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Hotel de la Plage

Våren kom tidigt till kanalön Jersey 1939, och solen som fl ödade 
genom matsalsfönstret på Hotel de la Plage bildade en bländande 
gloria runt mannen som satt mittemot Betty Palmer med ryggen 
mot havet. Han skrattade och högg in på sin Sunday Roast Spe-
cial ”med alla tillbehör” för 6 shilling. Den artonåriga Betty, en 
bondfl icka som just undfl ytt hembygden i Shropshire, visste att 
denne man var helt olik alla som hon mött tidigare.

Utöver detta var hennes kunskap om Eddie Chapman något 
begränsad. Hon visste att han var tjugofyra år gammal, lång och 
stilig, med en smal mustasch – precis som Errol Flynn i Lätta bri-
gadens anfall – och djupa nötbruna ögon. Hans röst var stark men 
gäll med en anstrykning av nordostlig dialekt. Han var ”bubblan-
de”, fylld av skratt och okynne. Hon visste att han måste vara rik, 
eft ersom han var ”i fi lmbranschen” och körde en Bentley. Han bar 
dyra kostymer, en guldring och en överrock i kaschmirull med 
minkkrage. Den här dagen bar han en prydlig gul slips med prick-
ar och pullover utan ärmar. De hade träff ats på en klubb på Ken-
sington Church Street, och även om hon först tackat nej när han 
bjöd upp till dans, så gav hon snart med sig. Eddie hade blivit hen-
nes förste älskare, men sedan försvann han och sade att han hade 
brådskande aff ärer i Skottland. ”Jag måste resa”, sade han till 
henne. ”Men jag kommer alltid tillbaka.”

Trogen sitt ord hade Eddie plötsligt åter visat sig vid dörren till 
hennes bostad, brett leende och fått henne att tappa andan. ”Vad 



14 ag e n t  z i g z ag

skulle du tycka om att följa med till Jersey, och sedan kanske till 
södra Frankrike?” frågade han. Betty hade störtat iväg för att 
packa.

Till sin överraskning upptäckte hon att de skulle få ressällskap. I 
framsätet på den väntande Bentleyn satt två män: föraren var en 
storvuxen, ful best med skrynkligt ansikte; den andre liten, smal 
och mörk. De båda verkade inte vara några idealiska följeslagare på 
en romantisk semesterresa. Föraren drog igång motorn och de for 
iväg med ryslig fart genom Londons gator. Med skrikande däck 
svängde de in på fl ygplatsen i Croydon och parkerade bakom hang-
aren, precis i tid för att hinna med planet från Jersey Airways.

Samma kväll hade de checkat in på hotellet vid stranden. Eddie 
sade till receptionisten att de var på Jersey för att spela in en fi lm. 
De hade skrivit in sig i liggaren som Mr och Mrs Farmer från Tor-
quay. Eft er middagen begav de sig till West Park Pavilion, en natt-
klubb på piren, där de dansade, spelade roulett och drack lite mer. 
För Betty hade det varit en dag av glamour och dekadens utan 
motstycke.

Kriget var på väg, det sade alla, men i matsalen på Hotel de la 
Plage rådde fullständig frid denna soliga söndag. Bortom den gyl-
lene stranden glittrade böljorna bland små utspridda öar och skär, 
medan Eddie och Betty åt sockerkaka på tallrikar med eleganta 
blå kanter. Eddie hade hunnit halvvägs genom ännu en rolig his-
toria, då han plötsligt stelnade till. En grupp män i överrockar och 
bruna hattar hade stigit in på restaurangen och en av dem talade 
nu ivrigt med överkyparen. Innan Betty hunnit säga något reste 
sig Eddie, böjde sig för att kyssa henne en gång, och hoppade 
sedan ut genom fönstret, som var stängt. Krossat glas yrde 
omkring, porslin vältes omkull, kvinnor skrek och kypare ropade 
högt: Betty Farmer såg en sista glimt av Eddie Chapman som stör-
tade iväg utmed stranden med två rockklädda män i hälarna.

Detta är bara ett par av de saker som Betty inte visste om Eddie 
Chapman: han var gift ; en annan kvinna väntade hans barn; och 
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han var en bedragare. Inte någon billig väskryckare, utan en helgju-
ten yrkesförbrytare, en ”undre världens furste” enligt egen åsikt.

Att bryta mot lagen var för Chapman ett kall. På senare år, då 
något slags motiv för karriärvalet verkade påkallat, hävdade han 
att moderns tidiga död, på fattigsjukhusets tuberkulosklinik, hade 
fått honom att ”spåra ur” och vända sig mot samhället. Ibland 
skyllde han på den svåra fattigdomen och arbetslösheten i norra 
England under depressionen, som tvingat honom till ett liv i brott. 
Men i själva verket föll sig kriminaliteten naturlig för honom.

Edward Chapman föddes i Burnopfi eld, en liten by i koldi-
strikten kring Durham, den 16 november 1914, ett par månader 
eft er första världskrigets utbrott. Hans far var mariningenjör och 
för gammal för militärtjänst; han hade blivit innehavare av Th e 
Clippership, en sjaskig pub i Roker där han själv drack upp en stor 
del av lagret. För Eddie, äldst av tre barn, fanns inga pengar, inte 
mycket kärlek, knappast någon fostran och bara en summarisk 
skolgång. Han utvecklade snart en begåvning för dåligt uppföran-
de och avsmak för auktoriteter. Unge Chapman var intelligent 
men lat, oförskämd och lätt uttråkad. Han skolkade oft a från sko-
lan och föredrog att söka på stranden eft er lemonadfl askor som 
kunde lösas in för en penny stycket, och sedan fördriva eft ermid-
dagarna på bion i Sunderland: Röda Nejlikan och Alfred Hitch-
cocks Utpressning och Mannen som visste för mycket.

Eft er ett kortvarigt och otillfredsställande mellanspel som oav-
lönad lärling på en verkstadsfi rma i Sunderland gick Chapman 
vid sjutton års ålder in i armén och tog, trots att han var för ung, 
värvning på andra bataljonen vid Coldstream Guards. I början av 
rekryttjänsten i Caterham halkade han under handbollsspel och 
fl äkte upp ett gapande sår i knäet: ärret som bildades skulle ge 
polisen ett värdefullt kännetecken. Björnskinnsmössan och den 
stiliga röda uniformen fi ck fl ickorna att gapa och fnittra, men 
vakttjänsten utanför Towern i London fann han långtråkig – och 
staden där ute vinkade honom till sig.

Chapman hade burit gardets uniform i nio månader då han 
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beviljades sex dagars permission. Till fanjunkaren sade han att 
han skulle resa hem. I stället vandrade han i sällskap med en äldre 
gardist runt i Soho och West End, och beskådade glupskt de ele-
ganta kvinnorna som draperade sig runt armarna på män i strik-
ta kostymer. På ett café vid Marble Arch fi ck han ögonen på en 
söt, mörkhårig fl icka, och hon lade märke till honom. De dansa-
de på Smokey Joe’s i Soho. Den kvällen miste han sin oskuld. Hon 
övertalade honom att stanna ännu en natt: han stannade i två 
månader, tills de hade gjort slut på hela hans avlöning. Chapman 
hade kanske glömt armén, men armén hade inte glömt honom. 
Han var säker på att den mörkhåriga fl ickan hade meddelat poli-
sen. Chapman arresterades för olovligt undanhållande, förpassa-
des till militärfängelset i Aldershot – ”glashuset” – och sattes att 
skura pottor i åttiofyra dagar. Frigivning och vanhedrande avsked 
blev slutet på hans första fängelsedom, och hans sista regelrätta 
arbete. Med 3 pund i fi ckan tog Chapman bussen till London, 
iklädd en trådsliten kostym och med håret kortsnaggat på fängel-
sevis, och begav sig direkt till Soho.

Under 1930-talet var Soho ett näste av ökänd brottslighet och 
spektakulära nöjen. Detta var den korsväg för utelivet i London 
där de rika och rådlösa mötte de kriminella och hänsynslösa, 
skuggsidan med sin oslipade tjusning. Chapman fi ck arbete som 
bartender, och sedan som fi lmstatist och tjänade 3 pund för ”tre 
dagars jobb som folkmassa”; han arbetade som massör, dansör 
och slutligen som amatörboxare och brottare. Han var en duktig 
brottare, fysiskt stark och smidig som en katt, med ”kroppen seg 
som en pisksnärt”. Detta var en värld av hallickar och kapplöp-
ningsspioner, fi cktjuvar och bondfångare; sena kvällar på Smokey 
Joe’s och tidiga champagnefrukostar på Quaglino’s. ”Jag umgicks 
med alla sorters människor”, skrev Chapman senare. ”Kapplöp-
ningsskojare, tjuvar, prostituerade och storstadens nattliga vrak-
gods.” Livet i denna sjudande, sjaskiga enklav var spännande för 
den unge Chapman. Men det var också kostsamt. Han fi ck smak 
för konjak och spelbord och stod snart helt utan pengar.
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Stölderna började i liten skala: en förfalskad check här, en ryckt 
resväska där, några enklare inbrott. Hans tidiga brottslighet var 
inte så märkvärdig – en lärlings första stapplande steg.

I januari 1935 greps han på bakgården till ett hus i Mayfair och 
dömdes till 10 pund i böter. En månad senare befanns han skyl-
dig till att ha stulit en check och skaff at sig kredit genom bedräge-
ri. Denna gång var rätten inte lika överseende och Chapman fi ck 
två månaders straff arbete i Wormwood Scrubs. Ett par veckor 
eft er frigivningen var han tillbaka i fängelse, nu i Wandsworth 
Prison, dömd till tre månader för olaga intrång och försök till 
inbrott.

Chapman gick över till brott av mer makaber karaktär. I bör-
jan av 1936 förklarades han skyldig till att ha ”betett sig på ett sätt 
som torde väcka anstöt bland allmänheten” i Hyde Park. Exakt 
hur han torde ha väckt anstöt förtydligades inte, men med största 
säkerhet hade han påträff ats på bar gärning med en prostituerad. 
Han dömdes till 4 pund i böter och tvingades betala 15 shilling 
och 9 pence i arvode till läkaren som undersökte honom för köns-
sjukdom. Två veckor senare åtalades han för bedrägeri eft er att ha 
försökt smita från en hotellräkning.

Ett samtida vittne erinrar sig en ung man ”med tilltalande utse-
ende, kvicktänkt hjärna, gott humör och något desperat i blicken 
som gjorde honom attraktiv för män och farlig för kvinnor”. Des-
perationen kan ha förmått honom att använda sin attraktions-
kraft  på män för att tjäna pengar, eft ersom han en gång antytt en 
tidig homosexuell kontakt. Kvinnor tycks ha funnit honom 
oemotståndlig. Enligt en skildring tjänade han pengar genom att 
förföra ”kvinnor i samhällets utkanter”, öva utpressning mot dem 
genom komprometterande fotografi er som tagits av en med-
brottsling och sedan hota att visa dem för deras män. Det påstods 
rentav att han ”eft er att ha smittat en artonårig fl icka med köns-
sjukdom skulle ha pressat henne på pengar genom att hota att 
säga till hennes föräldrar att hon gett honom sjukdomen”.

Chapman befann sig i en förutsägbar nedåtgående spiral av 
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småbrottslighet, prostitution, utpressning och allt längre fängel-
sedomar – avbrutna av vilt extravaganta mellanspel i Soho – när 
ett vetenskapligt genombrott i den kriminella världen drastiskt 
förändrade hans framgångar.

I början av 1930-talet upptäckte brittiska förbrytare gelignit, 
eller spränggelatin. Ungefär samtidigt upptäckte Chapman, under 
en av sina fängelsevistelser, James Wells Hunt – den ”bäste inbrotts-
tjuven i London” – en ”kylig, behärskad, beslutsam fi gur” som 
hade fulländat en teknik att öppna kassaskåp genom att borra ett 
hål i låset och stoppa in ett ”franskt brev” (dvs en kondom) som 
fyllts med gelignit och vatten. Jimmy Hunt och Chapman blev 
kompanjoner, och till dem anslöt sig snart Antony Latt, alias Dar-
rington, alias ”Darry”, en slapp burmesisk inbrottstjuv som påstod 
att hans far hade varit domare i hemlandet. En ung brottsling vid 
namn Hugh Anson rekryterades för att köra deras fl yktbil.

Som sitt första mål valde det nybildade ”Gelégänget” Isobel’s, 
en elegant pälshandel i Harrogate. Hunt och Derry bröt sig in och 
stal fem minkpälsar, två rävskinnscaper och 200 pund ur kassa-
skåpet. Chapman stannade i bilen ”skakande av rädsla och ur 
stånd att hjälpa till”. Därnäst kom en pantbank i Grimsby. Medan 
Anson varvade upp Bentleyn utanför för att dölja ljudet av explo-
sionerna bröt sig Chapman och Hunt in i ett tomt hus intill, bröt 
genom väggen och sprängde sedan upp fyra kassaskåp. Bytet sål-
des via en hälare i West End och avkastade ett netto om 15 000 
pund. Kuppen följdes av ett inbrott med hjälp av en järnstång på 
biografen Swiss Cottage Odeon, ett tillslag mot mjölkleverantö-
ren Express Dairies, och en fönsterkupp mot en butik på Oxford 
Street. Vid fl ykten från den senare körde Anson den stulna fl ykt-
bilen rätt in i en lyktstolpe. När bandet fl ydde, samlades en skara 
åskådare kring det rykande fordonet; en av dem råkade vara en 
småtjuv som begick misstaget att lägga handen på motorhuven. 
När hans fi ngeravtryck jämfördes med Scotland Yards register, 
dömdes han till fyra års fängelse. Gelégänget fann detta synner-
ligen roande.
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Chapman var inte längre någon obetänksam småsnattare utan 
en välbärgad förbrytare som förbrukade pengar lika snabbt som 
han kunde stjäla dem; han beblandade sig med den undre värl-
dens aristokrati, hasardspelande playboys, liderliga skådespelare, 
försupna journalister, sömnlösa skrift ställare och skumma politi-
ker som drogs till denna halvvärld. Han blev bekant med Noel 
Coward, Ivor Novello, Marlene Dietrich och den unge fi lmskapa-
ren Terence Young (som senare skulle regissera den första James 
Bond-fi lmen). Young var en älskvärd fi gur som var stolt över sina 
eleganta kläder, sin kunskap om ädla viner och sitt rykte som för-
förare. Kanske för att eft erlikna sin nye vän började också Chap-
man köpa kostymer på Savile Row och köra en snabb bil. Han 
hade ett bord reserverat på Th e Nest på Kingly Street, där han höll 
hov omgiven av fl askor och fl ickor. Young kommenterade: ”Han 
kunde tala om nästan vilket ämne som helst. De fl esta av oss viss-
te att han var en skojare, men ändå gillade vi honom för hans upp-
trädande och personlighet.”

Young fann Chapman förbryllande: han gjorde ingen hemlig-
het av sitt yrke, men det fanns en uppriktig sida i hans karaktär 
som fi lmskaparen fann märklig. ”Han är en skurk och kommer 
alltid att så förbli”, påpekade Young inför en bekant som var jurist. 
”Men förmodligen har han mer principer och ärlig karaktär än 
någon av oss.” Chapman kunde stjäla ens pengar ur fi ckan, samti-
digt som han bjöd på en drink, men han övergav aldrig en vän, 
eller skadade en levande själ. I en brutal bransch var han en paci-
fi st. ”Jag ställer inte upp på att bruka våld”, förklarade han många 
år senare. ”Jag levde alltid mer än väl på mina brott utan våld.”

Vårdslös och ogudaktig, och fri från skuldkänslor, njöt Chap-
man av sin ryktbarhet i den undre världen. I ett klippalbum klist-
rade han in tidningsurklipp där hans brott skildrades. Särskilt för-
tjust blev han när det rapporterades att polisen misstänkte att 
amerikanska ligor låg bakom den senaste vågen av kassaskåps-
sprängningar, eft ersom man hade funnit tuggummi på brottsplat-
serna. (Gelégänget hade helt enkelt använt tuggummi för att få 
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geligniten att klibba fast vid skåpen.) Inför sommaren 1935 hade 
de stulit så mycket pengar att Chapman och Darry beslöt hyra ett 
hus i Bridport på Dorsets kust för att ta långsemester; men eft er 
sex veckor blev de uttråkade och ”gick tillbaka till ’arbetet’”. Chap-
man förklädde sig till vattenverksinspektör vid Metropolitan 
Water Board, fi ck tillträde till ett hus på Edgware Road, bröt upp 
ett hål i väggen till butiken intill och hämtade ut kassaskåpet. 
Detta bars ut genom huvudingången, lastades i Bentleyn och kör-
des till Hunts garage på St Luke’s Mews 39, Notting Hill, där skåp-
dörren sprängdes loss.

I umgänget med författare och skådespelare blev Chapman 
medveten om sin brist på utbildning. Han meddelade att han 
tänkte bli skrift ställare och började läsa allt möjligt – plöjde genom 
den engelska litteraturen på jakt eft er kunskap och vägledning. På 
frågan hur han försörjde sig brukade Chapman, med en blink-
ning, svara att han var ”professionell dansör”. Han dansade från 
klubb till klubb, från arbete till arbete, från bok till bok, och från 
kvinna till kvinna. Mot slutet av 1935 förkunnade han att han 
skulle gift a sig, med Vera Friedberg, en exotisk ung kvinna med 
rysk moder och tysk-judisk fader. Av henne lärde sig Chapman 
grunderna i det tyska språket. Men eft er ett par månader hade 
han fl yttat till ett pensionat i Shepherd’s Bush med en annan kvin-
na, Freda Stevenson, en teaterdansös från Southend som var fem 
år yngre än han. Han älskade Freda, hon var livlig och uppkäft ig; 
men när han mötte Betty Farmer – som blev hans ”Shropshire 
Lass” – på Nite Lite Club, älskade han också henne.

Nog kunde Gelégänget håna de slöa poliskonstaplar som stu-
derade deras kvarlämnade tuggummin i jakten på ledtrådar, men 
Scotland Yard började på allvar intressera sig för Edward Chap-
mans verksamhet. En särskild ”gelignitrotel” bildades. År 1938 
publicerade Police Gazette brottsregistrets bild på Chapman, vid 
sidan av bilderna på Hunt och Darry, som misstänkta i en ny våg 
av kassaskåpssprängningar på biografer. I medvetande om att 
polisen kom allt närmare lastade gänget i början av 1939 fl era 
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golfb agar med gelignit i bagaget på Bentleyn och körde norrut. 
Eft er att ha tagit in på ett dyrt hotell bröt de sig in på kontoret hos 
Edinburgh Co-operative Society och tömde kassaskåpet. När 
Chapman klättrade ut genom ett takfönster, slog han sönder en 
glasruta. En förbipasserande polisman hörde ljudet och blåste i 
sin visselpipa. Tjuvarna fl ydde över muren på baksidan och vida-
re utmed ett järnvägsspår; en i gänget halkade, bröt vristen och 
lämnades kvar. De övriga återsamlades med bil och förare, och 
begav sig omedelbart söderut, men blev genskjutna av en polisbil 
med tjutande sirener. Chapman fl ydde över en mur, men blev 
infångad. De fyra inbrottstjuvarna kastades i fängelset i Edin-
burgh, men av orsaker som ingen lyckats förklara blev Chapman 
frigiven i fj orton dagar mot 150 pund i borgen.

När ”Mål nr. 17” ropades upp vid Edinburgh High Court, upp-
täckte domstolen att Chapman och hans medbrottslingar hade 
avvikit. En allmän eft erlysning utfärdades, fotografi er sändes ut 
och alla polisdistrikt i Storbritannien manades att hålla uppsikt 
eft er Eddie Chapman – bedragare, fängelsekund, äktenskapsbry-
tare, utpressare, kassaskåpssprängare, naturaliserad medborgare i 
Soho och nu en av landets mest eft erspanade män. Den 4 februa-
ri 1939 tillgrep gänget 476 pund och 3 shilling i en kooperativ 
butik i Bournemouth. Darry hade skickat ett brev till sin fl ickvän 
och antytt att gänget var på väg till Jersey; polisen snappade upp 
det och en varning utfärdades om att de misstänkta kunde bege 
sig till Kanalöarna, och därifrån till kontinenten: ”Var beredda på 
svårigheter, då minst en av männen kan vara beväpnad och alla är 
redo att slåss för att undgå arrestering.”

Det var så Eddie Chapman kom att rusa längs en strand på Jer-
sey, i kölvattnet kvarlämnande två civilklädda polismän, en bestört 
ung kvinna och en halv bit sockerkaka i sherry.


