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Till Thommy, min älskade make och bäste vän.



Familjen Caling:

Knut och Astrid Caling, har en dotter, Andrea och en son, Björn.

Andrea, advokat, är gift med Arne Hildeng  
och de har sönerna Kjell och Verne.

Björn Caling konstnär, bror till Andrea, är ogift.

Familjen Hildeng:

Olav och Elsebeth Hildeng, har sönerna Arne och Jon.

Arne Hildeng, delägare i Apotekskedjan,  
gift med Andrea och har sönerna Kjell och Verne.

Jon Hildeng, lillebror, delägare i Apotekskedjan,  
gift med Mette och de har inga barn. 
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Äntligen en hel ledig dag, tänkte spaningschef Greger Thulin, 
sträckte nöjd upp armarna mot himlen, tog ett djupt andetag och 
fick smaken av salt och tång på tungan. Han promenerade lång-
samt nerför Ankarvägen i Skärhamn och blickade samtidigt ut 
över havet. Det låg framför honom utan minsta krusning på ytan. 
Han fick en märklig känsla av att havet enbart låg stilla i väntan på 
hans ankomst. Greger kisade mot solen och dess vassa ljus stack 
till i hans klarblå ögon. Promenaden gick vidare ner till Hamngatan 
och blicken fastnade på en man sittande på en träbänk, som stod 
vänster om entréportarna till Atenes magasin. Greger betraktade 
honom nyfiket. Inte bara jag som är tidigt uppe, konstaterade han 
och gick vidare. Undra om makrillen är villig idag, mumlade han 
för sig själv? 

Klockan hade precis slagit sex och solens, redan varma, strålar 
spred sig över samhället på Tjörn. Solskenet smög sig ner i prången 
mellan kaptenshusen, skapade kvadratiska och rektangulära skug-
gor på husväggarna. På himlen, sida vid sida, seglade två tunna 

Spel är son till girigheten, 
broder till orättvisan och
fader till olyckan.

Zarko Petan, Slovenien 
Född 27 mars 1929
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molnskivor och havet väntade på morgonens första vind. Vid fis-
kebåtshamnen skriade måsarna högljutt efter sin nyfunna frukost. 
Greger flanerade i sakta mak förbi Fiskbryggan och vinkade igen-
kännande till två fiskare, som satt och rensade makrill i aktern på 
sin fiskebåt. Han fortsatte i riktning till sin båt och under ena armen 
bar han på båtdynan till förarplatsen. Efter varje båttur hade han 
tagit för vana att ta med sig båtdynan hem. Släpandet på dynan fram 
och tillbaka garanterade honom en torr och mjuk sittplats i båten. 
Nu för tiden var det inte längre tal om, att på viga ben hoppa ner i 
båten. Numera påminde klivet om, när en säl förflyttar sig på land 
men Greger var nöjd så länge han överhuvudtaget kom ner i båten. 
Han ställde sig i aktern och tittade ut över hamnen. Än fanns det 
gott om lediga kajplatser, men om en månad skulle båtägare från 
hela Europa trängas, och näst intill slåss om de få platser, som Skär-
hamns gästhamn kunde erbjuda. Nu i början av juni var det bara på 
helgerna man märkte av en ökad aktivitet. Greger lyfte av locket på 
sitsen, med slammer drog han ut ankaret och lade det på durken. Det 
är alltid bra med en koll av ankaret, då och då, tänkte Greger. 

Plötsligt höjde sig ett skrik över havet. Greger lyfte upp huvudet 
kisade mot solen och blicken svepte över hamnen. Fiskargubbarna 
på bryggan slutade rensa makrill och tittade i riktning mot lagerhu-
set. Ett nytt mänskligt skri spred sig över hamnen, gick upp i falsett, 
och åtföljdes av ett rop på hjälp. Greger släppte tampen och reste 
sig upp. Med halvslutna ögon ansträngde han sig för att se, var den 
skrikande personen befann sig, men Greger såg inte till någon upp-
rörd människa. Mödosamt, pustande och stånkande klev han upp ur 
båten, gick längs kajen och ut mot södra hamnen. Vid sjöbodarna, 
i angränsning till gästhamnen, tjugo meter från det gamla tullhuset 
stod en person och viftade med armarna. Greger viftade tillbaka och 
skyndade på stegen för att möta upp.

Med snabba kliv och viftande armar kom en person gående mot 
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Greger. Killen hade snaggat, solblekt hår, avlångt ansikte med en 
trubbig näsa och stor mun. Han ser ut att vara i trettioårsåldern, 
tänkte Greger. Han frågade killen, med dov röst, på en blandning 
av göteborgska och bohuslänska, vad som hade hänt. 

– Kan du hjälpa till? Bredvid min båt sitter en kvinna på sitt båt-
däck och ser ut som en staty. Det går inte att få ett ord ur henne. Jag 
gick ombord, kollade ända ner till förpiken och på en av dubbel-
bäddarna ligger en gubbe, men han rör inte på sig, sa den snaggade 
killen och fortsatte att gestikulera med armarna.

– Vet du om han lever, frågade Greger. Har någon ringt efter 
ambulans?

– Nej, jag ville inte röra honom. Han kanske har blivit mördad! 
Man har ju sett en och annan deckare och man ska inte stöka till det 
för polisen. Men jag har ringt efter ambulans, sa killen och slutade 
plötsligt att vifta med armarna. Vem är du förresten? Du låter fak-
tiskt som en polis. Är du polis?

Innan Greger svarade kisade han mot solen och tittade in i killens 
mörkgrå ögon, märkligt att han har helt vita ögonfransar, tänkte 
han. 

– Hm, det kanske jag är. Vem är du då och har du någon anknyt-
ning till båten, frågade Greger och började gå i riktning mot en 
motorbåt.

– Jag heter Roland, kallas Rulle. Och nä, vi känner ingen på 
den båten. Vi ankom hamnen sent igår kväll och råkade få platsen 
bredvid, sa han.  

När Greger var tio meter från båten tyckte han mer att den liknade 
en yacht. Undra om det är en Storebro? Väl ombord förstod Greger 
omedelbart att det var en Storebro. Båtens exteriör fullkomligt skrek 
ut att detta var båtarnas Rolls Royce. På det välskötta teakdäcket 
satt en kvinna och stirrade med stel blick. Greger ställde sig framför 
henne. Han viftade med händerna och försökte fånga hennes blick. 
Men han kunde bara konstatera att hennes armar hängde livlösa 
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utmed sidorna och insåg att hon befann sig i något slags chock-
tillstånd. Greger tog några steg i riktning mot salongen, passerade 
kvinnan, och böjde sig ner för att kunna se mer av inredningen. 
Delar av den var i lackad mahogny och de båda sofforna var i beige 
naturläder. Det här var en båt man bara kunde drömma om att äga, 
tänkte han och suckade högt för sig själv. Där han stod kunde han 
inte se, om det fanns någon döende eller död person, och tog därför 
ytterligare några steg in i båten. Greger klev ner på durken i salong-
en och fortsatte in mot fören. I förpiken, i sovhytten, fick han syn 
på en mansperson. Mannens kraftiga, håriga och brunbrända ben, 
låg böjda i naturlig vinkel. Ett mörkblått täcke låg bakom mannens 
rygg och dolde hans ansikte. Greger lade två fingrar på mannens ben 
och som han befarat var de kalla. Han lyfte på täcket för att få en 
bättre överblick av mannens ansikte. Det såg ut som om mannen låg 
och sov men nog var han död alltid, tänkte Greger. Plötsligt hörde 
han ljudet av sirener. Av ljudstyrkan att döma, kom det närmare och 
närmare. Han suckade återigen högt och vände sig om. Med tunga 
steg gick han upp för trappan och kom upp på däck. Det gjorde ont 
när de vassa solstrålarna träffade ögonen och han knep ihop dem. 
Han såg att kvinnan satt kvar i samma stela ställning. Greger gick 
fram, lade sin hand på hennes axel och tryckte lätt, men han fick 
ingen reaktion.

Ambulansen körde fram och stannade vid folksamlingen. Pas-
sagerardörren öppnades och en ung kvinna med kortklippt rufsigt 
hår hoppade ut ur ambulansen. Greger vinkade och hojtade för att 
få hennes uppmärksamhet.

Bärande på en medicinväska i vänster hand gick hon emot honom 
med lätta steg. 

– Ligger mannen föröver i båten, frågade hon. 
Greger nickade och med en blick fylld av avund följde han hennes 

gaselliknande steg när hon klev ombord. En halv minut senare var 
hon tillbaka uppe på däck.
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– Jag är ledsen, men det här är ingenting för oss. Mannen därnere 
har varit död i flera timmar, sa hon. Det enda någon kan göra är att 
ringa efter likbilen.

– Jag får be om ursäkt, jag har inte presenterat mig. Jag heter 
Greger Thulin och är spaningschef på våldsroteln i Göteborg, sa 
han och sträckte fram handen. 

– Maja Park, ambulansläkare, och det jag kan göra är att skriva ut 
ett dödsbevis, sa hon. Förresten, vad gör våldsroteln här?

– Jag bor på Fiskaregränd här i Skärhamn och stod i min båt när 
jag hörde ett skrik, sa han. Om jag har fattat det hela rätt är kvin-
nan, som sitter orörlig på däck, frun till den döde mannen. Tror du 
att du kan du ta dig en titt på henne? Det verkar som om hon är i 
någon slags chock.

– Visst, inga problem, sa Maja och gick över till kvinnan.
Greger följde efter Maja, han ville gärna prata med den chockade 

kvinnan, för att få reda på vad som hade hänt, om det nu gick att föra 
ett vettigt samtal med henne. Precis när han stod och tittade ut över 
kajen kom en polisbil körande och ställde sig bredvid ambulansen. 
Ambulansföraren, som hade suttit kvar i sin bil, hoppade ut och 
samtalade med en av de uniformerade poliserna.

Greger knep än en gång ihop ögonen mot solen och ansträngde 
sig för att se om han kände igen någon av männen. En av de uni-
formsklädda poliserna kom emot Greger med ett leende på läpparna, 
samtidigt som han klev ombord.

– Hej, känner du inte igen mig, frågade han. Jag var med när vi 
hittade ett lik på Lyckebacken här i Skärhamn. Förra året tror jag 
att det var, eller var det två år sedan?  

– Möjligt, men jag minns inte ditt namn. När du står så här nära 
förefaller ditt ansikte bekant men jag och namn är en urusel kom-
bination, suckade Greger.

– Det gör inget! Jag är inte heller bra på att minnas namn. För-
resten så heter jag Sune Koltman.

Greger presenterade sig för andra gången på kort tid och började 
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inse att hans lediga dag skulle gå åt fanders. Han vände sig om för 
att se hur det gick för Maja och fick precis se när hon gav kvinnan 
en spruta. Några sekunder senare började kvinnan röra på sig. Med 
uppspärrade blå ögon stirrade hon på Maja och hennes blick svepte 
långsamt över personerna ombord på båten. Blicken stelnade och 
hon skakade på huvudet. Tårarna droppade nerför kinderna men inte 
ett ljud kom över hennes läppar. Maja tittade på kvinnan, ryckte på 
axlarna och vände sig till Greger. 

– Jag tror inte att vi kan göra så mycket mer. Du kanske kan prata 
med henne, sa Maja och stängde igen väskan.

Greger satte sig bredvid kvinnan och lade armen om hennes axlar. 
Plötsligt önskade han att det hade varit hans kollega, Katarina Linde, 
som hade suttit här i hans ställe. Hon var mycket bättre på att tackla 
känslomässiga förändringar. Greger harklade sig.

– Orkar du berätta för mig vad det är som har hänt? Är det din 
man som ligger därnere?

Hon nickade och tog ett kraftfullt grepp om Gregers hand.
– Kan du hämta min bror?
– Vem är din bror och vad heter du?
– Han heter Björn Caling, är konstnär, och ställer ut sina tavlor 

på Akvarellmuseet, sa hon och tårarna strömmade nerför hennes 
kinder. Själv heter jag Andrea Hildeng.

– Men din bror kan väl inte vara på museet så här tidigt? Klockan 
är ju bara halv sju, sa Greger.

– Han bor i en av dom fem gästateljéer som ligger bakom museet, 
sa hon och försökte torka bort tårarna med handen. 

– Hildeng, sa Greger. Är det ett norskt efternamn?
– Jo, det är det. Min mans föräldrar är... från Norge, sa hon och 

tittade med bedjande ögon på Greger. Snälla, hjälp mig! Jag klarar 
inte mer.

Greger sökte med blicken efter Sune Koltman, som han visste 
fortfarande befann sig på båten. När de fick ögonkontakt vinkade 
han till sig honom. 
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– Gör mig en tjänst! Åk upp till ateljéerna som ligger bakom 
museet, se om du kan hitta någon som heter Björn Caling, och hittar 
du honom, ta med dig honom hit, sa Greger.

– Jag kan inte fatta att Arne är borta! Han var så full av liv igår. 
Vi åt middag på restaurang och sedan gick vi tillbaka till båten, sa 
Andrea, skakade på huvudet och föll i gråt igen.

– Vilken restaurang var ni på, frågade Greger.
– Den som ser ut som en båt. Just nu kommer jag inte ihåg vad den 

heter, sa hon och gjorde ett nytt försök att torka bort tårarna.
– Hette den Haddock, sa han.
– Ja, just det, där var vi igår, sa Andrea och skälvde till. Men vi 

tog in samma rätt, alla fyra, så det kan inte ha varit maten!
– Alla fyra? Vem var det mer än du och din man?
– Min bror Björn och en av hans vänner, sa hon och böjde ner huvu-

det. Herregud, hur ska jag förklara det här för Kjell och Verne?
– Vilka är dom, frågade Greger, kliade sig i huvudet och grun-

nade samtidigt på efternamnet Hildeng. Det var ett namn som han 
hade hört förr, det var han nästan säker på. Frågan var bara i vilket 
sammanhang? 

– Det är våra barn, sa Andrea och hennes blick följde polisbilens 
körriktning.

– Hur gammal var Arne?
– Han blev bara femtiosex, sa hon mumlande.  
Greger fick en stark känsla av, att det bästa han kunde göra just nu 

var att ringa till sin chef, polismästare Stefan Kronfeld. Det kanske 
var lika bra att skicka kroppen för obduktion till rättsmedicinska i 
Göteborg.

Stefan i sin tur, kunde ringa till sin fru Sara. Hon var en av de 
bästa rättsmedicinarna i landet, och fanns det något i kroppen, som 
inte borde vara där, var hon den rätta för jobbet. Skulle det visa sig 
att Arne Hildeng dött en naturlig död, fanns det fler lediga dagar att 
njuta av, tänkte Greger. Han klev ut på kajen, gick fram till ambu-
lansen, och bad att få låna Majas mobiltelefon.


