarborna och själv ta samma promenad han så ofta drömt om. Skillnaden 

var att när han tittade upp mot fängelsets fönster, så visste han vem som på andra 

sidan fönstret likt honom satt och tittade ut på flanörerna. Därför undvek han att ta 

vägen över bron, utan gick oftast Larmgatan upp för att slippa se sin gamla 

bostad.

 Efter att han ätit sig rejält mätt på den goda buffen, gick han vidare ner genom 

stan för att så småningom ta bussen upp till Pataholm.

Några timmar senare satt Svante bekvämt tillbakalutad på linje 161-s buss på väg 

till Mönsterås, via Pataholm, och såg villorna längs med Norra vägen i Kalmar 

susa förbi utanför bussfönstret i en jämn ström. Det var inte så mycket folk med 

bussen denna kulna novemberdag. En mamma satt med sin dotter i knäet och 

försökte fånga hennes uppmärksamhet, men flickan, som Svante uppskattade till 

ca 4 år, verkade inte allt för intresserad av uppvaktningen, utan ville helst fram till 

4



tidningsstället mitt i bussen för att plocka med dagens tidningar. Han plockade en 

tidning ur tidningsstället och började förstrött läsa- Än var det ca en halvtimmes 

resa innan han skulle stiga av, han hoppades att resan inte blev förgäves utan att 

pengarna fortfarande låg kvar under trädroten på den gamla eken, där han i all 

hast hade placerat pengarna han lyckats stoppa ner i sina fickor vid rånet. 

När han satt där och läste började han tänka på hur hans femtiosexåriga liv varit; 

han likväl som andra brottslingar började sin bana med att snatta godis och 

cigaretter i kvartersbutiken hemma i Eskilstuna, en stad han inte sett på många år. 

Efter snatterierna började Svante och några andra killar rycka väskor från gamla 

tanter, vilket slutade med att polisen gillrade en fälla, där man klädde ut en polis i 

damkläder och så började en ny tillvaro för Svante på olika 

ungdomsvårdsanstalter. Bland annat fick han stifta bekantskap med ett 

ungdomshem i Halltorp, en liten by två och en halv mil söder om Kalmar. Där 

tillbringade han stora delar av sin uppväxt. På hemmet fanns även en ursnygg tjej 

som kallades Maggan och som Svante blev häftigt förälskad i. Hon hade liksom 

Svante hamnat i fel kretsar redan i mellanstadiet och provat första haschpipan i 

sjuan. För att betala haschet började hon snatta, åkte dit och sedermera blev hon 

placerad på samma ungdomshem som Svante. 

Ungdomshemmet hjälpte föga då båda hunnit bli ganska erfarna brottslingar innan 

polis och myndigheter reagerat på deras beteende. Synd tänkte Svante, hur hade 

det blivit om de reagerat direkt när de började snatta och röka hasch; kanske hade 

han nu haft barn, barnbarn och en trygg tillvaro med hus, trädgård och hustru.

Svante ryckte till när han abrupt blev avbruten i sina tankar av att busschauffören 

ropade: ” Pataholm nästa”. Nu var han äntligen framme, det pirrade allt lite i 

maggropen, fanns pengarna kvar under eken efter två år? Eller hade någon hittat 

dem och gjort sig några extra månadslöner på Svantes bekostnad? Han steg av 

bussen och såg sig omkring. Visserligen han Svante inte sett så mycket av byn när 

han var här sist, för då var han jagad av ett stort uppbåd poliser med blodhunden 

Larsson nosande i hälsenorna. Det var rena turen att han hann gömma undan 
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pengarna innan polishunden sniffade rätt på honom, där han tryckte under en 

rotvälta och Evald fick det stora nöjet att sätta handfängslen på honom.

Byn var sig lik, med de gamla husen och den lilla bygatan ringlande mellan de 

trånga gränderna ner till viken, där gräsmattan ner till sjön uppfylldes av båtarna 

som låg upplagda för vintern. Det hade hittills varit en onormalt mild höst. 

Temperaturen hade mestadels legat över nollstrecket och detta i sin tur innebar att 

gräset fortfarande hade ett stänk av grönt där det låg ner mot strandkanten. Svante 

tog en promenad ner till bryggorna för att se så att allt var lugnt och att ingen 

följde efter honom .

Allt verkade lugnt och fridfullt där han satt på en av bänkarna vid sjön och han 

började så smått fundera på att ta skogsstigen på andra sidan vägen som ledde till 

eken. Då fick han se den. En polisbil! Parkerad cirka fyrahundra meter bort, den 

syntes knappt bakom en hagtornshäck; det enda man såg var stötfångaren och en 

liten del av vänster framskärm, men en polisbil var det. Svantes hjärta höll på att 

stanna i kroppen på honom och tankarna for genom huvudet. Visste Evald att han 

var frisläppt och att han funderade på att hämta delar av sitt byte. Polisen hade 

pressat honom länge på de pengar som var försvunna men han hade låtsats som att 

han ingenting visste. Något startkapital var han tvungen att ha när han kom ut från 

kåken, annars var det snart nya brott och ytterligare en volta. Svante satt stilla på 

bänken, som det kändes en evighet innan motorn på polisbilen startade och den 

sakta  började rulla ut bakom häcken, Svante drog upp kragen på jackan när bilen 

rullade förbi.Han såg så mycket i ögonvrån så att han var säker på att ingen av 

poliserna i bilen var Evald Larsson;

- Jaha, tänkte Svante, är det så polisen jobbar, då förstår jag varför de inte klarar 

upp mer än en bråkdel av brotten. Tänk om polischefen visste om att de åkte hem 

och fikade på arbetstid. 

Svante var nästan frestad att ringa till polisstation och berätta vad han sett, men 

han ångrade sig genast. Då skulle Evald med säkerhet veta att han var frigiven 

och att han befann sig i Pataholm där han blev gripen. Nä, sådana spår fick man 
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inte lämna så att Evald fick tag på dem, då var han snart i hälarna på en och 

nosade. Säga var man ville om Evald, tänkte Svante, men han är beundransvärt 

envis och ger aldrig upp om han fått nys om något.

Han vandrade runt i trakten ytterligare några timmar men när klockan började 

närma sig halv tre tog han mod till sig och vandrade uppför stigen till eken. 

Mörkret skulle snart lägga sig över nejden och då blev det för sent att hämta 

pengarna. Eken stod där lika magnifik nu som för två år sedan. Ingen verkade ha 

rört marken vid dess rötter och Svante tog de sista stegen fram när han hörde det. 

Någonting hade brutit av en gren i närheten. Svante stod stilla och vågade knappt 

andas när han hörde hur något sakta och tyst kom närmare och närmare. Helt 

ovetande om Svantes närvaro kom en älgko med två kalvar vid sin sida fram ur 

buskaget tätt intill honom och började beta på det lilla gräs som fanns kvar i 

gläntan. Svante drog en lättnadens suck som fick älgkon och kalvarna att snabbt 

förpassa sig till andra betesmarker, där det inte stod en massa människor och 

lurade i buskarna.

Svante började snabbt gräva med händerna under eken. Det var hårdare i marken 

än han hade trott men efter en stund så kände han plasten som omslöt pengarna. 

Nu hade han en kassa så han i lugn och ro kunde fundera på sin framtid, skaffa ett 

hederligt jobb och en bostad, men först skulle han köpa sig en bil och åka upp och 

hälsa på Cigarren i Kumla och eventuellt besöka sin födelsestad Eskilstuna som 

han inte sett sen barndomen.

Svante tog buss 161 tillbaka till Kalmar. Nu gällde det att hitta tak över huvudet 

då natten verkade bli kall och sova i någon trappuppgång, som han gjort många 

gånger för,r tilltalade honom inte . Pengarna kändes kalla där de låg i innerfickan 

på rocken. Svante kunde inte låta bli att känna på dem ibland under resan tillbaka 

till Kalmar; för första gången i sitt liv var han inte helt barskrapad när han 

lämnade fängelset utan hade tillräckligt med kapital för att kunna skapa sig en 

hederlig tillvaro.

Väl tillbaka i Kalmar sökte Svante upp en annan gammal kåkfarare han träffat på 
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kåken i Kalmar för några år sedan som hette Lasse. Lasse drev numera en liten 

tobakshandel på Esplanaden i Kalmar. En affär som kanske inte precis var 

lysande men den var i alla fall hederlig. Lasse tittade med förundrad blick på 

Svante när han ringde på dörren; 

- Sitter inte du fortfarande på kåken efter Swedbanksrånet? frågade Lasse. 

-Muckade idag ,sa Svante, behöver någonstans att sova tills jag hittar en egen 

lägenhet. 

- Jag har en luftmadrass om du vill slagga här några nätter, trevligt med lite 

sällskap ibland, känns lite ensamt sen frugan stack förra hösten med någon 

utländsk Casanova, tror hon bor i Spanien nu och där kan hon gärna vara som hon 

tjatade om pengar hela tiden!

Kvällen avnjöts över ett par glas öl där de berättade om gamla brott de för länge 

sedan sonat. Lasse undrade vad Svante skulle göra nu när han var fri. Om han 

tänkte skaffa jobb så kunde han få börja i tobaksaffären; 

- Visserligen kunde inte Lasse betala någon stor lön men hitta något välbetalt jobb 

när man bara hade betyg från Svenska fånganstalter var väl inte mycket att tänka 

på ,sa han, och skrattade. 

Svante replikerade med att han nog skulle kunna hitta på något bara han fick lite 

tid på sig att tänka. Nu först hade han tänkt sig att skaffa en bil och åka upp till 

Kumla för att hälsa på sin gamle kumpan Cigarren. Sen funderade han på att 

bosätta sig i sin gamla barndomsstad där ingen kände honom för att skapa sig ett 

nytt hederligt liv. 

De satt länge den kvällen och småpratade med varandra om gamla tider. Till slut 

sa Lasse när klockan började dra sig mot tresnåret på morgonen att han behövde 

sova några timmar innan han öppnade sin kiosk. 

- Livet som hederlig, vet du Svante, är ingen dans på rosor, sa han, nu är det till 

att slita från tidig morgon till sena kvällen. Men det finns en stor fördel, man 

slipper Evald i hasorna. Däremot kommer han in och köper en tidning av mig 

ibland och gärna någon godisbit också när inte hustrun är med.

- Vi har tydligen alla våra små hemligheter! sa Lasse, och skrattade.
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Fredagen den trettionde november, gick Svante till en bilaffär för att köpa sig en 

bil. Han fastnade för en gammal Volvo 850 som gått närmare trettioåttatusen mil 

som tjänstebil, men som såg hyfsad ut efter alla mil. Enligt försäljaren var den 

regelbundet servad på verkstaden och hade mestadels gått långkörning. Ett klipp 

tyckte han då han sålde den för artontusen, dessutom tillsammans med slitna 

sommardäck som låg i skuffen. Ja du,tänkte Svante, den har nog sett sina bästa 

dar, men han slog i alla fall till, den borde väl åtminstone hålla något år tills han 

fått ordning på tillvaron och börjat tjäna lite pengar. Nästa anhalt var att hämta de 

falska körkorten för att kunna bege sig iväg mot Kumla och ett besök hos gamle 

vännen Cigarren. 

Cigarren hade fått sitt namn därför att det alltid dinglade en slocknad cigarr i 

mungipan på honom. Vissa undrade om han till och med sov med cigarren i 

mungipan men det visste Svante att så var inte fallet, men det första han gjorde på 

morgonen var att tända  sin cigarr. Svante hade träffat Cigarren första gången när 

han satt i Kalmar för ytterligare en bedrägeriomgång som Evald snokat reda på 

och fått fast honom för. Cigarren hade gjort ett värdetransportrån mot en 

pengatransport vid Ikea i Kungens kurva. Tyvärr hade Rikskrim snokat reda på en 

av hans kumpaner redan efter två veckor, då idioten hade gått ner på 

Sturekompaniet och slängt pengar omkring sig hela natten. På morgonen när 

polisen slog till mot killen och gjorde husrannsakan, hittade de i hans telefon 

telefonnumren till de övriga, sen var de snart inom lås och bom allihop.

Helgen tillbringade Svante med att njuta av sin nyvunna frihet. På 

eftermiddagarna satt han på Eklunds konditori med en kopp kaffe och en fralla, 

slött läsande en kvällstidning han köpt i sin kompis tobaksaffär ett kvarter bort. 

En eftermiddag när han satt där hörde han en bekant röst glatt ropa hans namn. 

Det var Maggan. Han kände hur hjärtat slog ett extra slag och bjöd glatt henne att 

sitta ner hos honom. Han gick in och hämtade ytterligare en kopp kaffe och en av 

Ekelunds konditoris så välkända gigantiska pariserbullar. När de slagit sig ner vid 

bordet igen, tog Maggan en stor klunk varmt kaffe. Svante såg hur hon njöt när 
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den varma drycken för en stund värmde en annars frusen kropp. Hon började 

berätta att hon för tillfället var villkorligt frigiven efter att suttit inne för 

checkbedrägeri, och stod till arbetsmarknadens förfogande men hade väl inte så 

stor lust att arbeta från sju till fyra varje dag. 

Maggan bubblade av frågor. Svante tyckte nästan det blev lite jobbigt, men de 

hade inte setts sen före kuppen som renderade Svante två år på kåken. Maggan 

undrade vad Svante skulle pyssla med nu när han var fri, skulle han fortsätta 

utanför lagens råmärke eller tänkte han skaffa sig ett hederligt jobb? Svante 

berättade att han bestämt sig för att bli hederlig. Han var trött på att tillbringa 

varma somrar bakom lås och bom. Nu skulle han först åka upp och hälsa på sin 

vän Cigarren och besöka sin födelsestad Eskilstuna och där försöka skapa sig en 

hederlig tillvaro med jobb, lägenhet och hund.

 Efter några timmar och ett antal påtår senare lämnade Maggan konditoriet och 

vandrade ut på Kalmars gator för att handla; Svante satt kvar ytterligare en stund 

och begrundade sitt nya liv som hederlig. Hade det inte varit för Evald Larsson 

hade han och Cigarren haft sin ekonomiska framtid tryggad någonstans på franska 

Rivieran. Ibland var allt livet bra orättvist!

Söndagskvällen gick tillsammans med Lasse framför teven och en vinare i hans 

tvåa på Kamnersgatan. På måndagen skulle det bära iväg till Kumla och besöket 

hos Cigarren.
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Kap 2

Måndag morgon steg Svante upp redan kl sex på morgonen. Han hade en resa på 

väl 30 mil framför sig och ville komma iväg.

Väderleken hade, som hela vintern, gjort ett nytt lappkast och temperaturen hade 

från söndag till måndag fallit från plus fem till minus nio grader, allt på under ett 

dygn. Väderhallåan på teven hade varnat för snö och blåst i Östra Götaland men 

ovädret hade ännu inte hunnit fram. Så denna tidiga morgon bjöd på växlande 

molnighet med enstaka lättare snöbyar.

Svante satt med en kopp kaffe och tittade ut genom fönstret. Väderleken bådade 

inte gott för en så lång resa men han ville gärna träffa sin gamle vän och se hur 

det var med honom. Han valde ut ett av sina körkort och läste på vem han var. 

Enligt körkortet var han en femtiotvåårig man som hette Sven Larsson. Körkortet, 

tillsammans med flera andra körkort, hade han köpt från en ficktjuv som varit i 

aktion när Borgholm hade sin tillställning i och med prinsessans födelsedag. Ett 

evenemang som återkom varje sommar och drog till sig allehanda skumma typer 

från när och fjärran. Evenemanget lockade till sig många turister och skapade bra 

förutsättningar för en ficktjuv att tjäna mycket pengar på kort tid. Körkorten fick 

killen så att säga på köpet, så därför kunde Svante köpa dem för en rimlig 

penning. En förfalskare som suttit tillsammans med Svante på kåken för några år 

sedan hade fixat dit hans foto på dem så skickligt så ingen kunde ta dem för 

falska. Visserligen satt väl stadens trafikpoliser och drack kaffe nere vid Dämmets 

trafikplats i det här vädret, tänkte Svante. De brukade ju normalt bara synas till 

med sina kontroller när solen gassade, men man kunde aldrig vara tillräckligt 

säker. Det  hade han tidigare bittert fått erfara.

Svante plockade ihop sina få tillhörigheter och gick ner till bilen, som fruset stod 

där och väntade på honom. Efter några försök tände äntligen motorn och Svante 

gick ut för att skrapa rutorna rena från is. Snöfallet började så sakta öka och den 
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nordostliga vinden bet i hans bara ansikte.
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En och annan morgonjobbare cyklade sömnigt till sitt arbete när Svante lämnade 

Kalmar. Än var klockan inte så mycket att morgonrusningen kommit igång och 

han var glad att ha kommit iväg innan trängseln av bilar in till Kalmars industrier 

började. Halvvägs till Rockneby började trafiken mot Kalmar tätna men det var 

inget som besvärade Svante då han körde i motsatta riktningen. När han närmade 

sig Kåremo mindes han den vilda jakten för två år sedan när Cigarren och han 

försökte undkomma poliserna. De var så när att lyckas om det inte varit för Evald 

Larsson som med sitt sjätte sinne satte några polispatruller norr om stan för att 

bevaka att de inte tog sig norrut mot Stockholm eller Gotlandsfärjan. Färjan som 

mycket riktigt var deras flyktväg. På Gotland hade de en fiskebåt som väntade på 

att ta dem vidare till Riga, där de hade placerat ut en bil för att kunna fara vidare 

över Polen och Slovakien ner till en lägenhet på Franska Rivieran som Cigarren 

genom en bulvan hyrt för deras räkning. Svante ruskade på sig och tänkte att detta 

var ett passerat kapitel i hans liv; nu måste han se framåt och glömma det som 

varit. Han passerade med rask takt Mönsterås och närmade sig Emån då han såg 

några bilar som blinkade till med helljuset. Svante blev genast skärpt- En 

oförklarlig helljusblink kunde bara betyda en sak, “poliser i närheten “. Han 

kontrollerade ytterligare en gång sina uppgifter på körkortet och försökte lugna 

ner nerverna. Poliser gav alltid Svante en olustkänsla var de än dök upp.

Mycket riktigt, när Svante skymtade Emårasten såg han polisens vita radarbuss 

riktad med radarn åt hans håll. När han kommit lite närmare såg Svante ett flertal 

polisbilar som stod inkörda på Emårasten och en lång kö av bilar som var 

inplockade för kontroll. Polismannen som dirigerade in trafiken vinkade in Svante 

i kön. Efter en liten stund kom en polisman fram till Svante och bad att få se 

körkortet och bad honom blåsa i en alkotest. 

Polisen gick runt bilen, kollade däck, belysning och skattemärket, vilket han ännu 

inte fått. Polisen kom tillbaka och påpekade detta, Svante var nära att försäga sig 

men kom på sig själv i sista stund. Kompisen jag lånat bilen av har precis köpt 

den och har ännu inte fått märket. Alla kvitton ligger i handsfacke, sa Svante. 
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Polisen gick bort till bilen och slog på bilnumret; allt verkade okej enligt 

uppgifterna han fick. Han gick tillbaka till Svante, som för tillfället hade en puls 

på minst hundratjugo. Han böjde sig långstamt ner mot den öppna rutan. Svante 

kände hur hjärtat slog och var rädd att polisen skulle bli uppmärksam på  hans 

tilltagande nervositet. Men han sa att allt var okej och önskade Svante en fortsatt 

trevlig resa. Svante drog en djup suck av lättnad när chocken släppte; attans, va 

nära att han försagt sig.

När han närmade sig Söderköping började vinden tillta och snöflingorna kom allt 

tätare; plogbilarna körde för fullt längs med vägen men hade svårt att hålla snön 

stången. På vissa ställen hade snön yrt över vägen så det var svårt att se var 

vägkanten fanns. Svante ångrade nästan att han inte väntat ytterligare några dagar 

i Kalmar innan han gav sig av men nu var han så långt kommen att det inte var 

någon idé att vända. Efter Söderköping låg det flera bilar i diket och snön var nu 

så kraftig att det inte gick att köra i mer än 50 km/h. Han kände att det var ett bra 

tag sedan han fått något att äta och tänkte stanna för en bit mat när han kom till 

Norrköping, Köerna började tillta och Svante började inse att resan kom att bli 

lång upp till Kumla.

Kvart i tolv. Nära två timmar senare än beräknat, rullade Svante in i ett av 

snökaos lamslaget Norrköping: På radion hade man varnat folk för att ge sig ut 

med bilar i snöovädret men Svante tänkte ändå fortsätta sin färd mot Kumla. Efter 

att ha ätit en bit mat på Mac Donalds och inhandlat sig en varm tröja, en 

reservdunk med bensin och lite färdkost på en bensinmack, var han redo för att 

återuppta färden. Klockan ett var han färdig i Norrköping och rullade vidare på 

sin färd mot Kumla. Han ringde för säkerhets skull från mobiltelefonen och 

kontrollerade att det gick bra att besöka sin gamle vän nästkommande dag. I  kväll 

var han tvungen att hitta någonstans att övernatta. Färden gick vidare i sakta mak 

över Katrineholm. Bitvis tilltog snön så att trafiken näst intill stod stilla, sen 

kunde det lätta en stund för att åter ta i. Tur, tänkte Svante, att jag kommer ihåg 

vägarna sen förr. Strax efter tre på eftermiddagen rullade Svante in i Kumla och 

tog in på ett av stadens billigare hotell. Visserligen hade han pengar nog att 
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beställa lyxsviten om han ville. Dels ville han spara pengar och dessutom inte 

väcka allt för mycket uppmärksamhet, ett misstag många av hans sort gjort före 

honom och som blivit det som fått polisen dem på spåren trots ett i övrigt nästan 

perfekt brott. Snöstormen rasade för fullt utanför fönstret och snön gjorde det 

omöjligt att se någonting av gatan utanför. Svante gick ner till hotellets bar och 

beställde in en enkel kvällssupé bestående av räkomelett, några färska avokados, 

paprika, gurka och tomater upplagda på ett fat. Till detta beställde han en flaska 

husets vin. Svante var ingen finsmakare där han diskret satt i ett hörn av 

restaurangen, utan nöjde sig med den lätta berusning vinet gav honom. Kvällen 

gick åt till att äta och titta på teve, något annat gick inte att göra i det okristliga 

väder som rådde utanför husets väggar.

Svante låg och funderade på hur det skulle bli att träffa sin gamle kompis efter 

alla dessa år. Var han sig lik eller hade han som Svante lagt av brottets bana för 

att slippa krypa in innanför murarna igen?Han låg länge och grubblade den 

kvällen medan stormen rasade utanför fönstret och slet loss tegelpannorna på 

stadens hustak. Så småningom när stormen bedarrat somnade han. Det sista han 

tänkte innan han somnade var att det kändes allt konstigt att komma tillbaka till 

Kumlaanstalten denna gång som besökare, en anstalt som han själv vistats i som 

fånge ett flertal gånger.

Stormen utanför rasade i ett infernaliskt tempo fram till tvåtiden, då det plötsligt 

blev vindstilla och den liksom lade sig ner och dog. Kvar var bara ett lätt snöfall 

som gnistrade och glimmade i gatlyktornas flämtande sken. 

Svante vaknade med ett ryck när snöröjningsmaskinen körde förbi fönstret där 

han låg. Först var hans tankar att han vaknade upp i cellen på Kalmarfängelset 

men när sinnena börjat klarna kom han ihåg att han var på ett hotell i Kumla. 

Gårdagens snöstorm var som bortblåst och morgonen bjöd på 15 minusgrader och 

en sol som sken från en klar himmel över de snöfyllda gatorna. 

Snöröjningsmaskinerna gick för fullt för att göra gatorna framkomliga så att folk 

skulle kunna ta sig till sina arbeten. Han gav sig efter en tidig frukost ut på stan 
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för att inhandla lite varmare kläder. Kylan bet sig in i skinnet på honom, där han 

vandrade fram längs med gatan och han drog upp rocken runt halsen för att den 

kalla vinden inte skulle kyla ner honom allt för mycket innan han hittat en 

klädbutik, där han kunde klä upp sig för att möta kylan utanför.

Pengarna han hade kvar efter kuppen krympte oroväckande snabbt i hans ficka. 

Efter att ha betalt övernattningen och klädbutiken hade de hundratusen kronorna 

minskat till nästan hälften. Skulle det fortsätta så här måste han snart skaffa sig ett 

jobb för att inte bli bankrutt.

Efter att ha ätit en pizza och en lättöl på en av stadens pizzerior begav han sig 

iväg till Kumla för att träffa Cigarren. Eller Arthur Håkansson som var hans 

riktiga namn. Men det var aldrig någon som använde namnet på Cigarren numera. 

Dessutom var det nog inte många som visste hans riktiga namh; eventuellt några 

poliser och fångvårdspersonal, men annars var det nog ganska tunnsått. 

Efter några minuters körning såg han Kumlaanstaltens murar tona upp sig framför 

honom. Han förnam en obehaglig känsla och drog sig till minnes sista gången han 

satt här, efter att ha länsat en storfräsare inom byggbranschens hem. Denne ville 

först inte uppge hur mycket som blivit stulet. Orsaken visade sig sen bero på att 

merparten av det Svante och hans kompis stulit var svarta pengar. Vilket i sin tur 

renderade Storfräsaren en restskatt på 1,2 milj. plus åtta månaders fängelse. 

Minnet av den tidigare fängelsevistelsen fick honom nästan att vända, men tanken 

på att få träffa sin gamle vän övervann obehaget och han vandrade in till vakten 

för att anmäla sitt besök. 

 När han kommit in på besöksavdelningen blev han anvisad ett av besöksrummen 

och slog sig ner på en stol. Rummet hade genomgått en stor ansiktslyftning sen 

han sist satt där, då som fånge. Nu kände han en konstig känsla. En känsla av att 

något var fel; han hade väl aldrig suttit och väntat som besökare i ett sådant här 

rum. Hans tankar avbröts av ljudet från en dörr som öppnades. In genom dörren 

kom Cigarren. Sin vana trogen hade han en slocknad Cigarrstump i ena 
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mungipan. Svante tyckte att han såg tärd ut, men det var kanske inte så underligt 

efter mer än två år bakom dessa murar.

- Hej Svante, utbrast han glatt, har du redan fått vädra frisk luf?. Jag lär väl få 

vänta ytterliga några månader innan jag får min första permission, men vad gör 

det med snöstorm utanför knutarna. Det finns väl ingen sate som vill vistas ut i 

sånt väder, sa han och skrattade.
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De satt länge och pratade. Svante och Cigarren, de diskuterade hur det kunde ha 

varit om inte Evald Larsson hade funnits och om vad som gick snett den där 

gången de åkte fast. Cigarren berättade att han hade lyckats gömma undan 200 

000 kr efter att de skilts för att villa bort eventuella förföljare. Pengarna låg 

nergrävda i kanten på en mosse utanför Bäckebo. Han trodde ingen hade 

uppmärksammat honom när han vandrade uppför den lilla skogsstigen, som ledde 

till ett träd som bestod av två tallar som växt samman till en märklig formation; de 

liksom omslingrade varandra på sin jakt efter ljuset. Där, vid dess rötter hade han 

gömt pengarna. Nu bad han Svante åka och hämta dem så han hade lite 

startkapital när han kom ut. Detta lovade Svante och fick en hastigt nedskriven 

vägbeskrivning som han stoppade ner i fickan.

Efter en stund med småprat böjde sig Cigarren närmare Svante och sänkte rösten 

till en knappt hörbar nivå. Han berättade att en annan fånge vid namn Vakten 

(detta för att han jobbat som Securitasvakt när han och några kumpaner gjorde ett 

värdetransportrån de åkte fast för) berättat att han fått nys om att en större 

transport av pengar skulle transporteras från Stockholm till Malmö. Transporten 

skulle utföras med civila bilar, allt för att inte väcka uppmärksamhet. Lastbilen 

skulle dessutom vara utrustad med GPS så att man kunde följa dess väg genom 

Sverige, sa han. Transporten var så hemlig att det fanns bara en handfull som 

visste om den.

Transporten är beräknad att ske någon gång innan industrisemestern för att slippa 

så mycket trafik, berättade Cigarren. Den skulle inte gå de vanliga vägarna längs 

E4:an utan ta vägen över E22 till Malmö. Det skulle även utgå en kortege med 

bilar med Loomis märke på via E4:an för att förvilla bort eventuella rånare.

Svante berättade att han nu hade bestämt sig för att leva hederligt och att han 

tröttnat på att sitta bakom lås och bom. Cigarren kontrade med att detta, om de 

lyckades, skulle göra dem ekonomiskt oberoende för resten av deras liv. En tanke 

som inte lät helt förkastlig, men Svante höll fast vid sitt tidigare påstående att han 

nu var en hederlig människa och tänkte vandra den smala vägen. Innan de skildes 
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bad i alla fall Cigarren Svante att fundera på saken och det lovade Svante.
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Kap 3

Framåt eftermiddagen åkte Svante vidare till Eskilstuna, eller lilla Chicago som 

staden kallades i undre världen, detta för att knarklangarna flydde dit när det 

började brännas i Stockholm. Här hade han tänkt sig att stanna några dagar. 

Himlen hade klarnat och vinden var knappt märkbar när Svante startade sin resa 

från Kumla, vägarna var upplöjda och dagen bjöd på strålande vinterväder. När 

han passerade Vingåker såg han hur människorna var fullt sysselsatta med att 

skotta fram sina översnöade bilar.

Runt fyrasnåret passerade han in genom grindarna till Vilsta Camping. 

Campingen var visserligen stängd för säsongen men Svante visste att det fanns ett 

par stugor man kunde hyra om man behövde logi över natten. Han ringde ett 

telefonnummer, som var uppsatt på den stängda receptionen, och efter ca en 

halvtimme kom det en medelålders man som lämnade över nycklarna till en av 

stugorna.

Svante tog god tid på sig för att installera sig i stugan. Stugan var utrustad med 

egen toalett, dusch och ett litet pentry; en liten 14” TV fanns också att tillgå. I 

övrigt var den lik de flesta stugor som campingplatser tillhandahöll för uthyrning. 

Väggarna var klädda med panel och på golvet låg det ett parkettgolv i bok; fullt 

tillräcklig standard för att Svante skulle känna sig nöjd. Detta var ju betydligt 

bättre än den lilla, tio kvadratmeter stora cell han hade haft på fängelset.

Framåt sextiden kände Svante att det var längesedan han fått någon mat och 

bestämde sig för att ta bilen in till stan för att äta något. Eskilstuna är ju känt som 

den krogtätaste staden i Sverige, tänkte Svante, så några problem att hitta en bit 

mat borde det inte vara.

Svante parkerade bilen nere vid den stora parkeringen, som ligger precis invid 

järnvägen i Eskilstuna i änden på Sommarrogatan, en plats han väl kände till. Här 
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hade han växt upp som barn. Redan på den tiden var det ett av kommunens 

“problemområden“ men Svante mindes ändå sin uppväxt som ganska lycklig. 

Han tog gångstigen längs med järnvägsspåret, som ledde till tunneln under 

järnvägen. När han kom fram till tunneln, mindes han hur gänget han var med i 

sin ungdom hade ryckt väskorna från gamla tanter i tunneln. De hade grupperat 

upp sig runt tunneln med en av gängets medlemmar vaktande vid varsin ingång. 

När det sen kom en tant och skulle passera tunneln visslade den som stod vakt och 

de två som var i tunneln knuffade till tanten och snodde väskan. Detta hade gått 

bra ända tills den gången det var en utklädd polis med walkie talkie i innerfickan. 

Efter den gången spreds gänget ut på olika ungdomsanstalter i södra Sverige. 

Svante hade, som sagt, hamnat hos en politiker som drev ett hem i Halltorp, där 

han stiftade bekantskap med Maggan för första gången.

Svante kände den fräna doften av gammal urin i tunneln och tänkte på hur lite 

vissa saker förändrades genom åren. Han kom upp på andra sidan gatan och 

vandrade sakta nerför Drottninggatan. Svante vandrade in på en pizzeria och 

beställde en Capriciosa och en stor stark, som han sakta avnjöt under tiden han 

tittade ut på sin barndomsstads gator. Tänk om Eskilstuna hade haft en Evald 

Larsson, hur hade hans framtid sett ut då?

Temperaturen hade sakta börjat stiga igen och väderhallåan på pizzerians teve 

varnade för mer snö under natten. När de första flingorna började falla bestämde 

sig Svante att det var dags att återvända till campingplatsen för att sova, då han 

nästa morgon ämnade söka sig ett jobb.

När han kommit tillbaka till campingen och gjort sig hemmastadd i den lilla 

stugan började han åter fundera på vad Cigarren sagt där i fängelset. Han hade ju 

bestämt sig för att bli hederlig men ändå kändes tanken på att få leva i lyx resten 

av livet ganska tillfredsställande. Hur många gånger hade de inte diskuterat om 

den sista stöten som skulle göra dem rika, men när de väl utfört rånen hade de 

inbringat en bråkdel av vad de hade tänkt sig. Dessutom hade de för det mesta 

fastnat i polisens garn och fått skaka galler mer eller mindre lång tid.
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Den natten sov Svante oroligt. Grubblerierna över framtiden höll honom vaken. 

Men fram på morgontimmarna bestämde han sig för att stanna ett tag i Eskilstuna 

och försöka leva ett hederligt liv genom att skaffa sig ett arbete.

Sagt och gjort. Efter att ha snyggat till sig och ätit en stadig frukost gav han sig, 

ånyo in till staden. Första besöket gjorde han på kommunens bostadsförmedling. 

Om han skulle stanna i stan några månader var han tvungen att skaffa sig en bättre 

bostad. Han blev anvisad en lägenhet på Sommarrogatan 15 b, 6 trappor. 

Lägenheten var i behov av renovering men priset, knappa 4000 kr i månaden, 

tilltalade Svante. Här hade han inget emot att bo, då han kände sig hemtam i 

kvarteren.

Lägenheten var en etta med kök. När han kom in i lägenheten såg han att den var, 

som uthyraren sagt, ganska sliten. Tapeten hade sett bättre dagar och på de ljusa 

märkena på väggen efter alla tavlor kunde han utläsa att det troligtvis bott mer än 

en hyresgäst där under tapetens livstid. Köket, om man nu kan kalla det så, mätte 

fyra gånger två meter och där var inte mer utrymme än att man kunde ställa 

cykeln, tänkte Svante. Maten fick han nog äta i stora rummet, som var väl tilltaget 

för en säng och ett skrivbord i ena änden och en soffgrupp och TV i andra delen. 

Sjätte våningen, tänkte Svante. Höjden gjorde att han inte nåddes av ljuden från 

Sommarrogatans trafik eller ständiga polisingripanden, då det bodde en hel del 

knarkare och annat löst folk i kvarteret. Dessutom slapp han ljudet från den täta 

morgon- och kvällstrafiken som var på väg till eller från den stora parkeringen 

längst ner på gatan.

Först var Svante tvungen att möblera upp sin lägenhet så han kunde lämna 

campingplatsen. Därför gick han ut på stan för att köpa in sitt bohag. Han 

vandrade in till Svenssons möbelaffär nere i city och köpte en enkel säng, en 

soffgrupp bestående av två fåtöljer och en tresitssoffa i konstskinn. Till detta 

köpte han ett soffbord med inlagd glasskiva. Allt för priset av 17 500 kr,  men 

affärsbiträdet avrundade till 17 000 och lovade leverera möblerna till hans adress 

22



nästkommande dag. Efter att ha inhandlat möblemanget bar det iväg till en radio- 

och TV-handlare, där han inhandlade en 28“ text-TV av märket Luxor. Husgeråd 

köpte han i en second- handaffär som låg i kvarteret bredvid hans lägenhet. Nu 

hade han köpt de viktigaste sakerna för att kunna flytta in i lägenheten.

Pengarna han hade med sig från Kalmar började nu i rask takt att sina och Svante 

bestämde sig för att på onsdagen var han tvungen att skaffa sig ett jobb. Kvällen 

tillbringade han på kvarterets pizzeria där han åt ytterligare en Capriciosa och 

drack ett par starköl till.

 

Onsdag morgon steg Svante upp vid åttatiden, duschade och klädde upp sig för att 

se snygg och prydlig ut när han skulle besöka Arbetsförmedlingen. Klockan nio 

och trettio  steg han in och anmälde sig i receptionen för att få en pratstund med 

en arbetsförmedlare. Efter en stunds väntan kom en kvinna som Svante 

uppskattade till ca 40 år. Säkert varit en kalaspingla, tänkte Svante, men nu hade 

barnafödande och några munkar för mycket gett henne ett plufsigt utseende. Hon 

hälsade vänligt på Svante och visade honom in i rummet. Hon var strikt klädd i en 

svart kjol med silvergrå ränder; runt halsen hade hon en scarf som matchade 

hennes mörka kavaj och vita skjorta med krås. 

- Svante Lundgren, varsågod, sa hon och tittade på Svante. 

Svante reste sig och vandrade in i rummet, som bestod av ett stort skrivbord med 

en datorskärm i högra hörnet. Bakom skrivbordet fanns en kontorsstol och längs 

med väggen löpte en bokhylla som var full med pärmar, prydligt uppställda. 

- Varsågod och sitt, sa arbetsförmedlaren och pekade på en av besöksstolarna vid 

skrivbordet. 

Svante slog sig ner och väntade på att konversationen skulle starta. Kvinnan mitt 

emot honom, som hette Astrid, började med att fråga Svante vilka yrken han 

kunde tänkas jobba i och vilka referenser han hade när han tänkte söka jobb. Han 

svarade att de enda referenser han hade var från kurser han gått när han suttit inne. 

Detta svar chockade tydligen Astrid, då hon blev tyst en lång stund innan hon 

började prata igen. Hon försökte låta oberörd men Svante märkte på hennes sätt 

att agera att hon tagit uppgifterna med en  chock.
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- Jaha, Svante, sa hon, det blir nog inte så lätt att hitta arbete med sådana 

referenser. Som du säkert vet finns det redan ganska många arbetslösa ute i 

samhället som har bättre meritlista än du. Det jag kan tänka mig är att du går en 

AMU- kurs som svetsare eller något för att få ett betyg som inte kommer från ett 

fängelse. 

Svante tackade för erbjudandet men han var inte så sugen på att sätta sig på 

skolbänken så de bestämde att han skulle försöka ragga upp ett jobb själv och 

återkomma om han inget hittade.

Svante gav sig ut i Eskilstuna för att leta jobb. Visserligen hade hans 

självförtroende fått en knäck men skam den som ger sig, tänkte Svante. Han 

besökte många arbetsplatser, allt från byggarbetsplatser och industrier till 

städfirmor, men när arbetsgivaren fick reda på att han varit fängelsekund var 

redan platsen upptagen och inga nya rekryteringar var på gång framöver heller. 

Efter flera dagars arbetssökande, när Svante nästan gett upp, fick han ett jobb som 

diskare på en av stadens krogar. Jobbet var visserligen svart och lönen dålig men 

om han hushållade med pengarna skulle det räcka till hyra och mat.

Tiden fram till jul arbetade Svante som diskare på kvällar och nätter. Vissa dagar 

fick han även hoppa in som snöskottare om det fanns något tak som behövde 

rensas från snö. När julen kom var Svante slutkörd; några pengar över till lite 

extravagans inför julen fanns inte heller. Svante kände sig nere och funderade på 

att ge upp Eskilstuna för att återvända till Kalmar och börja jobba i sin kompis 

tobaksaffär. Eskilstuna lockade honom inte längre men han var tacksam att få 

några dagar ledigt under julen.

Han började förstå varför brottslingar förblev brottslingar. Samhället hade först 

dömt dem till fängelse ett antal månader eller år. Sen, när de avtjänat sitt straff, 

var de dömda resten av livet. Dömda av övriga samhället som inte ville släppa in 

dem för att kunna försörja sig hederligt.
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Kap 4

Evald Larsson vandrade förnöjd fram genom gatorna. De flesta busar satt inom 
lås och bom och skulle så göra över jul och nyår, vilket förhoppningsvis gav 
honom en lugn jul i år. Visst skulle det dyka upp en och annan fyllemisshandel i 
stan och någon som daskade på hustrun när spriten fick ta över julfirandet och allt 
slutar med att polisen får åka ut och ingripa.

Men på det hela taget hade hösten varit rätt lugn i kriminalkomissariens ögon. 
Visserligen hade de fått åka på ett misslyckat rånförsök mot IKEA i Kalmar, men 
som tur var hade en uppmärksam dam blivit misstänksam mot en vit bil, som stod 
lite avsides med två maskerade män i. Bilen visade sig vara stulen några dagar 
tidigare i Mönsterås, så hon ringde resolut till polisen som tog upp jakten på de 
två rånarna, vilka nu satt i häkte i väntan på rättegång. Samma sak var det med det 
misslyckade rånet i Färjestaden där rånaren också väntade på rättegång.

En sak som oroade Evald var att Polen numer var med i EU. Detta innebar att 
polacker fritt kunde åka till Sverige, bryta sig in i tomma sommarstugor, ofta ägda 
av tyskar och sen länsa kåken på allt av värde. Att de var öststatare kunde man se 
på tillvägagångssättet, de länsade allt, till och med besticken rök med. Hade det 
varit en svensk hade de bara tagit elektroniken, spriten, pengar och guldföremål.

Kalmar var precis lagom långt bort för att ta färjan till Karlskrona, åka runt och 
bryta sig in i stugorna som någon bekant från hemlandet spanat in; sen gick 
stöldgodset tillbaka via returfrakt i en polsk långtradare på väg hem. Evald och 
hans kollegor i Karlskrona visste precis hur det gick till men kunde inget göra, då 
det var nödvändigt  att finnas brottsmisstanke mot lastbilen för att få göra 
husrannsakan.

För några veckor sedan hade cowboysen på trafikavdelningen varit i farten igen; 
ja internt brukade man kalla trafikavdelningen High Chaparal. Detta berodde på 
att deras uppgift var att gömma sig i buskarna för att sätta dit vanliga Svensson, 
som trampade lite för mycket på gasen eller bröt någon spärrlinje när de trodde 
ingen såg dem. Detta var en avdelning som Evald blivit erbjuden att jobba på 
redan när han gick på ordningspolisen, men bestämt avböjt. Skulle han sätta dit 
någon så fick det vara en tjuv eller misshandlare som inte förtjänande något annat, 
inte en vanlig Svensson. För tusan! Han trampade väl också på gasen när han 
trodde ingen såg honom.

I alla fall så hade High Chaparal-avdelningen varit ute och kontrollerat polska 
lastbilar och gjort kontroll av kör- och vilotider, ADR- intyg och som tur var, 
säkring av last när de i en lastbil hittade mängder av misstänkt stöldgods. Detta i 
sin tur visade sig härröra från ett stort antal tyska sommarstugor runt Allgunnen. 
Ett nytt grepp mot den importerade brottsligheten hade sett dagens ljus. Nu fanns 
äntligen en öppning för att på ett naturligt sätt komma in i lastbilarnas skåp och så 
hade man i ett slag kunnat stoppa en väg som  stöldgodset tog sig ut ur landet. 
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Detta gjorde att Evald fick färre ouppklarade ärenden på sitt bord och färre 
irriterade tyskar som ringde och klagade på det svenska rättväsendet.

Hösten gled så sakta över i vinter, kylan lyste med sin frånvaro och Kalmar 
slumrade en törnrosasömn. Reportrarna på de lokala tidningarna stångade sig 
blodiga för att hitta smaskande rubriker inför nästa utgivning, men allt för ofta 
fick läsarna nöja sig med ”Så här mycket tjänar din granne” eller ”Dyraste husen 
på din gata”. Ibland så gjordes något nytt reportage om fiaskot Fanerdun, Kalmars 
stora lyft enligt politikerna, när en kines skulle skapa ett av Europas största 
grossistcenter för kinesiska varor. Idag en hög med tegelsten, obebyggd mark och 
ett antal miljoner i skulder till kommunen, men även detta ämne började bli ett 
uttjatat kapitel i tidningarna.

Evald såg med tillförsikt fram mot julen med nubben och det dignande julbordet. 
Visserligen hade läkaren vid  senaste läkarbesöket uppmanat Evald till bantning 
om han tänkte leva till efter pensionen; 185 cm i strumplästen och 110 kilo var 
inget läkarna gjorde vågen för. Lite motion skulle inte heller skada, tyckte 
läkaren. Evald fnös mest åt läkarens förmaningar; precis vad hustrun har tjatat om 
i åratal, sa Evald. Men innerst inne kände han att snart var  sötebrödsdagarna över 
för hans del och inom en snar framtid fick han nog ta tag i problemet. Det hade 
han förresten redan gjort, tänkte han förnöjt, där han gick på stan och hälsade på 
stadsborna. Människor som han under åren lärt känna, vissa på ett positivt sätt, 
andra vid ett ingripande.Men de flesta respekterade den fryntlige polisen som 
brukade synas på stan vid fint väder. Han hade i alla fall slutat med mazarinen till 
kaffet.

Evald trivdes bäst när han fick gå runt i sitt Kalmar och filosofera. Men när det 
gällde var han en skarp hjärna, som var bäst i hela polishuset på att lösa brott han 
fått sig ålagda.

Han gjorde en snabb kalkyl på vilka som kanske var utanför murarna och kunde 
orsaka ett av de förhatliga larmen om inbrott lagom till julbordet. 
Mörbylångalasse hade sin vana trogen gjort ett personrån för att få krypa in i 
värmen under vintern, annars tillbringade han sin tid i en gammal husvagn, ensligt 
belägen på Alvaret. Han var en enstöring som aldrig gjorde någon förnär så när 
som på höstrånet för att få gratis hotellrum under den kalla delen av vintern. Sven 
Karlsson satt ytterligare en runda för bedrägeri och skulle inte komma ut förrän 
tidigast i mars, då han säkert började med nästa svindel, för att snart åka på ännu 
en volta.

Cigarren satt också inne, erinrade sig Evald. Kumla, om han inte mindes fel. Han 
smålog lite när han tänkte på varför. Cigarren med en pistol i handen kunde inte 
gå annat än fel. Fanns det någon i Sverige med tummen mer mitt i handen, tänkte 
Evald och skrattade högt, vilket fick folk på gatan att stanna upp och förundrat 
titta på honom. Men i övrigt är han en skarp hjärna, som vållat mig mycket 
huvudbry genom åren. Svante, han borde vara ute nu, åkte dit i samma rån som 
Cigarren. Delar av bytet var fortfarande fösvunnet, något som grämde den gamle 
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polisen. Under de pressande förhören hade bara framkommit att de hade slängt 
ifrån sig pengarna under flykten. 
- Hur, hade Svante sagt, tror du att jag hunnit gömma undan några pengar med dig 
och en flåsande schäferhund i baken? 

Antingen hade någon Svensson gjort sig en bra hacka, eller så hade de lyckats 
gömma delar av bytet efter att de splittat vid flykten.

Han gillade inte läget; han var van att lyckas pressa fram sanningen när de väl satt 
där vid förhörsbordet. Men Svante och Cigarren var alltför förhärdade brottslingar 
för att falla under pressade förhör. De hade ju genom åren övat upp sig ordentligt, 
tänkte Evald.

Tänk, om samhället redan vid deras första snattning lagt krut på dem, tänkte 
Evald. Då hade säkert Cigarren varit en framgångsrik affärsman här i stan och 
dragit in stora skatteinkomster till kommunen, som de kunde lägga på Kinaprojekt 
och fotbollsarenor. Svante hade kanske jobbat som socialsekreterare eller något, 
för en trevlig prick var han, när allt kom omkring.

Nåväl, jag får lägga lite krut på bevakning av Svante när jag får syn på honom, så 
han inte får chansen att förstöra julstämningen för mig och familjen. Evald såg 
fram mot att sonen skulle komma hem från Lund, där han för tillfället studerade 
till läkare, och dottern, som för en gångs skull fått ledigt från jobbet som hallåa på 
SVT, skulle också dyka upp.

I övrigt tedde sig livet ganska okej för den fryntlige polisen och nu var det inte så 
många år kvar till pensionen. Lite fåfäng hade han blivit med åren och 
förhoppningen var att gå i pension där alla mindes honom som den som klarat av 
sina större brott. Hittills hade han  inga fadäser med några större ouppklarade 
grejer bakom sig.
Som tur var.

27



Kap 5

Kvällen före julafton satt Svante som vanligt framför teven och slötittade när det 

ringde på dörren. Svante hoppade överraskat till då han inte väntade något besök. 

Han gick till dörren för att öppna och kikade ut genom titthålet för att se vem det 

var på andra sidan dörren. Döm om hans förvåning när han såg att det var 

Cigarren som letat reda på honom i Eskilstuna. Visserligen hade de pratats vid i 

telefon några gånger senaste veckorna och Svante hade berättat att han numera 

bodde i Eskilstuna, men Cigarren hade inte sagt något om någon frigivning. 

Svante öppnade dörren och släppte in sin gamle vän. Cigarren var på strålande 

humör och berättade att han fått sin första permis för att kunna fira jul i frihet. Nu 

undrade han om han fick bo hos Svante över julen. Svante blev bara glad över att 

få lite sällskap så det gick alldeles utmärkt.

De gamla vännerna gick ner till pizzerian på hörnet för att ta sig en bit mat och en 

starköl. De satt kvar och pratade tills pizzerian stängde innan de återvände till 

lägenheten.

På julaftons morgon föreslog Svante att de skulle fira alternativ jul nere hos 

Frälsningsarmen i stan men Cigarren sa att han hade andra planer för kvällen och 

att de var tvungna att handla mat för att kunna bjuda ett antal gäster på julmiddag. 

Svante tittade förvånat på sin gamle kamrat och undrade vad detta innebar. 

Cigarren bara skrattade och sa:

- Vänta och se

 De gamla vännerna gav sig under förmiddagen iväg till ICA för att handla. Väl 

framme i affären köpte de en vagn full med mat; där fanns skinka, prinskorv, lax 

och en massa andra läckerheter som tillhör ett julbord och givetvis ett par flaskor 

vin, snaps och några starköl. Svante försökte pressa sin gamle kumpan på vad 

som förestod men Cigarren bara skrattade och förblev lika hemlighetsfull som 

tidigare.

Eftermiddagen gick åt till att förbereda julbordet. Svante bakade bröd medan 
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Cigarren fixade dukningen. Svante såg att han dukade för åtta personer och 

försökte på nytt att pressa honom på vilka som kom men det verkade lönlöst. Han 

bara skrattade och sa:

- Du får väl se. 

Cigarren gick omkring och smågnolade hela tiden när han dukade och verkade 

vara på ett strålande humör. Svante kände igen hans beteende sen förr och förstod 

att det var något sattyg i görningen, men han kunde inte räkna ut riktigt vad. 

Framåt tresnåret började de bli färdiga med förberedelserna; bordet stod snyggt 

dukat med de begagnade tallrikarna och glasen Svante hade köpt hos secondhand-

affären. Lägenheten hade genomgått en remarkabel upprustning med gardiner för 

fönstren och nyskurade golv.

-  Så här rent var det nog inte ens när jag flyttade in, sa Svante och skrattade.

Klockan fyra ringde det på dörren och Cigarren gick för att öppna. Svante hörde 

hur han samtalade med någon. Efter en stund kom det in en satt kille, ca 1,75 

gissade Svante. Att döma av kroppsformen så pumpade han ganska ordentligt på 

gym och petade nog i sig ett och annat öststatspiller. Han associerade mot det 

militära hållet, tyckte Svante och rös. Cigarren presenterade honom som Vakten 

och berättade att han tidigare varit väktare på Securitas men fått sparken då man 

misstänkte att han tipsat om pengaförsändelsen vid Arlandarånet, något som man 

aldrig lyckades bevisa. Tyvärr åkte han senare dit för ett väpnat rån i Fittja, vilket 

renderade honom två år bakom galler i Kumla. Cigarren bjöd honom att slå sig 

ner, ta ett glas öl eller vin medan de väntade in övriga gäster.

Efterhand kom gästerna en efter en och ringde på hos Svante. Lasse hade kört upp 

från Kalmar på Cigarrens uppmaning. Där fanns också en liten skinntorr kille som 

Cigarren kallade Elektrikern, hans riktiga namn Erik Blomkvist var det ingen som 

kallade honom för längre. Han hade redan i skolan börjat pilla med skolans 

elledningar, vilket fått hans fröken till ett nervsammanbrot, då det sprakade och 

blev svart så fort hon skulle använda något av skolans eluttag. Han hade sedan 

börjat arbeta med att installera larm i hus. Tyvärr hade han sedan börjat med 
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inbrott i husen eftersom han visste hur larmen fungerade och enkelt kunde bryta 

sig in. Detta hade så småningom renderat honom ett år på kåken, då han tog 

tillfället i akt att förkovra sig i signalteknik, något som senare skulle vara 

avgörande för om rånet skulle lyckas eftersom Pengatransportens GPS och 

mobiltrafik måste störas ut.

Svante började så smått förstå att något var i görningen och kände sig allt mer 

obekväm i den uppkomna situationen.

De satte sig att småprata medan de väntade in de övriga gästerna. Maten stod 

redan färdig i värmeugnen och Cigarren räknade med att övriga gäster borde 

infinna sig senast klockan fem. Tjugo i fem ringde det ånyo på dörren och in 

stegade en man med sydländskt utseende i ca 45- årsåldern. Han hade buskiga 

ögonbryn och var ca 170 cm lång, uppskattade Svante. Han presenterade sig som 

Dimitri Papaledo. Han berättade för Svante att han varit i Sverige i över tjugo år 

och försörjt sig på diversearbete. Ibland hade han överträtt lagens råmärke och det 

var när han satt på Kumlaanstalten han första gången kommit i kontakt med 

Cigarren. Nu hade Cigarren ringt och bett honom komma hit över julen, något han 

gärna gjorde då han var ensam och inte hade några vänner att tillbringa julen med.

Klockan fem hade de flesta gästerna dykt upp. Nu var det bara en som fattades, sa 

Cigarren, men de kunde inte hålla maten varm längre och bjöd de andra gästerna 

till bordet. Alla lät sig väl smaka av det dignande julbordet, där alla julens 

läckerheter var representerade som den rökta ålen och sillinläggningarna. Även 

köttbullar, lax och prinskorv hade sin naturliga plats och som avslutning fanns där 

julostkaka med vispad grädde och lingonsylt. Det var länge sedan de flesta ätit 

annat än fängelsets mat. Klockan kvart över fem ringde det åter på dörren till 

lägenheten och Cigarren gick på nytt till dörren för att öppna. Svante hörde en 

kvinnoröst i hallen, som han kände igen, men han kunde inte riktigt placera den 

då de övriga runt bordet pratade i mun på varandra. Efter en stund kom Cigarren 
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in och Svante tittade förvånad på personen vid hans sida, 

- Maggan, sa Svante, hur har du hittat hit? 

Maggan slog sig ner bredvid Svante och tog en tallrik som hon fyllde med bordets 

läckerheter. Hon berättade för Svante om hur Cigarren förra veckan kontaktat 

henne och berättat att det var en stor grej på gång. Maggan skulle infinna sig på 

Sommarrogatan 15 b 6tr klockan fem julaftonskvällen. Tyvärr var tåget försenat 

och det tog lite tid att orientera sig i Eskilstuna, därför denna försenade ankomst. 

Gästerna fortsatte att festa på julmaten ytterligare några timmar innan Cigarren 

reste sig upp och bad om tystad. 

- Som ni vet, sa han, så har jag bara permission från Kumlaanstalten där jag suttit 

de senaste två åren. På fängelset träffade jag Vakten, sa Cigarren och pekade på 

den satte bredaxlade mannen vid kortändan. 

- Vi har, som ni förstår, haft gott om tid att prata om saker och ting, Vakten och 

jag. Nu har han något han vill berätta för er.

 Den satte mannen reste sig upp och harklade sig innan han tog till orda:

- Innan jag hamnade på Kumla så arbetade jag som väktare på Securitas och som 

dörrvakt på Stureplan. Där träffade jag en kompis som arbetade som transportör 

på Loomis, sa han. Där talade man om en stor pengatransport som skulle gå 

genom Sverige till Malmö någon gång före semestermånaderna nu till sommaren. 

Pengarna kommer att transporteras i en mindre civil bil samt två följebilar med 

fyra väktare i varje. Bilen är utrustad med GPS satellitövervakning och kommer 

att följas längs hela färden via monitorer i Loomis säkerhetsavdelning i 

Stockholm. Ett ytterst litet fåtal vet om informationen och inga polisdistrikt 

kommer att få veta om färdvägen eller datum. Min kompis kommer att sitta i en 

av följebilarna. Det kommer att råda mobiltelefonförbud för alla inblandade dagen 

för avfärd så fort de anlänt till jobbet. Säkerhetsavdelningen har garanterat att 

transporten sker med 99% säkerhet, vilket regeringen och rikspolisen har godtagit 

som säkerhet. Vakten satte sig igen och Cigarren tog åter till orda.

- Som jag tidigare sa har Vakten och jag haft ganska gott om tid att prata och vi 
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har en plan för hur man kommer åt pengarna, sa Cigarren och skrattade.

 Alla satt spänt och lyssnade när Cigarren redogjorde för sin plan. När han slutat 

undrade han hur många av de församlade som ville vara med och alla utom 

Svante räckte upp handen. Cigarren tittade förebrående på Svante och undrade 

varför han inte gick med, Svante berättade att han fortfarande tänkt sig att bli 

hederlig och att detta inte var något för honom. Kvällen gick och samtalen 

kretsade kring hur de skulle utföra pengatransportrånet och vilka förberedelser 

som var nödvändiga. Vid tvåsnåret på natten gick de och lade sig på sina 

medhavda sovsäckar för att nästkommande dag lägga upp planeringen.

Klockan nio nästa morgon gick Svante upp och kokade kaffe till sina gäster. En 

efter en kom de sömndrucket upp ur sina sovsäckar när de kände kaffedoften.

Svante hade inte sovit mycket under natten. Rånet hade tagit hans sömn i anspråk 

och tankarna hade kretsat kring hans medverkan eller inte. När de satt där 

allesammans och läppjade på det varma kaffet och åt sin macka tog plötsligt 

Svante till orda och sa:

- Jag går med men den här gången måste vi lyckas, för jag vill inte sitta bakom 

fängelsemurarna en gång till. 

Cigarren nickade förstående och höll med. Vistelsen på Kumla hade fått även 

honom att tröttna på de gallerförsedda fönstren och den här gången försäkrade han 

var allt vattentätt.

Under förmiddagen, medan snön vräkte ner utanför fönstret, satte de igång att 

planera hur de skulle genomföra rånet och lägga upp en tidsplan för att allt skulle 

klaffa. Cigarren satt ju fortfarande inom lås och bom så kontakterna med honom 

fick ske ytterst sporadiskt. Svante, som under en längre tid arbetat med Cigarren, 

fick ta hand om det operativa ansvaret och sköta samordningen. 
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Först måste de skaffa fram kapital för att kunna köpa in nödvändig utrustning, 

Svante och Lasse fick i uppdrag att starta ett resebolag, där man sålde bussresor 

till forna östblocket; visserligen var det bara bluffresor men eftersom resorna inte 

skulle gå av stapeln förrän i juli skulle de hinna utföra rånet och vara långt borta 

innan någon avslöjade dem. Dimitri och Maggan skulle åka till Polen och dess 

grannländer och där fotografera några bra hotell de kunde erbjuda sina resenärer. 

Annonseringen skulle ske via Internet för att locka till sig norrmän och finländare 

också. Butiken skulle ligga i Karlskrona, lagom långt från Evald och pengarna för 

att finansiera resan till Polen skulle de ta från Svantes återstående kapital

Tiden mellan jul och nyår gick åt till att lägga upp detaljerna i planeringen och 

dela ut arbetsuppgifterna. Cigarren räknade med att få permis igen efter nyår och 

vara en fri man någon gång i april. Om hans ansökan gick igenom och han 

fortsatte att sköta sig, förstås.

Dimitris och Maggan bokade färjebiljetter på färjan Karlskrona- Gdynia under 

namnet Paul och Lisa Papandreo. Från Gdynia skulle de sedan åka runt och leta 

reda på hotell för övernattning. 

Tiden började bli knapp, varje detalj var tvungen att vara hundraprocentig, för att 

kuppen skulle lyckas.
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Kap 6

Tredje i förste, anmälde direktör Kurt Kronblad, Alias Lars (Lasse) Svensson 
affärsinnehavare i Kalmar, till Patent och Registreringsverket startande av firma 
Surprise Travel AB med säte i Karlskrona. Firmans huvudverksamhet: 
busscharter.

Nu var det bråttom att få fram Cigarrens gömda pengar som grävde ner utanför 
Bäckebo innan han blev tagen. Svante sade upp sin lägenhet i Eskilstuna och gav 
sig av till Kalmar för att hämta pengarna, pengar som behövdes till bland annat 
aktiekapital, lokalhyra, reklam mm.

Svante och Lasse tömde lägenheten på möbler. Det begagnade körde man till 
Kupan, vars personal blev tacksamma för bidraget. Övrigt möblemang lassade 
man i ett hyrsläp. Svante betalade tre månader i förskott på hyran. Nu hade de inte 
råd med minsta lilla misstag som kunde äventyra deras planer. Klockan tre på 
eftermiddagen startade så resan ner mot Kalmar. Vädret hade stabiliserat sig och 
låg runt nollan, med grå regnmoln på himlen, som stundtals öppnade sig och 
släppte ner underkylt regn som gjorde vägbanan förrädisk att färdas på. När de 
kom till Norrköping stannade de till vid en restaurang för att få en bit mat. Under 
restaurangbesöket passade Svante på att ringa till Maggan och Dimitris för att be 
dem möta upp i Kalmar vid deras ankomst dit. Maggan berättade att de var i full 
färd med att packa för sin resa. De skulle åka tidigt på morgonen med buss till 
Karlskrona för att sedan ta färjan över till Polen via Karlskrona. Dimitris hade 
under mellandagarna skaffat falska pass och ID-handlingar, där de uppgavs vara 
Paul och Lisa Papandreo.

Strax innan klockan åtta på kvällen svängde Lasse och Svante in vid Emårasten 
för att ta sig tio minuters paus. De vandrade omkring och såg sig om i 
omgivningen. Det var inte mycket trafik denna gråkalla januaridag så de strövade 
fritt omkring utan att bli störda av några turister, som normalt brukade svänga in 
här och rasta. 
− En fin och undanskymd plats, sa Svante och tittade på Lasse.

Helt klart ett bra val, sa Svante och lät blicken svepa över området. Om några 
månader var de här i ett helt annat syfte.

Lasse tittade på sin mobiltelefon och kunde konstatera att det var precis som 
Cigarren sagt, ingen mottagning. Han uppmanade Svante att titta på sin, som hade 
ett annat abonnemang, men den var lika död som Lasses. 

- Bra, sa han, då stämmer det vi trodde, här kommer kontakten med 
mobiltelefonerna att vara bruten, något som man säkert räknat med i 
ledningscentralen i Stockholm. Till våren ska vi nog ta med Cigarren för en 
fiskedag här, så han får bekanta sig med den vackra omgivningen, sa han, och 
skrattade.
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De fortsatte sin färd mot Kalmar för att inte bli sena. Maggan och Dimitris skulle 
möta dem utanför Lasses lägenhet klockan halv nio. Lasse trampade lite extra på 
gasen, vilket fick Svante att snabbt protestera. 

− Vi får inte åka dit för fortkörning nu. Då får Evald korn på oss och sen har vi 

honom hängandes i hälsenorna likt en blodigel.

Lasse lättade genast på gaspedalen, fullt medveten om att hans reskamrat hade rätt 
i sitt resonemang. Hade Evald fått nys på något så släppte han det inte förrän 
berörda satt väl inom lås och bom.

När de svängde upp utanför Lasses lägenhet var redan Maggan och Dimitris 
komna. De hälsade glatt på sina vänner och började genast hjälpa till med att bära 
in möblerna i Lasses lägenhet. När de var färdiga beställde Maggan fyra pizzor 
från en av stadens pizzerior. Under tiden de väntade på pizzorna hjälptes vännerna 
åt att möblera upp lägenheten. När pizzorna kommit satte de sig utsvultna i Lasses 
kök och pratade om Dimitris och Maggans förestående resa, samtidigt som de 
med välbehag åt sina pizzor tillsammans med några starköl.

- Det är viktigt att ni skriver avtal med hotellen, sa Svante, ifall någon av våra 
kunder kommer att kolla upp sitt resmål. Leta reda på mellan- och lågpris- hotell. 
Det ger låga priser på resorna och en stor tillströmning av kunder.

Klockan tolv på natten skildes vännerna för att få lite sömn, då Dimitri och 
Maggan skulle åka tidigt på morgonen ner till Karlskrona för vidare färd över till 
Gdynia.  Svante hade lovat köra dem till tågstation följande morgon så han ställde 
sin väckarklocka på fem för att inte försova sig.

Han sov som en stock den natten efter en jobbig och lång dag i bil från Eskilstuna. 
Klockan halv fem skrällde väckarklockan och Svante flög upp ur sängen av 
oväsendet; han steg upp och satte på kaffebryggaren. Än var det gott om tid innan 
han skulle hämta sina vänner. Svante gick bort till dörren och hämtade tidningen 
för att läsa om dagens händelser. En liten notis på förstasidan fick honom att haja 
till och nyfiket bläddra fram fortsättningen inne i tidningen. Evald Larsson hade 
fått äran av ett personporträtt i tidningen, där reportern skröt med hans 
förträfflighet som polis.

Reportaget tilltalade inte Svante det minsta. Nog var han duktig alltid. Hade det 
inte varit för honom hade han levt lyxliv på någon Söderhavsö. Men den här 
gången, Evald, ska vi dra dig ordentligt vid näsan, tänkte Svante, med ett 
förnöjsamt flin på läpparna. 

Klockan halv sex klädde Svante på sig och gick ner och startade bilen. Nu var det 
hög tid att hämta Maggan och Dimitri för att köra dem till bussen. De var klara 
när han kom, så det var bara att lasta in väskorna och så bar det av. Under den 
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korta färden till stationen berättade Svante vad han läst i tidningen. Dimitri 
skrattade och sa att han inte skulle ta så allvarligt på artikeln.

- Den här gången kommer vi att överlista honom.

- Ja du har nog rätt, sa Svante. 

Vid stationen hjälptes de åt att bära in väskorna, sen tog Svante adjö av dem och 
gick ut mot bilen. När han närmade sig bilen hörde han en bekant röst ropa hans 
namn, en röst som gav honom kalla kårar längs med ryggraden. När han vände sig 
om såg han Evald Larsson glatt komma traskade fram till honom.

- Hej Svante, sa han, är du ute och vädrar frisk luft igen? Var har du din gamle 
kumpan Cigarren? Jag trodde ni var siamesiska tvillingar och inte kunde vara 
ifrån varandra mer än några timmar i sänder. 
Svante svarade avmätt, att han nyligen blivit frigiven och att han lagt den 
brottsliga banan bakom sig. Cigarren hade ännu ett tag kvar bakom galler och 
kom nog inte ut förrän till hösten, trodde Svante. Detta sa han bara för att 
vilseleda Evald; desto längre tid han trodde att de var separerade desto bättre.
- Låter betryggande, sa Evald, skönt att höra att du äntligen tänker bli hederlig.

Svante återvände till lägenheten efter att ha besökt Lasse i tobaksaffären för att 
berätta om vad som tilldragit sig på morgonen. Han berättade att han tänkte åka 
ner till Karlskrona vid middagstid för att hitta en bra lokal för deras resebolag, De 
vågade inte driva företaget från Kalmar i rädsla för att Evald skulle börja snoka i 
deras affärer

När Svante kom tillbaka till lägenheten ringde han upp sin gamle vän på Kumla-
anstalten och berättade att de behövde träffas, han vågade inte berätta något i 
telefonen ifall linjen var avlyssnad. Cigarren lovade komma ner så fort han fick 
sin nästa permis.

Vid middagstid gav sig Svante iväg till Karlskrona för att hitta lämplig lokal för 
resebolaget. Kylan hade kommit tillbaka och de senaste dagarna hade bjudit på ett 
rikligt snöfall, som färgat naturen vit. Svante körde på de vintriga vägarna ner mot 
Karlskrona. Trafiken var inte särskilt tät men många var försiktiga på de 
snömoddiga vägarna och skapade ringlande köer med irriterade bilister. Svante 
tog det däremot med ro, han hade ingen större brådska. Han hade redan i förväg 
tagit reda på några lämpliga lokaler som var lediga för uthyrning och räknade med 
att i god tid innan kvällen ha hittat den rätta.

Tjugo minuter över ett rullade Svante in i ett av snö vitt Karlskrona. Han styrde 
kosan ner mot centrum och stannade bilen vid en byggnad som låg mitt emot 
Karlskronas järnvägsstation.

Läget verkade bra. Här rörde sig många människor som var på resande fot, och 
läget bjöd på goda parkeringsmöjligheter för den som ville gå in i butiken och 
beställa en resa.
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Efter en stunds förhandlande med hyresvärden kom de överens om en acceptabel 
hyra. Svante fick nycklarna och betalade två månadshyror i förskott, detta för att 
ge ett gediget intryck så att ingen skulle misstänka deras planer.

Svante började genast se sig om i Karlskrona efter inventarier till butiken. När 
kvällen kom hade han beställt två gedigna skrivbord med tillhörande 
skinnfåtöljer, fyra stycken besöksstolar, även de i skinn, en dator med tillhörande 
skrivare och till detta ett databord. När Svante var färdig med sina inköp låste han 
lokalen och startade återresan till Kalmar. Nu var han tvungen att hämta pengarna 
i Bäckebo för att kunna betala kalaset; hans egna besparingar hade gott åt till hyra 
av lokalen och Maggans och Dimitris Polenresa.

Kvällen tillbringade Svante och Lasse med att studera olika reklambolags 
kataloger och reklamkampanjer, för att ha någon mall för hur deras egen reklam 
skulle utformas. När detta var gjort kom nästa steg, att hitta ett företag som kunde 
utforma och trycka upp reklamen. De hittade ett företag som inte verkade allt för 
stort på Propellervägen i Kalmar, ett område som förut varit flygflottiljen F12-s 
område men numera innehöll ett antal småföretag inom olika näringsgrenar. Lasse 
lovade undersöka företaget under nästkommande dag, medan Svante körde upp 
till Bäckebo för att leta reda på pengarna.

Nästa dag tog Svante bilen och gav sig iväg mot Bäckebo. Vägen Svante körde på 
vägen som slingrade sig igenom skogen, där det stundtals dök upp ett och annat 
hus, planlöst utslängt i skogen, som om någon på måfå suttit och kastat ut dem där 
mitt i den mörka skogen. Säkert fanns det någon förklaring till varför de låg där 
de låg, men detta var inget han för stunden hade tid att ägna någon längre 
fundering på. På vissa ställen kunde det dyka upp en samling av hus så tätt intill 
varandra så det såg ut som om de höll om varandra för att undvika skogens mörka 
faror. Efter ungefär fyrtio minuter såg Svante skylten som förkunnade att han 
kommit fram till Bäckebo. Han stannade på en parkeringsficka och tog fram 
lappen han fått av Cigarren, kontrollerade än en gång var skogsvägen fanns där 
han skulle köra upp bilen.

Cigarrens beskrivning av byn stämde. Vägen genom byn låg något högre än husen 
och gårdarna som kantade dess väg. Svante passerade den sista gården på 
högersidan och började se sig om efter skogsvägen. Cirka åttahundra meter från 
gården dök så vägen upp. Den var lätt att känna igen då den klättrade upp för en 
backe. Det såg nästan ut som en liten väg man kan träffa på i alperna, tänkte han. 

Svante körde upp på vägen som förde honom in i skogen. Som tur var hade redan 
ett antal lastbilar hämtat stock på vägen, som var väl tillkörd efter de senaste 
snöfallen. Efter några minuters körande på vägen träffade han på en vändplan. 
Svante steg ur bilen och fortsatte sin färd till fots på den lilla skogsstigen fram till 
mossen.

När Svante kom fram till mossen stod han länge och tittade förvånat. Det som 
förut varit en tät skog, var nu ett stort kalhygge. Där det förut växt stolta furor var 
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det istället meterhöga björkar som med hjälp av ljuset skjutit fart för att hinna 
först innan något annat träd lade beslag på den livsviktiga solen. Bland dessa 
fanns en och annan frötall kvar men stormen Per hade fält eller knäckt de flesta . 
Svante såg sig om och funderade på hur han nu skulle hitta pengarna. Det var 
bråttom att hitta dem, det såg han, för  i andra änden av kalhygget kunde han 
skönja under snön att en markplanerare plöjt djupa spår i marken. Troligen skulle 
arbetet med nyplantering slutföras så fort tjälen gått ur jorden och då kunde 
pengarna komma upp till ytan eller skulle kalhygget bli så förändrat att det aldrig 
skulle gå att lokalisera dem.

Svante vandrade runt länge utan att hitta något träd som stämde överens med 
Cigarrens beskrivning. Efter några timmars sökande satte han sig ner på en stubbe 
och funderade på hur han skulle bära sig åt för att hitta pengarna. När han satt där 
kom han att tänka på gården han passerat. Lantbrukarna i de här trakterna brukar 
vara mycket för att jaga, då borde bonden veta var trädet stått. Svante gick tillbaka 
till sin bil och körde bort till den närmaste gården och ringde på dörren. Efter en 
stund öppnade en man i femtioårsåldern. Han tittade förvånat på Svante som 
presenterade sig som Stig Larsson, naturfotograf. Svante berättade att han hört 
talas om ett märkligt träd i trakten som en bekant fått syn på när de var ute för att 
plocka bär. Mannen, som hette Bosse, berättade att det var det enda trädet som de 
sparat vid skogsavverkningen för dess säregna drag. Ja, plus en del fröfuror som 
blåst ner vid den senaste stormen, tillsammans med den ena delen av det  trädets 
grenverk de just pratade om. Svante undrade om han ändå kunde bli visad till 
trädet och det gick väl för sig, tyckte Bosse, som klädde på sig sina 
allvädersstövlar och vinterjacka av arméns modell -58. När de kom upp till 
mossen visade Bosse var trädet stod och Svante förstod varför han så totalt missat 
platsen. Det förut så stolta trädet var idag blott en spillra av sitt forna jag. Den ena 
delen av trädet hade blåst av ca 2 m från marken och den andra delen stod 
förvriden kvar. Svante tackade för hjälpen och sa att han skulle gå en sväng för att 
se om det fanns något annat att fotografera innan han åkte hem. Bosse varnade 
honom för att gå vilse. 
-Här kan man få gå flera mil i bara skog utan att gå på något hus, sa han. 

Svante lovade vara försiktig och berättade att han alltid hade sin mobiltelefon med 
sig, som dessutom var utrustad med GPS ifall något skulle hända. De skildes åt 
och Svante tog sig en sväng för att inte bonden skulle bli misstänksam. Efter en 
halvtimme var han tillbaka till bilen för att hämta spett och spade. Det var 
fortfarande tjäle, så det kunde bli ett tufft jobb att få fram pengarna under snön.

Svante kämpade i sitt anletes svett i närmare två timmar innan han stötte på 
plastpåsen med pengarna. Nu var det bråttom att komma iväg innan lantbrukaren 
började undra vart  han tagit vägen. Svante öste igen hålet och sopade över snö för 
att dölja att någon grävt vid roten.

När han körde förbi gården signalerade han och vinkade till hustrun som gick ute 
på ladugårdsplanen. Allt för att de inte skulle åka upp och undra vart han tagit 
vägen och upptäcka att han grävt vid trädet. Nu hoppades han på att det de 
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närmsta dagarna skulle komma några rejäla snöfall för att dölja hans förehavande 
i skogen.

När han kom hem till Kalmar sökte han upp Lasse i hans affär och berättade vad 
som hänt. De bestämde att de skulle räkna pengarna när Lasse slutat i butiken för 
dagen. Svante åkte in till stan för att få sig en bit mat; han kände hur hungrig han 
var. Svante hade inte ätit något sen frukost. Han bestämde sig för 
kinarestaurangen nere vid järnvägsstationen där de serverade buffélunch för en 
rimlig penning. Svante slog sig ner vid ett bord och lät sig väl smaka av bufféns 
läckerheter. Framförallt hade han en förkärlek till friterade räkor med sötsur sås 
tillsammans med riset och givetis en stor stark därtill. När han lämnade 
restaurangen var det kolmörkt ute och Svante rös vid tanken att fortfarande vara 
kvar uppe i skogen. Kvällslektyren blev resebolagens broschyrer, som Lasse hade 
samlat in under dagen, allt för att se hur de marknadsförde sig.

Dagen efter kom så Lasse hem till Svante och de satte sig med varsin bunt av 
tusenlappar. Efter en stunds räknande fick de ihop nästan tvåhundrafemtiotusen 
kronor i kontanter. Nu kunde de starta sitt resebolag på allvar, dessutom räckte 
pengarna till kontantinsatsen på en lastbil som de behövde inför rånet.

De närmaste veckorna arbetade Svante med att iordningställa lokalen i 
Karlskrona. Han satte upp textade skyltar i fönstret, som berättade att där skulle 
starta ett resebolag som bedrev busscharter till östblocket och stränderna nere vid 
Svarta havet. Många kom in och frågade på resorna. Intresset bådade gott, trodde 
Svante, som framledes behövde ett snabbt pengatillskott för att få alla pusselbitar 
på plats.

Lasse, som framöver skulle flytta ner till Karlskrona för att driva ruljansen i 
resebolaget, satte ut en annons på sin butik i Kalmar. Han var nu tvungen att satsa 
all sin tid på resebolaget. Läget var bra, så intressenter var det gott om och bara 
några dagar efter annonsen vandrade Lasse ut från bankens kontor med närmare 
sjuhundratusen friska kronor på fickan. Nu var det bråttom att lägga ytterligare en 
pusselbit i pusslet och till detta fordrades det kapital. 

Kapital som den lyckade affären med butiksförsäljningen gett..
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Kap 7

Klockan tio på kvällen ringde telefonen. Lasse svarade.

- Det är till dig, sa han, och räckte över telefonen till Svante. Svante tog telefonen 

och hörde en välkänd röst i andra änden.

- Hej, sa Maggan, hur har ni det i Sverige? 

- Jo tack, vädret är som det varit hela vintern, ömsom varmt och ömsom kallt. Just 

nu har vi minusgrader men som tur är har vi fått lite mer snö sista tiden. Precis 

som jag ville för att dölja spåren efter mina förehavanden när jag hämtade 

Cigarrens pengar.

 Maggan berättade att de hade varit runt i Bulgarien, Ukraina och Rumänien. Där 

hade de skrivit kontrakt med ett tiotal hotell, varav tre låg nere vid Svarta havet 

med en fantastisk strand, precis nere vid hotellen. Svante tyckte det lät bra och 

frågade om de hade fått fram några bra bilder. Maggan berättade att de hade plåtat 

närmare tvåhundra bilder som de hade med sig hem för framkallning. De räknade 

med att återvända under veckan, så det vore bra om Svante var anträffbar på 

telefonen de närmaste dagarna. Det lovade han att vara.

Följande dag kom Cigarren på besök; han hade fått permis några dagar för att 

söka bostad inför sin frigivning. Svante, Lasse och Cigarren satte sig ner och gick 

igenom planeringen. Hitintills hade allt stämt och några oförutsedda händelser 

hade inte inträffat. Januari led nu mot sitt slut och det var hög tid att få igång 

resebolaget, sa Cigarren. Svante lovade att följande vecka skulle de första 

annonserna vara ute i pressen, sen var det bara att boka in resesugna resenärer. 

Svante, Lasse och Cigarren använde det mesta av Cigarrens permis till att lägga 

upp den fortsatta planeringen inför kuppen. De hade tills nu inte behövt ta kontakt 

med de övriga inblandade, men nu började det bli dags att återuppta kontakten 

med Vakten och killen som skulle ordna med den elektroniska utrustning de kom 

att behöva. Elektrikern behövde också komma ner och bosätta sig i Kalmar, för att 

hjälpa till med ombyggnaden av lastbilen.
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Efter några dagar i Kalmar började permisen lida mot sitt slut och Cigarren var 

tvungen att åka tillbaka till Kumla. Men han lovade att snart vara tillbaka på en ny 

permis. Han hade fått goda referenser i uppförande på fängelset och hade 

möjlighet till tätare permisar de sista månaderna han satt inne. Vännerna skildes 

med förhoppningen att ses igen inom några veckor, då de räknade med att 

ruljangsen med resebolaget borde vara i full gång. 

Den närmsta veckan gick åt till att göra färdigt reklamen för resebolaget. Dimitri 

och Maggan hade kommit hem med sina filmrullar, som Svante snabbt hade 

framkallat. Reklambladet var redan i full färd med att färdigställas och Svante 

jobbade för fullt med annonserna till dagstidningarna under rubriken Resor.

Sista veckan i januari var så allt färdigt och resebolaget Surprise Travels AB 

öppnade dörrarna för allmänheten. Suget av bussresorna blev precis som Svante 

trodde; redan första dagen hade de sålt ett åttiotal resor, vilket bådade gott inför 

framtiden. 

Efter första veckans köprusch blev det oroväckande lugnt, tyckte Svante, men när 

annonserna kom in i tidningen började telefonen gå varm efter resor. Som hos alla 

resebolag fick de som bokade betala in en summa pengar i bokningsavgift, detta 

för att sen inte backa ur.

Affärerna gick strålande! Lasse hade nu avvecklat sitt engagemang i 

tobaksaffären och flyttade ner till en lägenhet i Karlskrona, då det var han som 

framledes skulle stå för ruljansen i Surprise Travels. Svante å sin sida började leta 

i diverse tidskrifter efter en lämplig lastbil med tillhörande trailer. Dimitri hade 

ånyo gett sig ut på resa, denna gång för att hitta en lämplig flyktväg ut ur Sverige 

och för resan ner genom Europa till deras tilltänkta nya bostadsort.

En morgon när Svante som vanligt satt i Lasses gamla lägenhet i Kalmar och 

studerade lastbilsannonser, ringde en handlare från Skåne och berättade att han nu 
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fått in en Scania 143, med tillhörande trailer som stämde bra överens med Svantes 

specifikationer. Svante ringde genast upp Lasse och undrade hur mycket pengar 

de hade fått in på sin verksamhet. Lasse bad att få återkomma när han kontrollerat 

med banken. Efter en stund ringde han och talade om att de för närvarande hade 

382 526 kronor på kontot och att det fylldes på i jämn ström. Detta, tillsammans 

med de pengar Cigarren hade kvar från förra rånet, räckte gott och väl till 

kontantinsatsen för bil med tillhörande trailer.

Svante gav sig genast iväg från Kalmar. I bilen hade han även Maggan som skulle 

ta hand om resebolaget, medan Svante och Lasse fortsatte ner till Skåne för att 

titta på lastbilen. När de kom ner till Karlskrona gick Lasse igenom rutinerna med 

Maggan; sedan satte de sig ner alla tre för att ta en snabb fika, innan det bar av till 

Skåne. Svante hade för dagen tagit ett av sina körkort med rätt behörighet för att 

eventuellt kunna köra hem lastbilen. Om det blev affär. Strax innan fyra svängde 

de in hos lastbilsförsäljaren i Kristianstad.

Försäljaren visade sig vara en korpulent man i 50- årsåldern. Han hälsade dem 

välkomna och de gick genast ut till lastbilen, som under dagen blivit färdig för 

provkörning. Svante klättrade in i hytten och tänkte att det var tur att han jobbat 

en kort tid på åkeri under en period när han inte satt inne på kåken. Då hade han 

jobbat på terminalen med att lossa och lasta lastbilar. Detta gav honom också en 

chans att backa till bilar som lämnats kvar under kvällen, då det varit fullt vid 

lastbryggorna. Lastbilen, som gått på utlandstrafik åt Scansped, såg trots sina 80 

000 mil välvårdad ut; skåpet var perfekt för ändamålet. Efter lite ommålning och 

diverse småfix skulle lastbilen väl fylla sitt ändamål, tänkte Svante och följde med 

försäljaren in på kontoret för att göra upp affären. Efter en stunds dividerande om 

priset kom de överens och Svante fastnade för ett leasingavtal, som kanske inte 

var så värst förmånligt. M en det spelade inte någon större roll, då både lastbil och 

företag skulle var spårlöst försvunna inom några månader.

 

På hemvägen ringde Svante från mobiltelefonen till en lackerare i Vissefjärda, 

som hade sin verkstad lagom diskret, borta från nyfikna ögon. De kom överens 
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om att Svante kunde ställa upp lastbilen för lackering omgående, då lackeraren 

hade en lugn period för tillfället och var tacksam att få ett så stort arbete att fylla 

ut tiden med. Lasse körde tillbaka till Karlskrona för att byta av Maggan. Svante 

däremot körde direkt upp till Vissefjärda med lastbilen för att lämna den för 

lackering. När Maggan körde hem hämtade hon Svante hos lackeraren och den 

långa dagen började lida mot sitt slut. Svante, som förnöjt satt i passagerarsätet 

och lät Maggan sköta bilkörningen, kände sig nöjd med dagen och tänkte att det 

första han skulle göra i morgon var att ringa till Cigarren och berätta att lastbilen 

var i hamn. 

Sent på natten landade Svante och Maggan i Svantes lägenhet. De gick 

utpumpade och lade sig omedelbart efter ett jobbigt dygn.

Klockan ett på dagen steg Svante upp. Han kände fortfarande föregående dygn i 

kroppen men han hade ingen tid att förlora. Han satte sig vid telefonen och slog 

en signal till Cigarren. De kunde inte säga så mycket till varandra, då risken att 

vara avlyssnade var för stor. Cigarren berättade att han hade blivit beviljad permis 

nästkommande vecka och att han då skulle komma ner i sällskap med Vakten. 

Han bad Svante att ta kontakt med övriga inblandade. Detta lovade Svante att 

göra. När Svante lade på luren kom Maggan utsläntrande i köket och undrade om 

det fanns något varmt kaffe. Svante satte på kaffebryggaren och under tiden kaffet 

bryggdes satt de och diskuterade vad de skulle göra de närmaste dagarna. Först 

måste de åka upp och göra i ordning ladan de hade hyrt utanför Högsby. För att 

det inte skulle se misstänksamt ut skulle Svante och Maggan flytta ut till huset.

I början av februari flyttade Svante och Maggan ut till huset med ladan. 

Hyresvärden hälsade dem varmt välkomna och de berättade att de lika väl kunde 

utgå med sin firma från en lugn plats i Högsby, som i en hektisk lokal i Kalmar. 

Detta verkade hyresvärden svälja och Svante förstod att det inte skulle bli några 

problem med att få bygga om ladan till ett lastbilsgarage.

Dagen efter att Svante hade flyttat ut till huset ringde han efter byggfirman han 
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tidigare varit i kontakt med för att omedelbart få ingång en ombyggnad av ladan. 

Onsdagen den åttonde februari kom byggfirman med fem gubbar för att starta 

ombyggnationen. Svante hade lovat bra betalt om de var färdiga inom ett par 

veckor. Arbetarna började genast med att isolera ladan. Lite konstigt tyckte de att 

isolera ett lastbilsgarage, men kunden betalade bra så det var hans ensak.

Efter några dagar dök Cigarren upp och de började ringa runt till de övriga 

kumpanerna och berättade att nu var det dags att förbereda kuppen och att de nu 

skulle flytta ner i närheten av Kalmar för att finnas till hands vid ombyggnaden av 

lastbilen och övriga förberedelser. Cigarren följde byggfirmans arbete och la in 

lite synpunkter både här och där. Till slut fick Svante säga till honom att ligga lågt 

för att inte dra till sig för mycket uppmärksamhet. 

Efter några veckor var lokalen klar och arbetarna lämnade förnöjt arbetsplatsen 

med en extra bonus i fickan för sitt snabba arbete. Största delen av ladan 

fungerade som lastbilsgarage. Övriga delar bestod av ett litet kontor som skulle 

rymma ett skrivbord, en hylla för fax och telefon och några stolar samt dessutom 

en lokal, där chaufförerna kunde övernatta, och ett litet kök med tillhörande 

personalutrymme för fyra personer.

Fredag den tjugonde februari ringde billackeraren och sa att nu var lastbilen 

färdig. Svante spillde ingen tid utan tog Maggan med sig samma dag för att hämta 

hem den. Efter att ha betalt lackeringen tog Svante och körde lastbilen till ladan, 

som vid det här laget nästan var färdig. Nu var det bara lite lister och annat 

efterarbete kvar, som kunde ta några dagar till i anspråk innan Svante kunde börja 

möblera upp rummen.

Eftermiddagen tillbringade Svante i ladan, där han gick och funderade på 

utrustning som nu skulle skaffas fram. Framåt kvällen ringde han några samtal 

och när han kom ut i köket till Maggan berättade han att från och med torsdag 

skulle de få ytterligare tre gäster vid middagsbordet.
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Lördagen och söndagen tillbringade Svante och Maggan inomhus. Allt arbete 

hade tagit på deras krafter och de kände att de behövde en välbehövlig paus. Det 

hade nu blivit rejält kallt och elmätaren i huset slog nästan hastighetsrekord för att 

hålla värmen uppe. I garaget hade Svante anskaffat en stor varmluftspanna för att 

hålla värmen uppe medan de byggde om lastbilen. Tur ,tänkte Svante, att han inte 

behövde köra den för fullt de här dagarna.

Sent på söndagskvällen knackade det på dörren och när Svante öppnade stod 

Vakten och elkillen utanför. Han bjöd dem att stiga in i värmen, vilket de 

tacksamt gjorde och hälsade på Maggan, som kom ut i hallen för att se vilka de 

sena nattgästerna var.

Vakten berättade att de hade varit i Kalmar och letat reda på en tvåa de tänkte 

dela. Svante ifrågasatte om det var så klokt att de sågs tillsammans men Vakten sa 

att elektrikern, som hette Erik, skulle tillbringa mycket tid i ladan för att installera 

störningsutrustningen i lastbilstrailern. Detta besked lugnade Svante. Vakten 

berättade också att Cigarren troligtvis blev fri inom några veckor och att han hade 

hittat en lägenhet i Oskarshamn, där han tänkte bosätta sig, detta för att inte 

behöva stöta på Evald Larsson i onödan.

Ladan var nu ett fullt fungerande lastbilsgarage med tillhörande 

personalutrymmen. Svante hyrde en släpkärra, tog med sig Maggan som smakråd 

och åkte in till Kalmar för att handla möbler till kontoret och personalutrymmet. 

Han köpte även till vitvaror, eftersom vissa av kumpanerna skulle bo i ladan 

under ombyggnaden av trailern, för att ingen skulle bli misstänksam på trafiken 

till och från ladan. Erik åkte i sin tur in till Oskarshamn och köpte på sig diverse 

utrustning för att kunna påbörja sitt arbete med att montera störutrustning i 

trailern, för att störa ut eventuella mobiltelefonsamtal vid rånet.

Fredagen inleddes så möbleringen av ladan. Svante hade backat in släpkärran med 

de nyinköpta möblerna i garaget, där Erik, Maggan och Lasse redan fanns. Lasse 
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hade för dagen stängt resebyrån för att kunna hjälpa till med möbleringen. Alla 

arbetade effektivt för att bli klara och när de på eftermiddagen studerade sitt verk 

såg man hur stoltheten lyste i deras ögon. De, som så många gånger förr fått ägna 

dagen åt att hitta någonstans att övernatta, hade nu både lastbil och kontor. Efter 

en stunds grubblande kom de till sans igen och började det stora arbetet att riva 

innerväggarna i trailern. Erik hade letat reda på en ritning på hur man effektivt tar 

bort strålningen i ett rum. Nu skulle de bygga in detta system i lastbilens väggar 

och tak för att effektivt utestänga eventuella radiosignaler.

När Svante och Lasse kom in i huset, trötta efter dagens arbete, stod 

telefonsvararen och blinkade. Svante tryckte på knappen och hörde Cigarrens 

välkända stämma. Han berättade att han nu fått besked om att bli villkorligt fri 

inom två veckor och att han ville att Vakten skulle hämta honom i Norrköping för 

vidare transport till Oskarshamn. Cigarren hade fortfarande inte avtjänat sitt straff 

utan var tvungen att var fjortonde dag anmäla sig hos sin övervakare. Detta 

innebar att polisen snabbt kunde få tag på honom vid minsta misstanke och därför 

bestämdes att han skulle ligga lågt när det gällde förberedelserna till kuppen.

Under veckan arbetade Svante och Erik intensivt med att montera 
störningsutrustningen i lastbilen. De arbetade tyst sida vid sida med att montera 
koppartråden i ett sinnrikt mönster för att hindra eventuella radiovågor från att nå 
ut utanför skåpet. När tråden var monterad började det mödosamma arbetet med 
att montera invändig klädsel i skåpet för att dölja nätet av koppartråd. Erik, liten 
och tunn med ett hårfäste som stigit allt mer under åren, arbetade tyst och 
målmedvetet. Han säger inte mycket, tänkte Svante, som började gilla den lille 
tunne mannen allt mer ju längre de jobbade tillsammans.

 På onsdagskvällen började de äntligen bli klara och på torsdagsmorgonen skulle 
de prova utrustningen. Svante gick in i lastbilsskåpet, tog upp sin mobiltelefon 
och ringde till Maggan men mottagningen var så låg att inga signaler gick fram. 
Bra, tänkte Svante, hittills fungerade allt enligt planeringen. Nästa steg var att 
prova med en större antenn, något som säkerligen värdetransporten var utrustad 
med. Sagt och gjort. Svante åkte iväg för att införskaffa en ramp så de kunde köra 
in bilen i skåpet.  Under tiden åkte Erik iväg och monterade på en yttre 
mobiltelefonantenn av bästa sort.
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Kap 8

Evald Larsson satt som vanligt bakom sitt skrivbord med en stor kopp rykande, 
varmt kaffe framför sig och ett wienerbröd på ett fat. Visserligen hade doktorn 
sagt till honom att hålla igen på sötsakerna då han började närma sig en kritisk 
ålder för hjärtinfarkter och hade lite väl mycket muskler i magtrakten. Detta hade 
Evald bara fnyst åt och sagt till läkaren att om han skötte sin figur, så skulle Evald 
sköta sin. Han tyckte själv att han såg bra ut för sin ålder, lång och reslig hade han 
alltid varit. Visserligen hade han väl de senaste åren lagt på sig 20 kilo för mycket 
runt magen och hans yviga hår hade fått en grå ton men dessa fakta bekom honom 
inte nämnvärt.

Klockan elva hajade Evald till av en distinkt ringsignal. När han lyfte luren hörde 
han en bullrigt bekant röst tala i andra änden. 
- Hej Evald, hur står livet till med dig, dundrade Sven Lind i telefonluren. Det var 

Evalds gamle vapendragare som flyttat ner till Karlskrona för några år sedan.

- Jo tack, det får gå, svarade Evald och berättade om sitt besök hos doktorn.

- Jo du, sa Sven, vi börjar väl lite till mans bli muskulösa på fel ställen men det är 
inte alla som är begåvade med inbyggd airbag utan får betala extra för att få en 
inmonterad i sin bil. 
Evald skrattade gott åt skämtet och tänkte på hur lite tiden hade förändrat hans 
gamle kompis. Sven hade alltid någon finurlig kommentar i bakfickan.

Efter en stunds kallpratande kom Sven in på sitt verkliga ärende. Han hade fått i 
uppdrag att granska de etablerade resebolagen i Karlskrona och under 
granskningen stött på ett bolag som hette Surprise Travel AB. Efter lite 
efterforskningar hade han kommit fram till att ägaren tidigare haft ett kriminellt 
förflutet som småtjuv och att han senast bedrivit en tobaksaffär i Kalmar. Nu 
undrade han om Evald kunde forska lite i hans bakgrund och vilka han umgåtts 
med under sin tid i Kalmar. Detta lovade Evald göra så fort han fått det lite 
lugnare och högen av outredda brott nått en rimlig nivå på hans skrivbord. Sven 
tackade för sig och hoppades att snart höra av sin vän med lite matnyttig 
information. 

Evald dök åter ner i den stora högen av outredda brott och förbannade 
polisledningen i Stockholm, som bara tänkte på besparingar. De kunde gott själva 
komma ner till Kalmar och se hur verkligheten såg ut, tänkte Evald och sög en ny 
anmälan från pappershögen. Hela eftermiddagen hade Evald något i bakhuvudet 
som påminde honom om Svens telefonsamtal men han kunde inte komma på vad 
det var. 

Framåt eftermiddagen fick Evald och hans kompanjon Rasmus i uppdrag att 
kontrollera ett lägenhetsbråk i Norrliden. Rasmus, en nykläckt polis som kom 
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direkt från Polishögskolan, trodde han kunde lära Evald hur man agerar som polis, 
något som Evald ganska snabbt tog ur honom och nu började han tycka ganska 
bra om sitt sällskap, Ibland brukade Rasmus förivra sig och berätta hur man 
gjorde vid ingripanden på Polishögskolan, något som Evald bara fnyste åt och 
replikerade till Rasmus att om man följde det man fick lära sig på den skolan blev 
man inte gammal i det här yrket.

När de kom ut till lägenheten möttes de av två berusade män, som uppträdde 
hotfullt mot dem och därför bestämde de sig för att ta med dem in till 
polisstationen för att reda ut vad de bråkade om. Evald satte sig med den yngre av 
de två, en man i 30-40 årsåldern, snaggad. En läskig typ, tyckte Evald, som kunde 
tänka sig att han varit en riktig stridis i det militära och säkert inte var någon man 
ostraffat muckade gräl med på en mörk gata.

Killen berättade att han arbetat som väktare i Stockholm men nu bestämt sig för 
att flytta bort från storstadens jäkt och söka lugnet i en mindre stad. Evald tänkte 
att vad det honom bekom fick han gärna flytta tillbaka till Stockholm omedelbart, 
för hela karln utstrålade trubbel och Evald hade en föraning om att det inte var 
sista gången de kom att mötas. Evald tog rutinmässigt och skrev ner mannens 
personnummer och lite övriga uppgifter för att senare kunna skriva en rapport på 
killen.

När rapporten om lägenhetsbråket var skriven skjutsade Evald och Rasmus 
tillbaka de två kombattanterna till sin lägenhet och sen var det bara att åka tillbaka 
till polisgaraget för att ställa ner bilen och gå hem. På hemvägen köpte Evald en 
Expressen, som för dagen innehöll en resebilaga. Han tänkte först spara de fem 
extra kronor bilagan kostade, men ångrade sig, då hustrun oftast brukade titta i 
sina resebroschyrer och behövde lite nytt att läsa.

När han kom hem stod redan maten på bordet, så han åt och gick sedan och tog 
sig en varm dusch. När han duschat och kom ut igen, rufsig och blöt, satt hustrun 
redan och läste intensivt i resebilagan. Evald frågade, mest bara för husfridens 
skull, om det fanns något intressant om deras planerade resmål, vilket resulterade 
i en disträ skakning på hustruns huvud. Hon var alltför upptagen i tidningens 
resetips för att besvara makens fråga. När Evald slagit upp en kall starköl satte 
han sig ner framför teven för att slötitta och njuta av sin öl. Ett betydligt större 
nöje, tyckte han, än att titta på resor tillsammans med hustrun. När han satt där 
infann sig åter tankarna om telefonsamtalet med Sven han haft tidigare på dagen. 
Surprise Travels,  tänkte Evald, var hade han hört det namnet förut? Han 
funderade en stund men när sporten i teven började vek tankarna bort för senaste 
resultatet i Formel 1 VM.

Framåt tiotiden kände Evald hur tröttheten började göra sig gällande och han reste 
sig upp för att göra sig i ordning för sängen. Hustrun satt fortfarande djupt 
försjunken i resebilagan och Evald slängde som hastigast ur sig frågan om det 
stod något om Surprise Travels i tidningen, en fråga som fick hustrun att genast 
lägga ifrån sig tidningen och förundrad stirra på Evald.
- Vad sa jag nu för något, sa Evald förvånat.
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- Varför undrar du om det står något om Surprise Travels, undrade hustrun och 

tittade stint på Evald, som inte fattade någonting.

 - Det var min gamle kollega Sven, du vet, som ringde idag och undrade om jag 

hade några uppgifter om ägaren, som tydligen kommer från Kalmar, sa Evald. 

-  Och, sa hustrun. 
-  Vadå och, replikerade Evald, som vid det här laget började bli smått irriterad på 
hustruns närgångna nyfikenhet på
 Surprise Travels. Vad har du för intresse av att veta vem som äger Surprise 
Travels, undrade Evald.  En fråga som fick hustrun att snabbt äntra köket och 
brevstället, där hon till Evalds förvåning hivade upp en resebekräftelse som det 
med stora bokstäver stod Surprise Travels på. Evald tittade en stund på 
resebekräftelsen innan tankarna började klarna och han såg sambandet mellan sin 
fråga och hustruns konstiga beteende. 
-  Aha, sa han, nu förstår jag ditt intresse och sen berättade han om samtalet han 
fått under dagen och detta verkade lugna ner hustrun. Själv bestämde sig Evald 
för att så snart som möjligt granska ägaren till Surprise Travels för att vara säker 
på att allt stod rätt till, så att de i lugn och ro skulle kunna ge sig iväg på den 
efterlängtade semestern. I alla fall hustruns efterlängtade semester. Vad det gällde 
Evald åkte han lika gärna upp till en älv i Norrland för att fiska regnbåge.

Nästa dag steg Evald upp tidigt och lagade frukost till sig och hustrun. När kaffet 
stod nybryggt på bordet hämtade han tidningen och väckte sin äkta hälft för att få 
lite sällskap vid bordet. De slöpratade lite om gårdagens händelser och Evald 
lovade att så fort han fick lite tid över skulle han granska personen bakom 
resebolaget.

 När han kom till jobbet möttes han av chefen redan i korridoren.
- Skynda dig, Evald, skrek han, det har precis varit ett väpnat rån i Lenhovda på 
sparbanken. Vi har redan sex bilar på väg dit för att spärra av området. Håll utkik 
efter en svart SAAB 9000 turbo, som man tror användes vid rånet. Men försök 
inte stoppa dem själv, då de troligen är tungt beväpnade och extremt farliga

.
Evald och kollegan Rasmus kastade sig in i polisbilen tillsammans med ytterligare 
två poliser i full stridsmundering. De for med full fart och tjutande sirener ut 
genom polisgaraget mot Lenhovda. Under färden fick de besked om att två tungt 
beväpnade män vid öppningstid hade gått in i banken och hotat bankpersonalen 
med k-pistar. De hade hotat en av kassörskorna så hon öppnat bankvalvet, som för 
tillfället var ganska välfyllt med pengar, då det snart var löning. Rånarna hade 
troligtvis kommit över ett sexsiffrigt belopp, enligt banken, och lämnat platsen i 
en SAAB 9000. Enligt vittnen fanns det inga andra med än de två som var inne i 
banken. Rånet hade gått snabbt, på cirka tio minuter och trots att det var mycket 
folk i rörelse vid den tiden på dagen hade inte många utanför banken observerat 
att det ägde rum ett rån. Inte förrän rånarna lämnade banken och med tjutande 
däck försvann i riktning mot Kalmar.
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När Evald och hans kollegor kom till banken möttes de av poliser, som varit i 
närheten och anlänt ca tio minuter efter rånarna lämnat banken. De hade inte, vad 
de mindes, mött någon svart SAAB när de kört mot Lenhovda. Så Evald förutsatte 
att rånarna bytt bil bara någon kilometer från banken, en slutsats som senare 
skulle visa sig vara riktig. Poliserna som först kom till platsen hade redan haft ett 
inledande samtal med en av bankkassörskorna, som trots den uppslitande 
upplevelsen kunde lämna ett vagt signalement på rånarna.

Evald tog god tid på sig för att rekognoscera brottsplatsen. Rånarna hade varit 
noga med att inte lämna några spår efter sig förutom två tomhylsor och skotten 
från dessa, som teknikerna var i full färd med att mejsla ur taket i banklokalen. 
Evald studerade deras arbete en stund med grubblande blick, men beslutade sig 
sedan för att förhöra personalen, för att försöka få fram eventuella ledtrådar den 
vägen. Först ut till förhörsrummet var en liten skinntorr gubbe, vars ålder Evald 
beräknande till ca 60. En som säkert börjat på banken vid unga år och sakta men 
säkert lyckats ta sig upp i hierarkin. Ensamstående med en katt, som betydde allt 
för honom, hatade han tanken på pension, då han skulle bli helt ensam, saknad av 
ingen och med ett helvete att få dagarna att gå. Mannen harklade sig för att väcka 
Evalds uppmärksamhet. Evald ryggade till av det plötsliga ljudet, ursäktade sig 
och bad mannen berätta vad som hänt på banken. Mannen började berättade att 
han var platschef på banken (precis vad jag trodde, tänkte Evald) och undrade 
med sårad röst:

- Vart är vårt samhälle på väg? Förr i tiden kunde det dyka upp någon bedragare 
eller falskmyntare, men beväpnade rånare med k-pistar var det aldrig tal om under 
alla år på banken, som han för övrigt jobbat på sen han var sexton, då som 
springpojke. Var höll förresten militären hus när den behövdes? Det var väl ändå 
deras vapen rånarna hade viftat med där inne på banken. 
- Nä, gör processen kort med dagens rånare, så slutar de nog, de fega rackarna, sa 
han, med förnärmat tonfall. Evald suckade tungt. Alltid samma visa när någon 
skulle förhöras och detta var första förhöret av en rad denna dag. Kunde de inte 
komma till sak istället, så han fick återgå till högen av anmälningar på kontoret, 
som växte sig högre och högre för var dag.

Efter ytterligare några resultatlösa förhör kom en ung kassörska in i rummet. 
Evald bad henne vänligen sitta ner i stolen. Han såg att morgonens händelse hade 
tagit hårt på henne och kände hur vreden vällde fram inom honom över hur 
rånarna genom sitt agerande så lätt kunde förstöra en ung människas liv. Han rös 
till av obehag, men samlade sig och bad henne med sin allra mildaste röst berätta 
vad hon iakttagit under rånet. Hon berättade med skälvande röst om hur hon suttit 
i kassan när två maskerade personer kommit in i banklokalen med dragna k-pistar 
och beordrat kunder och personal att lägga sig ner på golvet. Nu skälvde hennes 
lilla, späda kropp så kraftigt att Evald ringde till en av sina kvinnliga poliser, som 
kom in och la en tröstande arm runt hennes axlar för att lugna ner henne. Efter en 
stund fortsatte hon att berätta att den som förde befälet var en liten satt man, 
troligen bodybuilder, någonstans mellan 30 och 40 år. Hans dialekt var inte 
kalmaritiska utan mer mot Stockholmshållet, även om han försökte dölja detta när 
han pratade. Det hon framförallt lade märke till när han tvingade henne att öppna 
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kassavalvet var hans ordergivning, som fick henne att associera honom åt det 
militära hållet.

- Eller kanske polis, sa hon och tittade oroligt på Evald, som lugnade henne med 
att han inte tog åt sig utan uppskattade hennes iakttagelseförmåga i den pressade 
situation hon befunnit sig i. Hon harklade sig lättad och fortsatte att berätta att den 
andre rånaren mest höll sig i bakgrunden och inte sade så mycket. Han var 
betydligt längre än den andre, cirka 1.90 trodde hon, i ungefär samma ålder och 
dialekten var utpräglad kalmaritiska. Evald noterade flitigt i sitt anteckningsblock 
med nyvaknad entusiasm. Vilken tur, tänkte Evald, att det fanns en vaken ung 
kvinna, som trots sin utsatta situation ändå noterade viktiga iakttagelser. Detta 
kunde så småningom bli helt avgörande för hela utredningen.
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Kap 9

Det mörka rummet lystes endast upp av en ensam glödlampa som hängde i taket. I 
ljuset kunde man skönja två bakbundna figurer med ögonbindel och munkavel. 
Där hade de suttit sen i förgår kväll utan att veta av vem eller varför de blivit 
bortförda. Kylan i rummet hade trängt långt in i märgen på dem och de huttrade så 
de skallrade tänder. Vakten började känna hur vänster fot började domna bort och 
var rädd att om de fick sitta här mycket längre så skulle den förfrysa. Han försökte 
vicka på den så gott det gick med ett rep kraftigt åtdraget runt båda fötterna. Han 
sneglade bort mot kompisen som verkat gått in i dvala och undrade hur länge han 
skulle klara sig.

Efter en stund hörde Vakten steg i trappan och när dörren for upp förblindades 
han av den kraftiga ljusstråle som riktades mot hans ljuskänsliga ögon. Han 
kisade med ögonen för att försöka se vilka som befann sig bakom lampan men 
kunde bara se två mörka gestalter som mumlade något ohörbart. Kumpanen 
vaknade så sakta till liv från sin dvala och försökte vrida sig bort från det starka 
ljuset.

- Vad skall vi göra med dem, hörde han den längre av de två säga, en röst som han 

kände igen som Svantes. 

- Vi ger dem ståplats i Östersjön, svarade den andre, som Vakten kände igen som 

Cigarren. 

- De har äventyrat hela vår planering för småpengar, med sitt idiotiska tilltag, sa 
Cigarren, som för tillfället var högröd i ansiktet av ilska.

 Svante tänkte att så arg hade han aldrig sett Cigarren förut, även om han visste att 
han kunde blossa upp ibland om något gick honom emot. Att sänka två kumpaner 
i Östersjön var inte något Svante såg fram emot, han var egentligen en from man 
som gått både i söndagsskola och konfirmerat sig. Svante försökte lite lamt att få 
Cigarren på andra tankar men han stod på sig, så Svante bar på Cigarrens direkta 
order ut de två noggrant paketerade männen till bilen. De försökte göra vilt 
motstånd, men detta hjälpte föga då de knappt kunde röra sig i sina välpaketerade 
kostymer. Efter att Svante lassat in dem i bilen, körde de sakta bort i den 
tilltagande skymningen. De lämnade sommarstugan bakom sig, en sommarstuga 
som Cigarren visste ägdes av ett tyskt par och som förmodligen inte skulle 
besökas än på några veckor. Därför hade han ansett det relativt riskfritt att bryta 
sig in och använda den som förvaring åt sina fångar.

Svante funderade febrilt under färden ner till sjön på hur han skulle övertala 
Cigarren att skona de två männen bak i bilen. För det första var det inte bra att de 
blev färre när de skulle genomföra sin kupp, för det andra hade Svante aldrig varit 
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med om att ta livet av någon tidigare och ville inte för sitt liv och pina  bli det i 
kväll heller.

Så småningom kom de ner till småbåtshamnen strax söder om Kalmar. Där rådde, 
tyckte Svante, en dödlig tystnad, som om omgivningen kände på sig att något 
ruggigt var på gång. Svante kände hur det knöt sig i magen och hur paniken 
började ta tag i honom med sina iskalla klor. Hans hjärna gick på högtryck för att 
komma på en lösning som kunde ändra utgången av nattens händelser.

Även Vaktens hjärna gick på högtryck där han låg på det kalla golvet i bilens 
bagage. Instuvad som en säck potatis. Han insåg att läget var ytterst allvarligt och 
att han snart måste hitta på något som kunde ändra händelseförloppet. Annars 
skulle han inom en timme sänkas ner i det kalla Östersjövattnet för att alltid 
försvinna bort i glömska hos dem han höll kär. När bakluckan på bilen öppnades 
såg han Svantes ansiktsuttryck som gav honom en strimma hopp. Han vill inte 
sänka oss, tänkte Vakten, då är det i alla fall bara en som måste övertalas.

När Svante drog ut honom ur bilen låtsades han få ett epileptiskt anfall, vilket 
föranledde Svante att snabbt ta av honom munkaveln. När munkaveln var borta 
ropade han högljutt på Cigarren att de måste prata.

Cigarren var inte på något vidare humör för att småprata med en som just 
äventyrat deras livs pengakupp, men för att få tyst på honom låtsades Cigarren 
lyssna på Vaktens ivriga argument för att natten borde ta en annan riktning än vad 
Cigarren planerat. Svante pustade ut vid rodret när han sakta styrde ut från Ekös 
småbåtshamn, kryssande vant fram mellan grunden för att så småningom passera 
ön Kråkan på sin högra sida och sen styra ut mot djupare vatten. Det verkade 
nästan, tyckte Svante, som om Cigarren motvilligt började lyssna på Vaktens 
argument men riktigt säker var han inte.

När de befann sig någonstans ungefär mitt emellan fastlandet och Öland stannade 
Svante båten och tittade frågande på Cigarren. Cigarren gjorde tecken att Svante 
skulle hissa upp Vakten i kranen för att sen dumpa honom. Svante band med tom 
blick repet runt en vilt sprattlande person för att sen sakta hissa upp honom. 
Svante kände hur det knöt sig, nu när han inom någon minut skulle ta livet av sin 
första människa. Han vände sig bort för han ville inte se Vaktens desperata blick 
inför faktumet att bli dumpad ner i Östersjön. Precis när Svante skulle frigöra 
linan kände han att Cigarren knackade honom på axeln. Svante hejdade sig precis 
i rörelsen och hörde hur Cigarren viskade i hans öra:
- Du Svante, ska vi låta udda vara jämt för den här gången eller ska vi göra oss av 
med problemet direkt? 
Svante kände hur en stor tyngd föll från hans axlar och svarade att utan Vakten 
och hans kumpan skulle de få svårt att genomföra sin kupp om de inte gick ut och 
nyrekryterade, vilket kunde vara nog så vanskligt.
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Svante svängde tillbaka kranen med den cementklumpsförsedde Vakten till båten 
och där ute på Östersjön slöts senare den natten ett avtal att jobba för en 
gemensam sak fram till allt var över.

Svante styrde lättad i sinnet tillbaka båten in mot Ekös grynningsförsedda strand. 
Han manövrerade lätt båten mellan grunden, vilket verkligen inte var lätt, och 
nästan omöjligt för en ovan. Här, tänkte han, är som en gammal kompis sa 
”omöjligt att ha båt om den inte är försedd med rullskridskor”. Han tänkte på alla 
grund han gått på i sin ungdom, innan han lärde sig de smala passager som han nu 
kunde navigera igenom, även när det var näst intill mörkt. Han tänkte på hur 
Vaktens och hans kumpans tilltag skulle förändra planeringen fram till dagen D. 
Att de två måste gå under jorden var självklart. De fick inte synas i stan ifall 
någon som observerat dem vid rånet, av en händelse, skulle vara där och känna 
igen dem. Inte minsta risk fick tas nu när allt i stort sett var klart att dra igång. 

Svante kände hur kylan började göra sig påmind och tänkte på alla fiskare som 
var ute på havet så fort sjön var öppen. Tur, tänkte han, att man är en simpel 
småtjuv som för det mesta kan hålla sig inomhus när det blåser snålt. Småtjuv 
förresten, det skulle det inom en snar framtid bli ändring på.

Följande dagar gick åt till att sätta Evald och hans gelikar på villospår. Cigarren 
ringde några gamla kumpaner som bodde runt Kalmar och spred ut ryktet att det 
var två kriminellt belastade stockholmare som varit nere i Kalmar och kuppat mot 
banken. Cigarren visste att båda sen en tid tillbaka stod staty i Riddarfjärden. Om 
de inte redan blivit fiskmat och skulle bli svåra för Evald att hitta.

Arbetet med den verkliga planeringen började så smått ta fart igen. Vakten och 
hans kumpan hade utegångsförbud med stränga order att följa detta och jobbade 
nu för fullt på med att lägga sista handen vid lastbilen, som började bli ett 
mästerverk av tekniska innovationer. Vakten funderade ett tag på om det inte vore 
bättre att hoppa av och söka patent på skapelsen istället och för en gångs skull bli 
en hederlig människa. Men när han tänkte på den ofantliga summa pengar som 
hägrade några dagar bort så slog han snabbt tanken ur hågen och fortsatte sitt 
arbete med lastbilen.

Efter några dagar kom Maggan tillbaka till huset med andan i halsen och bad 
Svante att snarast kalla samman alla för en informationsträff. Hon ville så snabbt 
som möjligt berätta vad hon fått reda på.

Sent den 10/3 samlades hela gänget i ladan. Värden var, turligt nog, bortrest några 
dagar för att hälsa på sina svärföräldrar. Cigarren hade lovat mata höns och katt 
under tiden. Gården låg dessutom lagom avskilt för att ingen granne skulle bli 
misstänksam över den plötsliga folksamlingen.

 Alla hade satt sig vid det runda bordet och fått sin kaffekopp, fylld med rykande 
nybryggt kaffe, och skurit varsin bit av Svantes fantastiskt goda äppelkaka, något 
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han lärt sig att baka sista gången han satt på kåken. Så vändes alla blickar 
förväntansfullt mot Maggan, som bubblade av iver att få berätta vad hon hört av 
”Fylleragnar” sist hon var i stan.

Fylleragnar tillhörde Kalmars A-lag, inte att förväxla med Kalmar FF:s A-lag, 
som besatt helt andra kvalitéer än det A-lag Ragnar var tränare för. Ragnar var 
även känd för att alltid veta vad som hände inom polisen, något som mer än en 
polischef försökt att i hemlighet luska ut utan att lyckas. Hade de gjort en 
noggrannare undersökning hade de kommit fram till att Majken, sekreteraren på 
Krim, var släkt med Ragnar och en riktig skvallerkärring, som varje kväll höll 
Ragnar väl informerad om läget i stadens polishus.

 Maggan berättade att hon av Ragnar fått höra att Evald och hans kompanjon 
skyndsamt begett sig upp till stora staden Stockholm redan dagen efter rånet och 
blivit kvar där i tre dagar. När de kom hem hade de inte varit utanför polishuset, 
de verkade inte ens åka hem för att sova. Enligt Sven, som var en av stadens 
notoriska småförbrytare, hade de fullt pådrag efter två rånare från Stockholm som 
det gått ut rikslarm på sen tidigare. Detta hade han hört några poliser prata om när 
de gick förbi cellen där han satt inburad, i avvaktan på en utredning av några 
bilinbrott de trodde han var inblandad i (något som med fog kunde stämma med 
sanningen).

-Bra, sa Cigarren, det var nära den här gången, några fler incidenter får inte till 
något pris förekomma igen, det kan spoliera allt.

 Alla nickade instämmande. Cigarren plockade fram planeringen och gänget satt 
långt in på natten för att gå igenom uppgifter om eventuella flyktvägar, positioner 
med mera. Allt för att inget skulle gå snett. Men lyckligt omedvetna om att Evald 
totalt grundlurat dem.
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Kap 10

Evald hade mycket riktigt gjort som Fylleragnar sagt, begivit sig till Stockholm 
omedelbart för att söka spåret som dykt upp när polisen i Kalmar börjat sätta åt 
den ljusskygga delen av stadens invånare med ideliga tillslag i en annars lukrativ 
marknad.

Evald och hans numera ständige vapendragare Rasmus blev upphämtade av 
självaste polischefen för Södermalmspolisen när de anlände till Arlanda med 
morgonflyget. Polischefen var en korpulent man i 60-årsåldern, cirka 1.74  lång 
och med alldeles för många munkar till fikat, kunde Evald konstatera. Han 
gissade att polischefen Göte vägde närmare 130 kg och för länge sedan slutat jaga 
stadens tjyvar på gatorna. Av näsan att döma hade han nog tagit både ett och två 
glas för mycket på stadens krogar, och på grund av detta fått retirera snett uppåt i 
organisationen. Som vanligt inom statliga organisationer fanns det ingen 
möjlighet att sparka någon med lång och trogen tjänst utan enklaste sättet att bli 
av med obrukbar personal var att sparka dem snett uppåt, tänkte Evald. Själv hade 
han, tack och lov fortfarande fysik kvar för att få vara på fältet bland tjyvar och 
banditer.

Polischefen fick syn på Evald och Rasmus när de kom genom gaten och vandrade 
fram mot dem med svetten lackande i pannan. Att åka till Arlanda och hämta en 
kriminalkommissarie var ett helt företag för en i den viktklassen och polischefen 
funderade starkt på att sjukskriva sig nästa dag för överansträngning. Varför, 
tänkte han, skulle ett gäng grovt kriminella från Stockholm åka ända ner till 
djupaste Småland, utföra en spektakulär kupp, ta sig på små slingrande vägar upp 
mot Stockholm när det finns E-4: an och Jönköping att tillgå.? När han tog Evald i 
hand syntes inte ett spår av hans grubblerier i hans ansiktsutryck. 32 år i yrket och 
otaliga förhör hade lärt honom att inte röja för motparten vad han tänkte, något 
som dessutom gett honom många fördelar under sena pokernätter med grabbarna.

Evald masserade diskret sina fingrar efter att nästan fått dem krossade av 
polischefens väldiga näve, vars handslag fick vartenda ben i handen att skrika av 
smärta. Evald tittade bort mot Rasmus som grimaserade av smärta när polischefen 
sakta och brutalt kramade sönder även hans hand under handslaget. Evald såg 
framför sig alla brutna armar och ben polischefen lämnat efter sig vid sina 
ingripanden under alla år.

De följde den stönande och pustande polischefen genom Arlandas inrikeshall ut 
till den väntande civila polisbil som han för tillfället förfogade över. En snabb 
blick från Evald kunde konstatera att bilen just blivit lappad för felparkering, 
något som fick polischefen att likt en kameleont snabbt ändra ansiktsfärg från grå 
till högröd. Han tittade sig vilt omkring och upptäckte efter en stund en inte ont 
anande parkeringsvakt, som just hade all sin koncentration på att lappa ytterligare 
en bil, som parkerat femton centimeter utanför parkeringsrutan. Allt för 
provisionen, tänkte vakten, som inte anade den annalkande faran. Alltför sent blev 

56



han varse den store, ilskne mannen som kom emot honom och reagerade först när 
han kände en bastant näve grabba tag om hans vänstra axel. Han försökte vrida 
sig loss när han fick se ett illrött ansikte, som frustade likt en noshörning mot 
honom på ca 30 cm avstånd. Han vred sig ur greppet, retirerade fem steg bakåt 
samtidigt som han slet upp sin mobiltelefon och skrek:

-Jag ringer polisen om du rör mig. Svaret lät inte vänta på sig.
- Jag är polischef, så bara ring!
 Vakten, som inte i sin vildaste fantasi kunde tänka sig ett sådant svar, såg ut som 
en fågelholk i ansiktet och snappade efter luft medan polischefen hivade upp sin 
legitimation ur bröstfickan och viftade med den framför den paralyserade p-
vakten.

Evald stod på behagligt avstånd och njöt av föreställningen. Något liknande hände 
aldrig i Kalmar, där alla kände alla och vakterna hade bra koll på polisens både 
tjänste- och privatfordon.

Efter en stunds köpslående kom de fram till att p-vakten annullerade polischefens 
p-bot, om han i sin tur slapp få böter på sitt för stunden felparkerade 
tjänstefordon.  Detta hade varit något, tänkte Evald, för Kalmars snokande 
journalister. Här i Stockholm skulle journalisterna knappast höja på ögonbrynen 
för en liknande händelse, möjligen Hänt i veckan, men då skulle de nog också 
göra hemmareportage hos den chockade p-vakten.

Polischefen kom mot dem med nöjd blick. Än en gång hade han fått chansen att 
tvåla till en stackars, inte ont anande parkeringsvakt.

På väg till Södermalms polisstation berättade Evald om deras ärende, att de i 
Kalmar hört ryktet om att två i Stockholm välkända vaneförbrytare varit i 
Lenhovda och utfört ett rån mot ortens bank. Polischefen lyssnade intresserat och 
gav ifrån sig små igenkännande grymtningar när rånarnas namn nämndes. Väl 
framme vid stationen gick sällskapet in i ett rum, märkt med 
Kriminalkommissarie Ann-Charlotte Lindgren på dörren. Efter några minuters 
väntan dyker en person med matchande namnbricka upp. Rasmus hajar till när 
han får se Ann-Charlotte i egen hög person. Han hade förväntat sig en korpulent 
dam i femtioårsåldern med en hårknut i nacken. Men här dyker plötsligt en 
kalaspingla i trettiofemårsåldern upp, som vilken karl som helst, med lite vett i 
huvudet, gladeligen delat säng med, om så bara för en natt.

Polischefen böjer sig fram mot Evald och viskar:
- Hon är inte alls vad hon ser ut till att vara, helskärpt tös, en av de allra bästa, 
följer ett spår som en blodhund och ger aldrig upp, satt dit fler busar än de flesta 
fast de är mycket äldre.

 Ann-Charlotte gick med ett glatt leende fram till Evald och hälsade.
- Evald förmodar jag, hörde från Kalmar vad som hänt, jag har luskat en del i 
ärendet.
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 Hon sträckte fram näven och Evald kände ett fast och rakt grepp. Hon vet vad 
hon vill, tänkte Evald, även om hon inte krossar nävar som sin chef. En kvinna 
med sinnena på skaft och som gärna sökte nya vägar för att nå resultat. Henne 
skulle jag ha i Kalmar, tänkte han, så kunde jag sitta och rulla tummarna på 
kontoret medan hon gjorde livet surt för stadens ljusskyggare klientel.

Polischefen berättade att Ann-Charlotte hade haft de två rånarna under uppsikt ett 
tag och att det därför var bättre att hon assisterade dem under deras 
undersökningar i Stockholm. Hon var för tillfället frånkopplad andra fall under 
några dagar för att till fullo bistå dem i deras efterforskningar.

När polischefen lämnat rummet berättade Evald för Ann- Charlotte om hur 
sparbanken i lilla Lenhovda blivit rånad av två maskerade män med automatvapen 
och hur de hade lämnat banken i en stulen SAAB 9000. Ann-Charlotte lyssnade 
uppmärksamt på berättelsen, gjorde små anteckningar i sitt anteckningsblock, 
nickade igenkännande ibland, men lät Evald ostört berätta färdigt sin historia utan 
att avbryta honom. När Evald berättat färdigt så tittade Ann-Charlotte upp från 
sina anteckningar, skakade på huvudet och sa:
- Det är något som inte stämmer i den här historien.

Skärpt tjej, tänkte Evald, som också hade en känsla av att något var fel. Inget som 
han direkt kunde peka på utan snarare en magkänsla som han fått under resan upp 
till huvudstaden, en känsla som var nog så viktig för Evald, då den ofta i hans 
polisarbete visat sig stämma när facit låg på bordet.

Ann-Charlotte höjde blicken mot Evald och berättade att när de två tidigare begått 
rån hade de alltid undantagslöst begått dem runt Stockholm eller Uppsala, alltid 
använt bilar av märket BMW 700- serien och som vapen pistol eller avsågat 
hagelgevär.

- Här är, sa hon, alldeles för många saker som avviker mot tidigare rån, för att jag 
skall tro att de är inblandade. Evald nickade motvilligt och måste nog tillstå att 
hon troligtvis hade rätt. 
- Dessutom, sa hon, har vi haft problem med rivaliserande ligor här i stan sen en 
tid, som börjat bråka om knarkhandeln och för tillfället har vi ca fem stycken 
försvunna personer, bland annat dessa två. 
- Jag ska göra lite efterforskningar via mina kontakter här i Stockholm under 
morgondagen och se om jag kan få fram var de kan befinna sig. 

Evald och Rasmus tackade för dagen och begav sig till hotellet de bokat in på.

Middagen avnjöt Evald och Rasmus på Kaknästornets restaurang, med en 
vidunderlig utsikt över huvudstaden och dess skärgård. Evald försatt aldrig 
chansen till en god middag och att få se huvudstadens alla tinnar och torn under 
en välsmakande måltid när han var i Stockholm. Resten av dagen ägnades åt en 
rundtur på stadens krogar och en tur till Gröna Lund. De hade inte så mycket mer 
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de kunde göra under tiden de väntade på besked från Ann-Charlottes 
efterspaningar.

När de satt nere i baren på kvällarna med ett antal öl innanför västen började de 
spekulera i vilka rånarna kunde vara, om det nu visade sig inte vara dessa två. 
Rasmus trodde det var nya aktörer som trätt in på banan, förmodligen några yngre 
välutbildade rikemanssöner som sökte lite extra spänning i sina av föräldrarna 
pressade liv. Evald däremot trodde det rörde sig om några erfarna aktörer som fått 
svårt att hålla fingrarna i styr.
 
- Men, sa Evald, det är något som inte stämmer. Om och när någon rånar en bank 
brukar det ganska snart florera rykten om personer, som börjar göra av med 
onormalt med pengar trots sina låga inkomster. 
- Liknande de rykten vi fått nu, sa Rasmus. 
- Ja, replikerade Evald, normalt brukar dessa rykten leda oss till målet eller i alla 
fall i närheten av det. 
- Ponera, sa Evald, istället att vi har åkt till Stockholm på ett falskt rykte. Varför 
har man bemödat sig med att sprida ut detta för att vilseleda oss? Varför har det 
kommit till oss och varför just nu?  Rasmus lade pannan i djupa veck och tänkte 
en stund medan ölen framför honom snabbt tömdes; han beställde en ny och 
vände sig till Evald. 
- Kan det vara något större på gång? Frågade han. Smart grabb, tänkte Evald. Kan 
bli bra när han blir torr bakom öronen.

- Om du, planerar en större grej och någon eller några av dina kumpaner begår ett 
misstag som väcker polisens uppmärksamhet, vad skulle du då göra? 
- Enkelt, svarade Rasmus, snabbt likvidera dem för att de inte skall kunna tjalla 
och äventyra kuppen.
- Smart, sa Evald, men tänk om dessa har en kunskap och kontakter som är svårt 
att ersätta på kort sikt? 

Rasmus tänkte en stund medan ytterligare en öl slank ner mellan hans läppar, men 
han kunde inte komma på något bra svar. Kanske, tänkte han, berodde det på alla 
ölen han druckit under eftermiddagen, vilket medförde att han började känna sig 
lullig. Evald tittade underfundigt på honom och tänkte: han har mycket kvar att 
lära och många minor att gå på innan han blir en fullfjädrad krimmare. Högt sa 
han:
- Fundera en stund till, jag ska lägga fram min teori till kaffet. 

Under tiden de avnjöt en god, men alltför kaloririk måltid på friterad potatis, 
fläskkotlett och bearnaisesås funderade Rasmus på olika alternativ utan att 
komma svaret närmare, vilket grämde honom. Nu fick Evald chansen att briljera, 
något som Rasmus hatade som pesten.

När servitrisen äntligen tog undan tallrikarna och undrade om de ville ha kaffe, 
nickade Evald jakande. Rasmus var vid det här laget sprickfärdig av nyfikenhet på 
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vad Evald hade i åtanke. För trots ett idogt funderande under middagen hade han 
inte kommit på någon alternativ lösning. Evald tog ett par klunkar av det varma 
kaffet och lät Rasmus ytterligare en stund otåligt få vänta på hans teori. Nu njuter 
han, tänkte Rasmus. Till slut höjde Evald äntligen rösten och Rasmus öron stod på 
skaft för att inte missa någon väsentlig detalj i Evalds teori.
 
- Om, sa Evald, med eftertryck. Om du skulle planera en större grej som kräver 
flera personer för att genomföra, vilka krav skulle du då ställa på dessa? Rasmus 
funderade en stund och sa:
- Hundra procent lojala borde vara en huvudförutsättning.
- Bra, så tänkte jag också. Rasmus sträckte stolt på sig i fåtöljen. 
- Men, fortsatte Evald, om nu några av dem inte kan hålla sig i skinnet, vad gör du 
då?
- Likviderar dem, försökte Rasmus.
- Går inte, sa Evald, deras kompetens och kontakter behövs. 

Rasmus funderade ytterligare en stund och sa:
- Då får jag väl låsa in dem. 
- Går inte, de har saker bara de kan uträtta. 

Rasmus la pannan i djupa veck, så sken han upp som om han hade hela lösningen 
klar.
- Jag lägger ut ett villospår. 
Evald skrockade förnöjsamt. Han tar sig grabben, tänkte han. 
- Precis, ett villospår som vi just nu följer. Jag har hela tiden känt på mig att något 
är fel, precis som om någon vill ha bort oss från att snoka runt i Kalmar. Jag 
känner på mig att något stort är på gång, men jag kan inte lägga vantarna på vad 
det är, sa han, och la pannan i djupa veck.

Kaffet var urdrucket och samtalet ebbade så småningom ut. När de gick upp till 
sina rum tänkte Rasmus beundrande på sin kollega, hur skarpsinnig han var och 
hur han granskade varje liten detalj i ett fall för att inget skulle lämnas åt slumpen.

När Evald kommit upp på rummet tog han sin telefon och ringde hem till hustrun. 
Hon undrade hur det gick i Stockholm och Edward berättade för henne om sina 
funderingar. De hade genom åren utvecklat ett samförstånd, där hustrun var 
bollplank och detta hade löst upp många knepiga knutar för Evald genom årens 
otaliga brottsutredningar. Men idag var det annat än Evalds rån som fanns i hans 
hustrus tankar och konversationen tog aldrig riktigt fart när det gällde rånet. 
Istället för Evalds undersökning om rånet frågade hustrun hur det gick med hans 
privata undersökningar när det gällde Surprise Travels, något som Evald totalt 
glömt bort sen han börjat med Lenhovdarånet. Han hittade snabbt på en nödlögn 
om att utredningen sköttes av hans kollega i Karlskrona, där företaget var 
registrerat och att han så fort han kom hem skulle undersöka hur det fortskridit.

Evald låg vaken halva natten och funderade på hur han och Rasmus skulle gå 
vidare, om det visade sig att de just nu undersökte ett villospår. Att någon med 
anknytning till Kalmar planerade något kände Evald instinktivt; frågan var om 
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rånet i Lenhovda hade med saken att göra eller var ett helt unikt fall. Klockan två 
släckte Evald lampan som först. Sen sov han som en stock tills Rasmus knackade 
på dörren och påtalade att frukosten serverades nere i matsalen och att de lovat att 
infinna sig klockan nio hos Södermalmspolisen.

 Rasmus mötte en trött kollega med påsar under ögonen och frågade med glimten 
i ögat:
- Gick du ut och rumlade själv efter att jag lämnat baren?
- Näe, sa Edvard, men jag har funderat halva natten på vad vi ska göra om detta i 
Stockholm visar sig vara en återvändsgränd. 

Efter en rejäl frukost begav de sig iväg till polisstationen för att se om Ann-
Charlotte lyckats vaska fram något sen de senast sågs. De fick vänta över en 
timma innan hon dök upp. Hon kom i flygande fläng med en bunt papper under 
armen och man såg på lång väg hur hela hennes hållning andades triumf. 
Efterspaningarna verkar ha gått över förväntan och mycket riktigt kunde hon 
berätta att hon av tidigare mycket säkra källor fått ett tips om att de två eftersökta 
personerna, plus två till, hade fått ståplats i Nybroviken redan förra veckan. 
Källorna var ganska säkra på inom vilket område det handlade om. Så polisens 
dykare hittade redan efter ett par timmar med hjälp av likhundar fyra kroppar 
stående på botten, väl ingjutna i cementklumpar. 
- Hur kommer det sig, sa Evald, att man först likviderar några, sänker dem i 
vattnet för att sen sprida ut ryktet var de finns.
- Jo, svarade Ann-Charlotte, det är ett sätt att varna andra medlemmar för vad som 
kan hända om man inte följer spelets regler.

Timmarna gick medan kropparna analyserades på Rättsmedicin. Så äntligen 
ringde telefonen och Ann-Charlotte lyfte luren och svarade enstavigt i luren. Hon 
bad Evald och Rasmus att ta på sig sina jackor för att följa med dit ner till för att 
få ett utlåtande.
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Kap 11

Under tiden Evald och Rasmus var på betryggande avstånd i Stockholm fortsatte 
Svante, Cigarren och de andra att finslipa detaljerna inför rånet. Vakten hade bara 
någon dag tidigare fått ett sms från sin kompis uppe i Stockholm att transporten 
ner till Malmö bara var maximalt några dagar borta och att avfärden inte skulle 
meddelas berörda förrän någon timme innan avfärd.

Alla satte sig med spänd förväntan runt borden och gick igenom detalj för detalj. 
Cigarren höll som vanligt i planeringen och checkade av listan punkt för punkt. 
Efter två timmar var de klara och Cigarren blåste förnöjt ut ett stort rökmoln, som 
fick de andra att ducka för att inte få andnöd. Allt var på plats, alla eventualiteter 
hade man tagit hänsyn till. Nu var det bara att vänta på signalen från Stockholm 
och köra igång. Svante och Cigarren tog sig ytterligare en tur till Emårasten för att 
se så inget oförutsett hade hänt. Men Emårasten låg kall, tyst och övergiven så här 
års. Det var bara enstaka resenärer, som snabbt stannade till för att uträtta sina 
behov, innan de lika hastigt som de kom lämnade platsen för att hinna fram till 
målet innan mörkret lagt sig över vägen. Timmarna sniglade iväg, dagen kändes 
som veckor och de hade ingen ro att, som de tidigare gjort när det var tid över, 
spela poker med varandra. Nu var allt så nära och adrenalinet hade börjat pumpa i 
deras ådror inför vad som komma skulle. Vakten var jämfört med de andra 
förvånansvärt lugn, men han hade redan tidigare varit inblandad i några 
spektakulära kupper, men då mest med att slänga ut fotanglar så att polisen inte 
skulle kunna förfölja flyktbilen. Nu var allt så annorlunda. Här skulle rånarbyte, 
rånarfordon och allt annat försvinna spårlöst efter uträttat verk.

Svante hade redan för några dagar sedan börjat avvecklingen av Surprise Travel, 
en firma som nu hade tjänat ut sin roll. För att få en så smidig avveckling som 
möjligt och för att sopa igen spåren efter sig hade Svante sett till att företaget bytt 
ägare ett antal gånger under de senaste veckorna mellan några väl kända 
målvakter, som en kompis från en tidigare repa på kåken fixat fram till honom. De 
var väldigt nöjda att få ståta med sina namnteckningar, då Svante betalt betydligt 
över vad andra brottslingar brukat göra. Detta spelade ingen större roll, tyckte 
Svante, då affärerna hade gått bra efter en tveksam start och pengarna de fått ihop 
väl täckte de omkostnader de i dagsläget haft.

Men långt där inne gnagde det ändå i Svantes hjärta. Visst, han hade varit en tjuv 
och bandit hela sitt liv, men han hade sett det som sin heder att inte stjäla pengar 
från vanligt folk. De drabbade var antingen stans rikemansknösar, som Expressen 
så tjänstvilligt talade om flera gånger om året var de bodde och vad de tjänade, 
eller så var det stölder ur automater, som bara drabbade de rika bankerna. Och de 
hade nog råd, tyckte Svante, som de skodde sig på vanligt folk.

Men Svante hade en egen liten plan som ingen visste om. När de kommit över alla 
pengarna och delat bytet skulle Svante på något sätt lämna tillbaka pengarna de 
kommit över. Det skulle han gott och väl ha råd med. Han hade invigt Maggan i 
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sin plan och hon var av samma åsikt och dessutom beredd att bistå med en del av 
sina pengar från kuppen.

Nästa morgon vaknade alla med en spänd förväntan i kroppen. Vakten hade inte 
sovit många timmar på natten och var redan klockan sex uppe och bryggde kaffe, 
allt medan tankarna om hans roll och hur han skulle agera malde i huvudet.

Klockan nio minuter över nio plingade det till i Vaktens telefon. Den avledande 
bilkortegen hade lämnat Loomis värdedepå i Stockholm. Från och med nu kunde 
inte Vaktens kompis skicka fler sms, då de inte fick ta med sina privata 
mobiltelefoner i bilarna. Allt för att säkra transporten. Den avledande transporten 
skulle ta E6:an över Jönköping ner till Malmö, medan rätta transporten skulle 
följa E22 förbi Kalmar, Karlskrona och vidare till Malmö.

 Nu vidtog en febril aktivitet i ladan. Alla intog sina platser. Svante äntrade med 
bultande hjärta den ombyggda lastbilstrailern, som nu var ombyggd helt enligt 
bilprovningens ambulerande besiktningsstationer, och kollade ytterligare en gång 
att allt var på sin plats. Det var hit man skulle lotsa in värdetransporten i tron att 
det var en flygande besiktning. Givetvis var polis och Bilprovningen i Kalmar 
informerade via bilprovningen centralt att man inom de närmaste veckorna tänkte 
prova en enhet i skarpt läge någonstans i länet för att nästa dag bjuda in polis och 
bilprovningens chefer att betrakta den innovativa skapelsen. Samtidigt var det 
klart uttalat att detta måste stanna inom den närmaste gruppen för att först se att 
allt löpte utan problem innan man kunde slå på stora trumman inför pressen. 

De andra gav sig av för att rigga störningssändare så ingen mobiltelefoni skulle 
fungera i området. Orsaken till att man valt Emårasten var just för att det där 
normalt alltid var dålig mottagning för mobiltelefoner, något som vid det här laget 
var vida känt.

Även i Stockholm var detta noterat, vilket innebar att Svante och de andra hade ca 
tre minuter extra på sig från det att Stockholm tappat kontakten med kortegen tills 
de skulle börja ana oråd. Minuter som var nog så viktiga i sammanhanget. Svante 
hade ytterligare en stund på sig innan de skulle ge sig iväg. De andra åkte i förväg 
för att rigga allt, så det bara var att snabbt sätta upp skyltarna och dit med 
ekipaget. De hade en observatör som noterade vilka bilmodeller och färger som 
bilarna hade. Att notera registreringsnummer var ingen idé, då de troligtvis bytte 
skyltar under resans gång. Allt för att förvilla eventuella efterföljare.

Lasse och vakten hade stuckit upp med en buss till Västervik, vilken de med hjälp 
av fjärrstyrning skulle styra rätt ut vid båthamnen, något som säkert skulle dra till 
sig all befintlig personal från hela distriktet. Vem skulle ha tid med en 
penningtransport när en hel busslast med människor kunde ha drunknat? Detta 
fick däremot inte ske förrän precis innan kortegen körde förbi. Lasse och Vakten 
färdades i en bil före bussen, Lasse vid ratten, vakten med fjärrstyrningen. De 
skulle köra bussen över kajkanten och snabbt därefter ta sig ut från Västervik för 
att köra ner och ansluta vid Emårasten. Där skulle de byta kläder och invänta 
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kortegen. Även Dimitri var uppe vid Västervik för att meddela de andra när 
kortegen passerade.

 Klockan två minuter över tio kom samtalet alla väntat på; kortegen passerade just 
Kungens kurva i Stockholm och skulle om ca två och en halv timma passera 
Västervik. Ungefär samtidigt skulle Svante bege sig till Emårasten med lastbilen. 
Alla skyltar skulle snabbt på plats, gänget från Västervik skulle ansluta, klä om 
och sen vänta in kortegen. 

I ett rum på Loomis i Stockholm satt en liten grupp med spända ansikten. Via 
satellitkarta och GPS-tracker kunde de följa varje meter av bilarnas färd och de 
hade dessutom via mobil direktkontakt med alla fordon i kortegen. Att flytta 
sextio miljoner kronor genom halva Sverige medförde en stor risk, vilket de var 
fullt medvetna om. Men efter spektakulära kupper, bland annat den på Arlanda, 
hade man beslutat att en anonym transport via östkusten var den minst riskfyllda, 
framförallt då man räknade med att eventuella kriminella ögon skulle vara riktade 
mot den fejkade transporten via E6, som endast innehöll tomma värdeväskor.

Om allt klaffade till punkt och pricka, skulle kortegen mot protest köras in i 
lastbilen. Först följebilen längst fram, där man snabbt med hjälp av narkosgas 
skulle överrumpla personalen. Sen värdebilen som man helt sonika låste in i 
lastbilen, samtidigt som man under hot övermannade och sövde personalen i 
följebil nummer två. Om allt gick som det var planerat, skulle hela operationen 
vara över på ca sex minuter, ungefär samtidigt som övervakarna i Stockholm 
skulle trycka på panikknappen och utlysa rikslarm. Eftersom då mer eller mindre 
alla resurser var koncentrerade till Västervik och bussolyckan, skulle Svante ha 
gott om tid att förflytta sig de få kilometer som fordrades på E22, innan han på 
mindre vägar körde tillbaka till ladan. Där kunde man i lugn och ro öppna 
värdetransporten och dela på pengarna.

För att ytterligare försvåra för eventuella förföljare skulle man splitta på sig. 
Vakten och Lasse skulle via Helsingborg ta sig vidare ner över Danmark och via 
flyg från Tyskland (redan bokat i falska namn) flyga till Grand Canaria, där de 
andra mötte upp. Dimitri och Erik skulle på samma sätt ta sig upp till Skavsta 
flygplats och via Ryan Air flyga till Finland, varifrån de sedan flög vidare till 
Aten,där Dimitri hade goda kontakter. Svante och Cigarren skulle ta sig till Sturup 
och därifrån flyga till Grand Canaria. Maggan, som inte hade någon roll i själva 
kuppen, hade redan på morgonen via Kalmar- Arlanda lämnat Sverige för att fixa 
boende till de andra tills de kom fram.

 Flyktvägen var nu klar. Om allt gick som planerat skulle de nästa dag nyrika sitta 
på ett plan från Sverige mot en lååång och välbehövlig ledighet, utan 
pengabekymmer i ett varmt och välkomnande land, och smälta in bland alla andra 
turister från Sverige.

Efter ca en timme vid Emårasten var allt klart för att snabbt iscensätta en 
kontrollplats. Störningssändarna var på plats sedan tidigare angivna platser. Nu 
satt de som vilka rastplatsbesökare som helst och väntade på samtal från 
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Västervik att allt hade gått enligt planerna och att transporten var på väg ner. När 
samtalet skulle komma hade de cirka femtio minuter på sig innan de nådde 
Emårasten. Vid infarten till Påskallavik skulle Dimitri stanna och invänta den för 
att förvarna de andra att det var dags.

I Stockholm satt man och följde kortegen, som så sakta slingrade sig fram i den 
täta trafiken ner över Södertälje, där de kunde se att hastigheten ökade när köerna 
blev glesare.

Vädret var kallt, grått och tråkigt; våren hade varit onormalt kall liksom vintern 
och människorna gick och längtade till sol, värme och lata dagar vid stranden. En 
och annan frusen bilist stannade vid rastplatsen för att lätta på trycket, men 
lämnade den lika fort, då vädret inte inbjöd till några längre pauser utanför bilen.

Klockan tre minuter i halv tre ringde telefonen hos Cigarren. I andra änden var 
Dimitri som meddelade att kortegen var precis ovanför Västervik. Han skulle nu 
köra om den och se till så han passerade utfarten vid Västervik, samtidigt som de 
andra förhoppningsvis med den fjärrstyrda bussen borde komma ut från påfarten 
efter fullbordat verk. Cigarren satt spänt och väntade och märkte inte att den 
ständigt glödande cigarren i mungipan hade slocknat. Han ringde upp Svante och 
gav order att lastbilen genast skulle köras till Emån och att arbetet med rånet gått 
in i skarpt läge. Han uppmanade också Svante att ha radion på, då han räknade 
med att det skulle bli ett så stort pådrag att det skulle varnas i radion och detta var 
en bra signal på att allt lyckats. Cigarren kände hur adrenalinet pumpade i 
ådrorna, en kick han mindes från tidigare rån han gjort, en kick han värderade 
minst lika högt som pengarna det skulle inbringa. Redan som liten var han en 
chanstagare, skolans geni och lärarnas sorgebarn, då han mest använde sin 
kunskap till att hitta på bus i skolan mot lärare och sina skolkamrater. Att få in 
honom på fysiklektionerna var en ren mardröm och kostade skolan minst tre 
fysiklärare, påstod rektorn, som tog förtidspension för att slippa Cigarrens sista år 
på högstadiet.

Gymnasiets fyraåriga teknisk linje gick bra, både med betyg och svärmande 
flickor då Cigarren hade lätt även på den fronten. Men det ville aldrig riktigt ta sig 
med någon av skolans skönheter. De tyckte Cigarren ägnade allt för mycket tid till 
egna grubblerier över hur man på enklaste sätt skulle kunna tjäna stora pengar, en 
tanke som under sista året på gymnasiet resulterade i att Cigarren tillsammans 
med ett par klasskamrater lyckades manipulera några bensinautomater, som 
välvilligt släppte ifrån sig en, för deras del, hyfsad slant. Tyvärr var de gröna på 
detta område och började genast spendera pengarna, vilket resulterade i att en ung 
polis vid namn Evald Larsson började fatta misstankar mot det unga, nyrika 
gänget och så småningom kostade Cigarren åtta månader på kåken. Efter det var 
han så att säga inskolad och hans liv fortsatte på den brottsliga banan med allt 
större brott, ibland lyckade, men oftast misslyckade med en ny vurpa i något av 
Sveriges fängelser. Där lärde han känna nya kumpaner och fick gott om tid att 
planera för nästa stöt. Sista åren hade han ägnat åt aktieaffärer, helt lagliga 
sådana, med en hyfsad avkastning. Han blev inte rik men kunde ändå leva ett bra 
liv. Men något saknades, kicken, känslan av fara och att det kunde gå åt skogen. 
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Något som till slut tog överhand och nu satt han här på en kall och grå rastplats 
med känslan av spänningen och den tillfredställelse detta gav honom.

Han lyssnade på Radio Kalmar, där Fredrik B Nilsson malde på i en outtröttlig 
svada. Hur orkar han, tänkte Cigarren, dag efter dag sitta och babbla om 
egentligen ingenting alls och veta att det går omkring en massa människor, som 
faktiskt inte lyssnar utan mest har radion på för att få lite bakgrundsskval under 
sitt dagliga arbete. Han blev abrupt avbruten av att sändningen bröts för ett viktigt 
meddelande. En buss hade kört över en kajkant i Västervik och räddningsstyrkor, 
polis och ambulans var på väg till olycksplatsen. Reportern på radion vädjade om 
fri väg och bad bilister på E22 att visa hänsyn, så att utryckningsfordonen fick fri 
väg fram till olycksplatsen.

Nu var det på gång, tänkte Cigarren, nu finns ingen återvändo eller möjlighet att 
blåsa av. Hoppas att den så väl genomarbetade planen håller.
Lasse och Vakten såg hur bussen körde över kajkanten för att klyva vattenytan. 
Innan de lämnade platsen flöt den fortfarande men tog snabbt in vatten och 
började sjunka. De lämnade skyndsamt platsen, där folk som stått i sina fönster 
och häpet tittat på, såg när bussen körde över kanten. De skyndade genast dit för 
att se vad som hänt. Under tiden de sprang slet de upp sina mobiltelefoner för att 
ringa SOS. Väl framme vid kanten, där det en gång varit ett litet skyddsräcke såg 
de hur bakdelen på bussen sakta försvann under ytan. Vattnet började koka av den 
sista luften som fanns kvar i bussen och bubblorna kämpade sig upp till ytan för 
att försvinna i intet. Snart låg vattenytan spegelblank igen och endast räcket och 
ett svagt skimmer av diesel på vattenytan vittnade om att något tragiskt just hänt.

Pulsen i rummet i Stockholm steg dramatiskt när de via radio fick höra vad som 
just hänt i Västervik, precis när deras pengatransport passerat. 
- Tur att det inte var en olycka på E22, sa en av de församlade männen och de 
andra nickade instämmande. 
- Men vi har i alla fall full koll på var de är med hjälp av GPS-trackern, sa en 
annan, så om något händer så kan vi snabbt få in förstärkning och dirigera 
insatserna att genskjuta. 
- Men det känns lite oroväckande att en så allvarlig olycka kan hända precis när vi 
passerar, sa ytterligare en i rummet, vi kanske skulle använt flyg istället. 
- Tänk på vad som hände sist på Arlanda, sa en tredje, som suttit tyst en längre 
stund. Efter detta ebbade samtalet ut och koncentrationen lades på monitorerna 
framför gruppen.
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Kap 12

Evald Larsson och Rasmus hade skyndsamt bokat resa hem, så fort de fått besked 
om att de två misstänkta hade alibi för kvällen och flera kvällar innan dess. De 
steg på sista planet till Kalmar. 

Nu var Evald än mer övertygad om att något riktigt galet var i görningen i 
Kalmar. Hans sjätte sinne skrek problem. Det som störde honom var att han för en 
gångs skull inte hade en aning om vad det var. Han, som var känd för att ligga 
steget före, var helt out of date för tillfället. Nu gällde det att ta sig till Kalmar så 
fort som möjligt och börja nysta i de trådar och kontakter de hade. Resan mellan 
Stockholm och Kalmar kändes som en evighet. Evald skruvade nervöst på sig och 
Rasmus kände en stigande oro för sin kollega. Bara han inte får en hjärtinfarkt, 
tänkte han. Hur ska jag kunna hitta vilket sattyg som är på gång, när till och med 
Evald verkar vara helt borta? 

När de landat på Kalmar flygplats stod redan en polisbil och väntade på dem, 
Evald hade så fort han upptäckt blåsningen ringt hem till Kalmar och förvarnat 
om att nu krävdes det alla tillgängliga resurser när han kom hem, för han kände på 
sig att något riktigt stort var i görningen. Polischefen hade försökt med en protest, 
men kände Evald sedan många år och hade ganska snabbt retirerat och fullföljt 
hans krav. Det var sällan han hört Evald så på gång och av erfarenhet visste han 
att i de allra flesta fall så hade han dessutom rätt. Men polischefen kunde inte i sin 
vildaste fantasi komma på vad som skulle kunna vara så stort i lilla, fridfulla 
Kalmar. Här fanns inga stora värdedepåer eller något annat som skulle kunna 
locka storbrottsligheten till Kalmar. Visst fanns det några vilsna själar, småpojkar 
som saknade identitet och som pockade på att starta hangarounds till Hells Angels 
och Black Cobra, men dessa såg polischefen inte som något större problem. 
Skulle de bli det, så fick han väl kalla in Rikskrim, som visste hur de skulle 
kväsas. 

Här var något annat, något okänt, några som visste vad de gjorde och framförallt, 
och det värsta, de verkade känna till Evald och hans sätt att jobba. Polischefen 
funderade på vilka dessa individer kunde vara och hur de i tid skulle kunna lista ut 
vilka de var. Han ville nu, bara ett år från sin pensionering, inte ståta med ett 
ouppklarat brott som blev riksnyheter. Då skulle stockholmarna må, om de fick 
komma ner och ”lösa” problemet åt lantisarna i Kalmar! Näe, tänkte polischefen, 
jag får lita på min gode kollega och vän. Så klockan nio på kvällen den nionde 
mars satte polischefen högsta beredskap i hela sitt polisdistrikt. 

Jörgen Håkansson, polis i Kalmar sen många år, hade precis bestämt med familjen 
att åka till Köpenhamn för shopping när samtalet kom. Stämningen vid bordet 
blev inte den allra bästa, men som god polishustru förstod hon, att så var livet för 
en polis. I Stockholm händer det säkert fler gånger än här. När hon tänkte efter 
var det inte mer än en handfull gånger under åren han jobbat som polis som han 
fått liknande beredskap, tre av dem dessutom när Kalmar FF hade hemmamatch 
mot AIK. En enda gång hade hon försökt övertala honom att sluta; det var när hon 
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hittade ett skotthål i skjortans armveck efter en tvätt. Men hans reaktion talade sitt 
tydliga språk och sen den gången pratade de aldrig mer om tvivelaktiga 
ingripanden med risk för liv och lem. Hon insåg att det var hans fasta övertygelse 
att stävja buset i stan som patrullerande polis och sedan dess hade han troget 
jobbat som polis i Kalmar. Utan några allvarligare incidenter. Nu blev hon orolig; 
någonting i själva meddelandet gjorde henne orolig. Vid tidigare tillfällen hade 
det funnits en klar motivbild till beredskapen. Denna gång fanns bara ett kort sms, 
där det framgick, enligt en av stadens kriminalare, att det fanns en hotbild mot 
staden som krävde extra beredskap.

Evald steg av flygplanet tillsammans med Rasmus. Han hade inte sagt många ord 
under resan, tänkte Rasmus; så tyst och frustrerad hade han aldrig sett sin mentor. 
Evald stövlade iväg genom byggnaden, kastade sig in i bilen och beordrade 
polisen som satt vid ratten att omedelbart köra dem till stationen.

Väl framme ringde han hustrun för att tala om att han sov på stationen över natten 
och att han för tillfället inte ville bli störd. Hon hade på tungan att fråga hur det 
gått med efterforskningarna av Surprise Travel, men insåg att det inte var läge. 
Hon kunde ju faktiskt ringa till Evalds kollega i Karlskrona och fråga. De hade för 
ett antal år sedan umgåtts flitigt, men när kollegan skilt sig så hade träffarna ebbat 
ut.

Evald samlade all tillgänglig personal när han kom tillbaka till kontoret. Han 
lämnade en lägesrapport och delade ut order om att nu skulle alla poliser 
omedelbart störa den lilla, undre verksamhet som fanns i stan för att få fram vad 
som var i görningen. Den natten grep Kalmarpolisen fjorton personer för diverse 
förseelser, personer som var väl medvetna om Evalds metoder och att det var hög 
tid att snacka om man visste något, när han satt på andra sidan bordet.

 När morgonen kom hade Evald inte fått fram någonting, något som bara spädde 
på hans inre oro. Hela han skrek av vanmakt. Här var någon som kände honom ut 
i fingerspetsarna och som kunde lägga korten bättre än vad han kunde, någon som 
han måste känna väldigt väl och haft många kontakter med genom åren. Någon 
som lyssnat och lärt, för att nu fullborda en total förnedring av honom som polis. 
Evald satt där i sin väl insuttna stol och kände hur kallsvetten började tränga fram 
i pannan. Han hade alltid under sina år som krimmare haft övertaget över busarna 
men nu var det tvärt om. Nu satt någon och skrattade åt honom och spelade korten 
så han inte kunde se given, en mardröm för en högt aktad och väl renommerad 
polis.

Evald satt hela natten på polishusets kontor och gick igenom gamla fall och busar, 
som passerat hans liv utan att komma på vem som kunde spela korten så väl. 
Någonting i hans bakhuvud sa att han var nära svaret, bara han nu lyckades lösa 
det innan det var för sent.

Morgonen efter tog Evalds hustru saken i egna händer och ringde upp Sven i 
Karlskrona. 
- Hej Sven! Det var länge sen. 
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- Vad förärar mig den äran att du ringer, sa Sven, i andra änden. 
- Jo, det känns lite pinsamt, men jag har bokat en bussresa för Evald och mig till 
Bulgarien, men nu börjar jag bli lite misstänksam mot företaget som är etablerat 
hos er i Karlskrona. 
- Okej! sa Sven, vilket företag är det? 
- Surprise Travel, sa Evalds hustru, och möttes av en stunds tystnad innan Sven 
åter hördes i luren. 
- Ja, tyvärr måste jag nog göra dig besviken. Vi håller precis på och ska göra ett 
tillslag mot företaget, då det har bytt ägare ett antal gånger under sista veckorna 
och igår ställt in alla betalningar. Nuvarande ägaren är en känd målvakt från 
Stockholm, som brukar skaka galler då och då för liknande brott.

Evalds hustru drog efter andan. Visserligen hade hon inte lagt mer än tretusen 
kronor i handpenning, men hitta en resa när de var så nära avresedatum skulle bli 
svårt och mycket av glädjen och förväntningarna var redan grusade, tyckte hon. 
Att ringa Evald nu, insåg hon, var inte någon idé. Han hade sovit på stationen i 
natt och detta innebar, visste hon av erfarenhet, att han var hundra procent 
koncentrerad på ett fall och inte kontaktbar. Hon suckade tungt och ringde sin 
väninna istället. Någon var hon tvungen att prata av sig med och Elisabeth hade 
under många år varit ett troget stöd i med och motgång.

Evald var, precis som hustrun förmodade, fullt upptagen med att leta trådar som 
han kunde nysta i. Kvällens och nattens raid i de skummare kvarteren hade inte 
gett någonting; buset i stan hade för en gångs skull inte den blekaste aning om vad 
som var på gång. Detta kunde bara innebära två saker, tänkte han. Antingen var 
det ett kriminellt gäng som inte var från stan, eller några nya eller tidigare 
brottslingar, som hållit sig lugna ett tag och inte fanns med i kretsarna längre. 
Detta gjorde allt betydligt mer komplicerat. Han satte två av sina mest erfarna 
poliser på att kolla upp om det fanns några personer som vistades tillfälligt i länet 
och som inte borde vara här. De gav sig genast av för att kontrollera alla hotell, 
rum eller andra ställen där man kunde övernatta. Själv fortsatte Evald med att 
granska gamla fall för att se om något i dessa kunde väcka hans så välkända sjätte 
sinne. Men efter flera timmars granskande insåg han att det var en 
återvändsgränd. Tiden var alltför knapp för att hinna alla dessa högar av 
utredningar; det var som att leta efter en knappnål i en höstack.

 Strax efter middag kom poliserna som var utskickade för att hitta eventuella 
misstänkta tillbaka tomhänta. Även Rasmus dök upp. Han hade haft som uppgift 
att granska eventuella närliggande mål, som kunde vara aktuella men även där 
fick de tji. 

Tiden gick och Evald blev allt mer frustrerad. Klockan tjugo i tre avbröts all, när 
larmet kom om att en buss kört över kajen i Västervik. Alla tillgängliga resurser 
när det gällde poliser, ambulans och räddningstjänst skulle omedelbart 
omdirigeras till området för att hjälpa till. I nuläget visste man inget mer än att en 
dubbeldäckare, möjligen full med passagerare, hade kört genom räcket i 
Västerviks hamn. Polis, brandkår och ambulans från Västervik var på väg till 
olycksplatsen och övriga enheter i länet var larmade och på väg eller i beredskap.
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Evald, Rasmus och ytterligare två poliser slängde sig i en polisbil och med 
blåljusen på satte de full fart från Kalmar. Eftersom det var så tidigt på året borde 
trafiken vara hyfsat gles, tänkte Evald. De borde vara där uppe inom en och en 
halv timme utan att riskera liv och lem.

Typiskt, tänkte Evald; en katastrof kommer sällan ensam Som om han inte hade 
tillräckligt redan! De passerade Rockneby i närmre hundrafemtio. Tyvärr hann de 
inte köra om en lastbil innan det blev enkelfiligt och de fick snällt hänga sig på 
hejdaren för att komma ner i de 90 kilometer i timmen som lastbilschauffören 
lyckades pressa upp sin lastbil i, innan fartbegränsningen trädde in och hejdade 
högre hastighet. När det blev dubbelfiligt igen tryckte polisen som satt vid ratten 
plattan i botten och de susade förbi en rad bilar innan de åter kom in på enkelfiligt 
och snällt fick anpassa sig efter övriga trafikanters hastighet. Så fortgick det upp 
till och förbi Mönsterås. 

När de passerat  Emårasten mötte de en trailerdragare med Svensk Bilprovnings 
emblem på. Visst ja, tänkte Evald, var det idag som Bilprovningen skulle visa sin 
norrlandssatsning  med rullande stationer? Typiskt att jag ska ha en av mina mest 
hektiska perioder som polis just nu, hade varit spännande att se vad denna 
satsning skulle kunna leda till i framtiden. Evald tyckte spontant själv att det där 
med bilprovningen i nuvarande skepnad inte var någon bra funktion. Han hade då 
och då spanat vid Bilprovningens stationer, noterat en del bilar med ungdomar 
eller custom-motorcyklar för att några dagar senare stoppa dessa för att konstatera 
att däck, ljuddämpare med mera inte stämde med vad de haft när de var inne på 
besiktningen. Detta föranledde honom att återremittera dem till Svensk 
Bilprovning med uppmaningen att han hade ögon och öron öppna framöver för 
fortsatta överträdelser. En och annan väl dold svordom dök upp, men detta ryckte 
Evald bara på axlarna åt. 

Evald såg i ögonvrån att lastbilen svängde in vid Emårasten medan de snabbt la 
Mönsterås kommun bakom sig. Passerade Oskarshamn som susade förbi som en 
suddig bild på grund av farten. Efter en timme och en kvart var de framme i 
Västervik. Där var ett kaos utav guds nåde. Det var åtta ambulanser, ett otal 
brandbilar och poliser från alla närliggande distrikt. När Evald kom fram var 
styrkan med de första dykarna nere för att lokalisera bussen. Det enda som syntes 
av olyckan var lite svagt dieselskimmer på vattenytan och ett förvridet räcke, som 
slutade i ett stort hål ner mot vattnet. Evald ryste vid tanken. Hur många satt i 
bussen vid olyckan? Tio, femtio eller åttio; ingen visste, då de än så länge inte 
hade en aning om vilket bussbolag bussen tillhörde. Ingen av de chockade 
vittnena hade uppfattat någon reklam innan bussen försvann under vattenytan; de 
hade varit alltför chockade av det ofattbara som utspelades framför deras ögon för 
att lägga märke till detaljer. En detalj som Evald tyckte var märkligt var att inget 
flutit upp på vattenytan. Fönster borde ha gått sönder och resenärerna borde ha 
haft bagage med sig i bussen som skulle kommit upp till ytan.

Efter ca tio minuters väntan kom första dykaren upp ur vattnet. Han hissades upp 
till styrkan som stod vid kajen för att lämna en första rapport. Evald såg till att 
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han fanns nära, så han kunde höra lägesrapporten.  Dykaren skakade på huvudet 
och sa att han förstod ingenting. Bussen var tom, förarplatsen var intakt, men där 
fanns ingen chaufför  utan en fjärstyrningsutrustning kopplad till pedaler och ratt. 

Evald blev iskall. Han förstod direkt att detta var början på det han jobbat med de 
närmaste veckorna och att bussolyckan var en undanmanöver för något annat. 
Hans hjärna gick på högvarv. Vilka var det och vad hade de mer på gång? Han 
förstod direkt att det inte var några duvungar han hade att göra med, som så 
skickligt kunde tömma ett helt län på resurser för att få fritt spelrum. Vad som än 
skulle ske, förstod han att det inte rörde sig om norra delen av länet utan snarare 
Kalmar eller dess närhet. Då slog det honom som en blixt från klar himmel: 
Bilprovningens trailer! Varför skulle detta sammanfalla just idag?
 
- Till bilen skrek Evald till Rasmus och de två poliser som just dragit en suck av 
lättnad för att det inte var några omkomna. Alla runt Evald tittade på honom med 
förvåning. Hade den gamle tillförlitlige polisen fått en knäpp? ”Emårasten” skrek 
han, ”detta var bara en undanmanöver för det riktiga brottet”. 

Nu blev det fart på Rasmus och poliserna. De kastade sig mot bilen; de insåg 
redan att dyrbar tid hade gått till spillo och att de hade nästan en timmes körning 
ner till brottsplatsen. De som var där hade gott om tid att försvinna. Evald ringde 
febrilt på sin telefon för att ragga upp resurser i närheten av Emån men alla 
styrkor var koncentrerade till Västervik.

Evald förbannade dessa två- plus- en- vägar, nu när han var tvungen att pressa 
varenda minut av sin dyrbara tid för att säkra eventuella spår. De for fram ibland 
så fort bilen gick, ibland i 80 km när de fick en lastbil före sig. Evald förbannade 
sig själv för att han inte följt sin ingivelse att ta pension vid 61 år, som han först 
hade tänkt. Då hade han, som alla andra kalmarbor, nu kunnat sitta vid sidan om 
och nyfiket lyssna när ansvariga poliser värjde sig för skjutjärnsjournalisternas 
haglande frågor. Något han under alla år aldrig vant sig vid, något som genom 
åren blivit värre och värre med allt mer rotande i alla inblandades privatliv, 
inkluderande eventuella älskarinnor eller andra snaskiga privatsaker, som inte 
omvärlden hade med att göra. 

Som om inte detta var nog ringde en smått upprörd och förbannad polischef upp 
honom och berättade att de just fått ett samtal från Loomis i Stockholm. Där var 
de förvirrade, då de vid Emån tappat kontakten med en penningtransport på väg 
till Malmö. 
- Hur, sa polischefen, kan de skicka en pengatransport genom mitt distrikt utan att 
förvarna?
- Jo, sa Evald, om det är en väldigt massa pengar, typ de som försvann vid 
Arlanda. Det blev tyst en lång stund i telefonen, sen väste polischefen fram: 
- Var är du? 
- På väg, sa Evald, men troligen för sent. Västerviksolyckan var en 
undanmanöver.
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De närmade sig Emårasten i snabb takt för att upptäcka, när de väl kom dit, att det 
endast stod två personbilar med öppna dörrar på parkeringen. Några förvånade 
nyfikna rastplatsbesökare stod och tittade på åtta bundna och väl tejpade män i 
vaktuniformer, som satt i sina bilar. Evald tittade uppgivet på röran och insåg med 
en tung suck att det var alldeles för långt till pensionen och att det kunde bli en 
tung resa.
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Kap 13

Svante körde ut från garaget uppe i Basebo för att så småningom ta vägen över 
Fliseryd ner till Påskallavik, där han gick ut med ekipaget på E22. Nu hade han 
några minuter innan han nådde Emårasten, som var den kritiska punkten. Här 
räckte det med en enkel poliskontroll från någon nitisk aspirant för att få ett säkert 
vittne på hur chauffören såg ut och det visste Svante. Fick Evald den ledtråden 
skulle han ganska snart hitta likheten med Svante som han känt i många år.
 När han nästan var framme fick han hjärtat i halsgropen innan han insåg att 
polisbilen, som med fulla blåljus kom mot honom, var på väg upp till 
olycksplatsen vid Västervik.

Svante svängde in på rastplatsen och fick en snabb blick av Evald, som susade 
förbi. Som tur var så var han i full färd med att prata i telefon, varför Svante inte 
trodde att han tog någon notis om vem som körde lastbilen.

De andra var redan på plats och allt var förberett. Vakten och Lasse visste att alla 
resurser från polisen var på väg upp till olycksplatsen. Det gav dem fri fart ner till 
Emån, samtidigt som de visste att kortegen, för att inte väcka uppmärksamhet, 
skulle hålla sig inom hastighetsgränserna. De anslöt i god tid och tog på sig sina 
uniformer från Bilprovningen, samtidigt som Cigarren och Svante tog på sig 
varsin polisuniform för att dirigera in trafiken till lastbilen.

Efter en stund ringde Cigarrens telefon. Kortegen passerade precis vägkorset 
Svante nyligen kommit ut ifrån och nu var det bara minuter kvar innan de var där. 
Nu måste allt klaffa till hundra procent. Annars var det en ny volta på kåken som 
gällde för de inblandade, då de inte kunde räkna med några förmildrande 
omständigheter efter allt de hittat på under åren.

I Stockholm började nervositeten göra sig påmind. Olyckan vid Västervik, som de 
precis kommit undan, var en händelse som höjt temperaturen med flera grader i 
rummet. Nu kom nästa kritiska punkt när de skulle passera Emån, vilket innebar 
att mottagningen skulle vara dålig någon minut innan de kunde återetablera 
kontakten och andas ut. Kortegen hörde av sig och berättade att de närmade sig 
Emårasten och just passerade ett vägskäl, vars skylt det stod Fliseryd på. Strax 
därefter började det spraka i telefonerna och kontakten bröts, helt enligt planerna. 
En halv minut senare hände däremot något märkligt; även GP- kontakten bröts, 
vilket inte fanns med i beräkningen
 
- Vad är det för ställe de passerar, sa en av deltagarna i rummet. 
- Kunde lika gärna varit Krimhalvön, så tyst som det blev. 
- Tror, sa en annan, att det kan ha med vattnet att göra, vet att telefonföretagen 
jobbat med problemet men inte helt tagit sig runt det.

 Spänningen i rummet steg medan sekunderna tickade iväg. När sekunderna blev 
en minut började stämningen i rummet tätna; när sekunderna passerade två 
minuter, tittade de på varandra. Alla i rummet undrade vad som hänt. Nu borde 
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kontakten etablerats igen. När tre minuter passerat lyfte ansvarig på telefonen och 
skickade ut ett larm till Kalmarpolisen, som berättade att de hade fullt upp med en 
svår bussolycka men skyndsamt skulle avdela en bil och ta sig ner till området för 
att se vad som hänt. Fick de kontakt igen var det bra om de genast hörde av sig, så 
bilen kunde återgå till sitt tidigare uppdrag.

Kortegen anlände till Emårasten för att upptäcka att de blev invinkade till 
fordonskontroll, något som inte var vad de ville, men för att inte röja sig så hade 
de inget val utom att foga sig i dumheterna och sen komma vidare. Tyvärr var det 
dessutom ett illa valt ställe, då de just tappat kontakten med Stockholm och att det 
var stor risk att det gick ut larm efter dem innan de hunnit därifrån. De körde 
snällt in till varsin besiktningsman, som hade i uppgift att kontrollera fordonens 
identitet, innan bilarna skulle rullas in i den stora trailern där de skulle 
kontrolleras. Bilen med pengarna blev först klar och rullades in i trailern, något 
som oroade de andra. Men, tänkte de, vi är bara tio meter från bilen och vi är på 
en parkeringsplats, som inte går att lämna utan att vi kan genskjuta. När 
besiktningsmännen var färdiga med identifikationen och kom fram till bilarna, såg 
vakterna i bilen att de bar på något, som de lyfte upp och sprutade in i bilarna.

 Det sista de i följebilarna mindes var att trailerns dörrar stängdes runt 
pengatransporten. När de vaknade igen satt de väl tejpade i bilarna med några 
nyfikna rastplatsbesökare runt sig och en polisbil, som i hög hastighet med 
påslagna sirener och blåljus anlände till platsen.

Allt hade gått enligt planerna och Svante slängde snabbt av sig uniformen, 
samtidigt som de andra slet bort magnetskyltarna med Svensk Bilprovning. Nu 
var det vilken trailer som helst, visserligen med en enormt dyrbar last på sextio 
miljoner i kontanter. Men ingen runt om, mer än de inblandade plus de som satt 
tejpade i bilarna på rastplatsen, visste detta. Svante gled iväg söderut mot 
Mönsterås, där han om några minuter skulle svänga av mot Fliseryd för att sen ta 
sig upp till Basebo och det skyddande garaget. Där skulle de dela på bytet och 
splitta flyktvägen för att försvåra för eventuella efterföljare.

Svante gled med gasen i botten ner mot Mönsterås. Risken för att bli stoppad av 
polisen var minimal, men fanns där ändå, och han ville snabbt bort från E22 och 
uppmärksamheten där. När han gled in på Fliserydsvägen kände han hur hjärtat 
bankade och vilken hög puls han haft. Jag är alldeles för gammal, tänkte han, för 
att hålla på med sån´t här. Detta får bli sista gångn, vad Cigarren än hittar på. Han 
gled vidare genom skogen med blicken i backspegeln och rädslan att få se ett par 
blåljus närma sig i hög fart, men inget hände och när han kom fram till garaget 
hade Cigarren redan öppnat portarna så att han kunde glida in mellan de 
skyddande väggarna.

Väl inne i garaget skred de snabbt till verket med att bryta sig in i transporten, 
tömma den på pengar och sen dela upp bytet. Vakten tog hand om insiderns 
pengar, vilka han skulle lämna över till honom så fort allt lugnat sig lite.
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När de var färdiga lämnade Vakten och Lasse byggnaden för att snabbt ta sig 
vidare ut ur landet med pengarna. Vakten, som var lite biltokig, hade stulit en 
Svart Audi A6 Allroad, som de lastade pengarna i och försvann i  med en rivstart. 
Cigarren hade protesterat när han kom med bilen.

- Typisk flyktbil, sa han. 
- En som poliserna direkt sätter ögonen på, men Vakten bara skrattade lite åt hans 
synpunkter och tyckte han var mesig. 
- Dessutom, sa han, så åker vi ju inte ens samma väg, så om något skulle hända så 
berör det ju ändå inte er andra. 

Lasse tyckte också det var häftigt att åka ett sådant lyxåk för en gångs skull och 
påtalade att de hade en bra bit i bil innan de kunde luta sig tillbaka i ett 
flygplanssäte och koppla av. Cigarren ryckte på axlarna och sa att det rörde ju 
egentligen inte honom, men han visste av erfarenhet hur Evald och hans gelikar 
fungerade. Själva skulle de åka en liten Nissan Micra av äldre modell, som 
förhoppningsvis inte väckte polisernas uppmärksamhet. Dimitri och Erik hade för 
tillfället varit och köpt sig en SAAB 9.3, vilken de tyckte var lagom diskret för 
ändamålet.

Efter en stund lämnade även Dimitri och Erik byggnaden och nu var det bara 
Svante och Cigarren kvar. Maggan hade lämnat Sverige samma dag för att fixa 
boende, berättade Cigarren med en underfundig min.

Cigarren plockade noggrant undan alla eventuella kvarglömda ledtrådar och de 
skurade rent personalutrymmen, lastbil och pengatransport innan de satte sig i 
bilen. Precis när Svante skulle köra, hejdade Cigarren honom och gick in i 
byggnaden. Han kom ut lika snabbt och satte sig i bilen igen. Svante släppte upp 
kopplingen och var precis på väg att svänga norrut när Cigarren hindrade honom.

 - Vi ska söderut mot Kalmar, sa Cigarren. Svante tittade frågande på honom. 
- Det är inte vad vi kommit överens om, sa han. 
- Näe, sa Cigarren. 
- Just därför ska vi mot Kalmar. Jag har hyrt ett hus söder om Kalmar av ett äldre 
par. Jag har bunkrat upp med mat för tre dagar. Där ska vi ligga och trycka tills 
värsta uppståndelsen har lagt sig. Sen drar vi över Malmöbron till Sturup och 
flyger därifrån till Aten och vidare till Gerani på Kreta, där Maggan väntar på oss.

Svante kände väl igen sin gamle kumpan. Aldrig tillräckligt säker. Skulle någon 
åka fast så kunde de läcka och övriga flyktvägar var avslöjade. Nu skulle detta 
bara kunna vara en fördel, då de skulle ta en helt annan väg och slutmålet bli ett 
helt annat än förväntat.

Svante och Cigarren installerade sig i Håknabo, en liten by med endast några hus, 
som likt en träddunge samlats för att värma varandra under de kalla vintrarna. 
Grannarna var vana vid att det lilla huset med de vita knutarna hyste en del gäster 
ibland,då paret som ägde huset bodde i en annan by några mil därifrån och hyrde 
ut det för att dryga ut underhållskostnaderna. Oftast var det tyskar på 
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sommarsemester. Men det hände även att svenskar dök upp. Att det dök upp 
några gäster väckte alltså inte någon större nyfikenhet hos grannarna. Radion och 
teven var fylld av nyheter om det spektakulära rånet och Svante såg med glädje 
hur polischefen och Evald duckade under frågorna från skjutjärnsjournalisternas 
krävande anstormning. Hur mycket pengar handlade det om, hur långt hade de 
kommit i utredningen, skulle de få fast de ansvariga?

Dagen efter rånet försvann Cigarren iväg några timmar. När han kom tillbaka 
berättade han att han skickat pengarna via DHL till Maggan i en last med nallar, 
som skulle säljas av henne i Grekland. Delar av stoppningen bestod nu av pengar 
istället och han hade bara behållit hundratusen för deras egna behov.

De stannade några dagar i stugan och lyssnade uppmärksamt på hur jakten 
fortsatte och vilka framgångar polisen började göra.

Dag två hade en man från Basebo ovanför Berga ringt och berättat att hans 
garage, som han hyrt ut till ett lastbilsåkeri, för tillfället, förutom åkeriets lastbil, 
hyste en annan bil. Den var snarlik en inte obekant pengatransport, som var 
försvunnen sen några dagar. Givetvis var den tom men ändå intressant.

- Nu, sa Cigarren, är jakten på gång , nu gäller det att den går åt rätt håll, så att vi 
under tiden kan smita ur landet. 
Svante kände sig trygg när han var med Cigarren. Han visste att han aldrig skulle 
svika honom efter alla år och att han dessutom var en jäkel på att planera kluriga 
flyktvägar. Något han lärt sig under alla polisdrev han haft efter sig.

76



Kap 14

Dagen efter rånet var det full aktivitet, när det vid tiotiden ringde på Evalds 
telefon. Evald lyfte luren och en trevlig röst presenterade sig som Anders, 
månskensbonde från Berga. Han hade likväl som alla andra inte kunnat undgå att 
höra nyheten om rånet som kablats ut i varenda media i Sverige. Han kunde också 
berätta att den så eftersökta försvunna pengatransporten, tillsammans med en 
trailerdragare och dito trailer stod i hans lada, numera ombyggt till lastbilsgarage.
Evald samlade genast en stab av tekniker och poliser och tjugo minuter senare var 
de efter en snabb genomgång på väg för att finkamma området. Vissa skulle 
knacka dörr, andra leta efter kvarglömda prylar på brottsplatsen. När de kom fram 
började de noggrant söka av garaget och efter en liten stund så kom en av 
teknikerna med en karta tillsammans med en annons från blocket där ett bilföretag 
i Kalmar annonserade ut en Audi A6. Detta hade han hittat bakom ett av 
elementen. På kartan fanns en av vägarna markerad med pilar, vägen gick över 
Växjö ner mot Helsingborg. Detta fick Evald att snabbt lyfta luren och beordra en 
internationell efterlysning och att polishuset genast ringde till berörda företag och 
frågade om bilen. Efter bara någon minut fick Evald ett svar på sin fråga. Bilen i 
fråga hade stulits en vecka tidigare från företaget och var sen dess spårlöst 
försvunnen. 

Gå ut med en internationell efterlysning på bilen, beordrade Evald, med 
koncentration Helsingborg, Danmark och Tyskland och vidare söderut. 

Nu började Evald känna att han var med i leken igen. Hur noga de än var, 
brottslingarna, så hade de oftast en arrogans, som brukade straffa sig och som så 
många gånger förr fått Evald dem på spåren. Under tiden de väntade på att bilen 
skulle dyka upp, finkammades garaget och dess utrymmen. Men allt var väl städat 
och noggrant undanröjt så när som på papperslappen och kartan. Något hårstrå 
som eventuellt skulle kunna leda till någon tidigare toppsad brottsling hittades, 
men det var allt. Av bytet fanns inte en cent. Det var inga amatörer han hade att 
göra med, tänkte han. Bara att ta sig in i bilen utan att säkerhetssystemen utlöstes 
visade på mångårig kunskap inom brottets bana.

Efter några timmar ringde det från Tyskland. Där hade man strax ovanför Berlin, 
efter en biljakt tagit in två personer, som för tillfället hade färdats i den efterlysta 
bilen. Båda var givetvis helt oförstående till varför de som laglydiga medborgare 
hade blivit jagade som några storbrottslingar och när polisen hittade närmre åtta 
miljoner i bagageluckan var de, som politikerna brukar vara när media tagit dem 
med handen i syltburken, helt oförstående av hur de kunde hamnat där. Evald 
drog en suck av lättnad, nu var han en lösning på spåren. Nu gällde det bara att så 
snabbt som möjligt få hit dem och få dem att prata, något som kunde vara nog så 
svårt. Polisen i Tyskland skulle snabbutreda händelsen och förhoppningsvis 
samma dag börja transporten av dem upp till Sverige, där Kalmarpolisen skulle ta 
över vid brofästet i Malmö. 
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Redan vid midnatt samma dag hade den tyska polisen överlämnat de två 
kumpanerna till Kalmarpolisen, som redan på väg upp till Kalmar inledde förhör 
med dem. Givetvis teg de som muren, de visste de skulle få ett helvete i fängelset 
om de golade på några kollegor. Golare var lika illa sedda som våldtäktsmän och 
pedofiler och fick oftast sitta på särskilda avdelningar för att de andra fångarna 
inte skulle misshandla dem. Evald satte igång korsförhör med de båda tills ögonen 
gick i kors, men han insåg till slut att det var lönlöst, de var allt för härdade i 
brottets bana för att gola och de visste att de hade en hyfsad dusör att hämta ut 
från de andra som gick fria, när de väl fick lämna livet bakom grindarna och 
komma ut till verkligheten igen. Var det något värdesattes högt inom de kretsarna 
så var det ärlighet mot varandra, i alla fall så länge ingen upptäckte att man golat.

Vakten ville varken kännas vid kartan eller bilannonsen. Innerst inne förbannade 
han sin egen dumhet. Han skulle ha lyssnat på Cigarren och köpt en äldre billigare 
bil kontant. Men han funderade på hur poliserna fått tag på hans lappar. Han var 
nästan säker på att han slängt dem flera dagar innan i en soppåse som han själv 
bar ut till soptunnan och tömningen skedde samma dag som de utförde rånet. Men 
han var inte helt säker, i alla fall hade något gått snett och nu fick han förbereda 
sig på några år bakom galler igen. Tråkigt, men ändå hemtamt, maten betald, tv på 
rummet, ja sämre kunde man ha det, tänkte han. Dessutom räknade han med att de 
andra slantade in en del när han kom ut, som tack för att han suttit inne utan att 
avslöja dem. 

När Evald träffade Vakten fick han en förnimmelse om att han hört ett 
signalement som liknade personen han just stod och tittade på. Han gick ut ur 
rummet och fram till Rasmus, bad honom titta på personen och se om han kunde 
erinra sig någon tidigare händelse som kunde förknippas med ett signalement 
liknande den person han just tittade på. Rasmus funderade en stund och la pannan 
i djupa veck innan Evald såg hur det glimmade till i ögonen på honom. 
- Rånet i Lenhovda, sa han, 
- Liten satt person, lång smal med utpräglad kalmardialekt. Smart grabb, tänkte 
Evald, kommer att bli en profil här inom Kalmarpolisen när jag dragit mig 
tillbaka.

Evald kom plötsligt på att han totalt glömt bort hustrun i all uppståndelsen. Hon 
hade säkert också följt utvecklingen på radio och teve, så hon förstod att han var 
hårt upptagen med annat än hemmet för tillfället. Men någonstans där inne kände 
han att det nog var dags att höra av sig, nu när de hittat trådar att nysta i och Evald 
kände att de ändå var på väg att ringa in resterande inblandade. Rasmus fick i 
uppdrag ringa runt till flygplatser och färjeläger för att se om det fanns något 
bland passagerarna som stack ut. Några som eventuellt var på ett plan de kanske 
inte borde vara på. Själv gick han och ringde hustrun för att döva sitt samvete en 
stund.

Rasmus ringde runt till de svenska flygplatserna och bad att få ut flygrutter som 
kunde stämma med resmålet som fanns på de redan gripnas biljetter. Efter att 
tillsammans med fem andra poliser ha granskat hundratals flygrutter hittade de ett 
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femtiotal som kunde vara aktuella. Efter att ha granskat lika många 
passagerarlistor och passagerarnas bokningar hittade de två stycken personer vars 
slutdestination stämde överens med de gripnas. De hade flugit från Skavsta till 
Aten för att där fortsätta till Grand Canaria, samma resmål som de två gripna. 
Rasmus ringde upp till Skavsta för att få lite mer upplysningar och eventuellt 
filmer från flygplatsens kameror som kunde identifiera de två. Redan efter några 
timmar hade han filmer på de två männen, en med grekiskt utseende, den andra 
liten med markerat spetsigt ansikte. Rasmus tog två bilder och gick in till Evald 
för att se om han hade någon aning om vilka det kunde vara. Evald studerade 
bilderna en stund men skakade på huvudet. 
- Näe, sa han, inga jag direkt känner igen. 
- Någonstans tycker jag mig känna igen han den lille satte greken, men han kan 
lika väl likna vilken som helst här i stan med det utseendet. Lys dem vid Grand 
Canarias flygplats, de borde inte hunnit dit än. 
Rasmus gjorde som Evald bad honom och efter ytterligare några timmar fick han 
ett telefonsamtal från den lokala polisen som tagit in de två gynnarna med ett 
svepskäl att deras pass inte stämde, något som senare skulle visa sig vara riktigt. 
De hade dessutom med sig en ansenlig summa pengar i sina resväskor. Pengar 
som nu låg i säkert förvar hos polisen. Evald började känna sig allt mer nöjd. Nu 
kunde de försöka snacka om inkompetenta landsortspoliser, nu fick de allt se att 
även lilla Kalmar kan reda ut större grejer än lägenhetsbråk och fjortisar som 
snattar i ICAbutiken. Han sträckte stolt på sig. Visserligen hade hustrun berättat 
om den förlorade semesterresan, men det var som tur var inte hans bord och vad 
var tretusen spänn jämfört med sextio miljoner kronor.

Han fick väl bjuda hustrun på en resa till Kreta framöver, det brukade alltid funka. 
Fick hon bara lite sol, bad och en middag med ett glas vin till kvällen brukade hon 
vara nöjd, det kunde han kosta på sig nu när han började närma sig en lösning. 
Cirka häften av pengarna var i hamn igen, en del hade nog redan gått åt till 
diverse omkostnader, men det var en bråkdel. Däremot tydde den stora summa 
som fortfarande saknades. Att hjärnorna bakom kuppen saknades. Evald hade 
genom sina många år på Krim bra koll på hur bytet delades upp. Hantlangarna 
som stod för grovjobbet brukade plocka hem hälften av bytet medans 
hjärnan/hjärnorna brukade få den andra halvan. Förhören med de inblandade gav 
inga ledtrådar, de teg som muren, förhärdade genom många polisförhör de 
genomlidit. Han misstänkte att de två passagerare som inte dök upp på Sturup 
även de tillhörde rånarligan, men varför dök de aldrig upp? Och vart tog de vägen 
istället? Här var något lurt som måste undersökas och detta blev något han satte 
sin trupp på att undersöka. Men efter flera dagars resultatlöst arbete insåg han att 
det kunde bli en lång och krånglig utredning som kanske skulle följa honom 
ouppklarad till pensionen. Stockholm låg på och hade skickat ner egna 
kriminalare för att hjälpa till. De dammsök än en gång alla tänkbara vägar ut ur 
Sverige. Hittade visserligen ett hundratal individer, men efter förhör och 
efterforskningar blev de avskrivna, då de hade vattentäta alibin för dagen. 
Någonstans innerst inne kände Evald att han hade lösningen, där fanns något i 
sättet att agera som han kände igen, men han kunde bara inte snubbla över vad det 
var.
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Dagarna gick och rånet fick allt mindre prioritet. Evalds dagar började åter fyllas 
av villainbrott, hustrumisshandel i Norrliden, mariujanaodling i Högsby, 
lägenhetsbråk på Stensö med mera, som normalt tillhörde en Kalmarpolis vardag. 
Visst grubblade han på rånet då och då, annat kunde han inte göra då både media, 
privatspanare och inte minst Stockholm gjorde honom påmind om det titt som 
tätt. Men, tänkte han, är man så dum i huvudet att man inte förvarnar oss om 
transporten, kan man faktiskt ha det. Dessutom innebar det ju att hans egna 
pengar blev lite mer värda, tänkte han, och skrockade lite förnöjt vid tanken. Det 
drabbade ju ändå inte vanligt folk. Då är det ju faktiskt värre med trafikpolisens 
böter för att man kör fem kilometer för fort, något han själv bittert fått erfara 
innan Norrköping när han var på väg till en konferens i Stockholm.
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Kap 15

Cigarren och Svante satt uppe i Håknabo och tryckte. De kunde via teven följa 
hur jakten på rånarna fortskred. Vakten och Svante hade snabbt blivit infångade. 
Mycket tack vare den glömda kartan som Cigarren så påpassligt hade smugglat 
ner bakom elementet, efter att ha fiskat upp den när Vakten slängt den i 
soptunnan. Cigarren tyckte att dessa två kumpaner ställt till så mycket problem 
som kunde äventyrat hela kuppen, så att de nu fick bli lockbete för att leda in 
polisen på ett spår bort från de andra, allt för att de skulle få lite mer tid fly fältet. 
Svantes och Cigarrens undanmanöver med att stanna i närheten var ett drag som 
endast Maggan visste om. Cigarren hade under sina otaliga flykter noterat vad 
som gjort att de åkt dit och likt en fotbollstränare analyserat motståndarens starka 
och svaga punkter. Därför visste han att Evald var målinriktad och snabbt nosade 
vidare likt en missil, som fått värmekänning av sitt mål för att nå och förinta 
detsamma. Men han visste också att när Evald väl fått upp ett spår så glömde han 
för en stund alla eventuella sidospår, vilket gav övriga möjlighet att sopa igen 
spåren.

Han räknade kallt med att Evald förutsatte att alla så fort som möjligt flytt fältet 
och lämnat landet, något som han också fick bekräftat när han tittade på teve och 
läste tidningar. Stugan var hyrd i fjorton dagar, men för tillfället fanns det inga 
andra hyresgäster på gång. Så ville de kunde de säkert få hyra någon vecka till, 
hade husägaren sagt. De var väldigt tacksam att få börja uthyrningssäsongen så 
tidigt. 

En missräkning som Cigarren inte räknat med och som spetsade till deras egna 
planer var att Evald redan efter några dagar även lyckats snoka reda på Dimitri 
och Erik. Detta var inte bra, tänkte Cigarren, nu är han stärkt av sina framgångar 
och kommer att sätta näsan i vädret som den blodhund han är och leta efter 
ytterligare spår. Detta alldeles för tidigt, då Cigarren räknat med att Evald 
åtminstone i tre veckor skulle vara upptagen med Vakten och Lasse, innan han 
fortsatte att leta  efter de andra.
Svante och Cigarren satt och diskuterade alternativa vägar ut ur Sverige när det 
ringde på dörren. Svante höll på att få hjärtstillestånd, han visste hur envis Evald 
var och var säker på att han nu redan snokat reda på de två sista kumpanerna. 
Cigarren gick för att öppna, Svante var allt för chockad  för att kunna resa sig. När 
Cigarren öppnade dörren drog han inombords en suck av lättnad. Det var bara det 
gamla strävsamma paret som hyrde ut stugan och som undrade hur de hade det 
och om det var några problem. 
_ Allt är bra, sa Cigarren. Vi lägger gärna på en vecka till då vi trivs så förträffligt 
här i naturen och lugnet som omger stugan, långt från vad vi är vana vid i vår 
hektiska huvudstad. Paret blev tacksamma för att få ytterligare en vecka uthyrt nu 
när det var lågsäsong, dessutom förskottsbetalt och hela tvåtusen extra för 
städning. 
- Tänk, sa mannen, om alla hyresgäster vore sådana och hustrun nickade jagande.
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- Tänk, sa mannen, till Cigarren. Att vi har haft ett av Sveriges största rån här i 
närheten. 
- Jaa, sa Cigarren. Vart är vårt samhället på väg. Du skulle bara veta, tänkte han, 
innerst inne, att du just nu står och pratar med hjärnan bakom hela uppståndelsen 
och att du just nu hyser två av Sveriges mest eftersökta brottslingar.

När paret lämnat stugan fortsatte Svante och Cigarren med sina göromål. Nästa 
dag skulle Cigarren skicka pengarna med DHL till Maggan i Grekland, pengarna 
som var väl förpackade i stoppningen på ett större parti nallar, som enligt 
fraktordern skulle säljas vidare till grossist i Grekland.

Innan Svante lämnade Sverige hade han bara en sak att göra för att döva sitt 
dåliga samvete. Han hade aldrig lurat en vanlig Svensson på en enda krona och 
han tänkte inte låta detta bli första gången. Därför ursäktade han sig för Cigarren 
att han var tvungen att åka in till apoteket för att hämta ut medicin innan de reste 
sin väg. Cigarren mumlade lite irriterat, då han inte ville att de stötte på någon 
som kunde känna igen dem och sätta Evald på spåret. Svante lovade att vara 
försiktig och han skulle åka ner till Karlskrona för att inte äventyra något. Vad 
Cigarren inte visste var att Svante tänkte åka ner till det nu konkursade Surprise 
Travel för att återföra pengarna som saknades, så att alla resenärer skulle få 
tillbaka sina surt förvärvade pengar. Svante antog färden ner till Karlskrona med 
bultande hjärta. Han måste vara extra försiktig nu så inget gick fel. Nu hade de 
bara några futtiga dagar kvar innan de som rika män lugnt kunde lämna Sverige, 
för att resten av livet kunna njuta det behagliga liv de alltid drömt om. Allt gick 
enligt Svantes planer. Butiken var öde och tom så han kunde utan att någon såg 
honom slänga in ett kuvert med de försvunna pengarna och snabbt lämna 
området. Nu kunde han med gott samvete, lämna det land som gett honom en så 
hård fostran. För att istället leva ett lugnt och behagligt liv på en varm grekisk ö 
med en rundhänt pension som han försiktigt skulle spendera för att inte väcka 
uppmärksamhet.

De båda kumpanerna låg lågt ytterligare en vecka och när allt verkade lugnt så 
begav de sig ner mot Malmö och över bron till Danmark, för att sen via Danmark, 
Tyskland, Österrike ta sig vidare ner genom de forna öststaterna till Grekland och 
därifrån med båt över till Kreta. Bilen lämnande de kvar på fastlandet, med 
nycklarna i. Det skulle inte dröja länge förrän någon samlare tog hand om den och 
satte på nya grekiska skyltar och hjälpte dem att sopa igen spåren. Väl på Kreta 
mötte de Maggan igen som sken som en sol när hon mötte de gamla vännerna. 
Värmen hade inte tagit riktig fart än på Kreta, så de hade ännu några veckor med 
lugn och ro innan turister och sommarjobbare skulle dyka upp och sätta fart på 
den annars så lugna tillvaron för de fastboende. Maggan hade med hjälp av 
hotelldirektören och ett antal tusenlappar ner i hans ficka fixat en bra lagerlokal i 
hamnen i Chania där partiet med de preparerade nallarna för tillfället befann sig. 
De hade ingen brådska med att plocka fram pengarna då de tänkte ha en lång och 
skön vistelse på Kreta tills allt hemma i Sverige lugnat ner sig och de så sakteliga 
kunde återvända för att smälta in som vanliga laglydiga medborgare igen. 
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Veckorna gick och Svante, Maggan och Cigarren njöt av tillvaron på Kreta, 
värmen gjorde sig allt mer påmind och de började se allt fler turister på ön, men 
än så länge var det gott om plats vid poolen på Vagia Mare och på de få 
restauranger som var öppna. Äntligen, tänkte Svante, kan jag leva ett lugnt och 
behagligt liv, ta dagen som den kommer utan att oroa mig för morgondagen. 
Äntligen kände han att han hittat hem efter alla hårda år på kåken. Cigarren hade 
redan tillsammans med hotellägaren börjat diskutera några intressanta 
hotellaffärer i området, något som hotellägaren inte hade något emot, så länge han 
inte behövde slänga in en massa cach men ändå fick del av kakan. En dag kom 
Cigarren tillbaka, lite extra upprymd. Hotellägaren hade fått nys om att en av öns 
finare restauranger var till salu. De hade inte bara en fantastiskt god mat, utan 
även en vidunderlig utsikt.

Ikväll, sa Cigarren skall jag bjuda er på en fantastisk middag, som dessutom 
bjuder på en otrolig utsikt.

De goda vännerna tog en taxi ner strax innan skymningen för att få njuta av den 
fantastiska utsikten över havet innan skymningen la sig över ön. De satt som bäst 
och inmundigade fördrinken när Svante spratt till. Cigarren tittade på Svante som 
blivit helt likblek i ansiktet och kunde inte få fram ett ord. Han bara pekade med 
öppen mun bort mot entren till restaurangen och Cigarren vände förvånat blicken 
efter Svantes utsträckta pekfinger.
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Kap 16

Kap 16

Evald hade inte rönt någon vidare framgång med rånet och de sista pengarna. Den 
händelserika mars hade fått lämna plats för april utan att något nytt tillförts 
utredningen och nu närmade sig den för hustrun så efterlängtade resan. Av någon 
outgrundlig anledning, som förbryllade polisen i Karlskrona, hade 
konkursförvaltaren när han en dag gick in på Surprise Travel med en 
värderingsman hittat ett kuvert med pengar och en lista på alla kunder och 
fordringsägare, som företaget var skyldigt pengar. Detta satte konkursen i en helt 
ny dager och företaget kunde avvecklas på ett kontrollerat sätt. Evalds hustru var 
överlycklig: resa till Kreta och pengarna tillbaka för den misslyckade bussresan. 
Hon sken som en sol när hon och Evald äntrade planet från Kalmar flygplats för 
att ta en välbehövlig semester uppe på Blue Village i Gerani. Om Evald inte hade 
kopplat bort sitt polismedvetna sjätte sinne borde alla varningsklockor gett honom 
huvudvärk. Men nu satte han sig bekvämt ner i sätet på flygplanet, beställde in sin 
så efterlängtade whisky och kopplade bort allt som hade med brott, misshandel 
och rån att göra. 

Väl nere i Gerani njöt de av den goda maten, baden och utelivet. Framförallt 
kvällarna var Evalds tid på dygnet, då han kunde välja och vraka bland det 
grekiska husets läckerheter.

Efter några dagar hade han dessutom fått nys om en fantastisk restaurang nere vid 
Platanias, Panorama, som serverade en fantastisk mat och hade en vidunderlig 
utsikt. Så inför kvällen bad han hustrun att klä upp sig lite extra, för ikväll skulle 
det bli en extra delikat tillställning, som lite plåster på såren för alla sena kvällar 
och förlorade helger hon fått genomlida på grund av Emårånet, som det fått heta 
efter platsen det utfördes på. De vandrade förväntansfulla in på Panorama och såg 
sig kring för att hitta bordet med bästa utsikten.

Längst ner såg han hur ett bord blev ledigt och ryggtavlorna på de som precis nyss 
suttit där. Han fick en vag förnimmelse att ryggtavlorna och sättet att röra sig på 
var bekant på de som snabbt försvann ut bakvägen genom restaurangen. Men för 
att inte oroa hustrun, slog han snabbt sin polisiära ådra hur hågen och pekade för 
kyparen vart de ville sitta. Inte ont anande att han varit millimeter från att få fast 
de sista bankrånarna, som höll på att förstöra, hans sista år i karriären.

Med vänliga hälsningar
Åke Nilsson
ake.nilsson@hemstudion.se
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