
Alla de stillsamma döda 

Anna Janssons andra kriminalroman från 2001 

Början: 

Boken inled med att Maria Wern som nu avancerat till polisinspektör vaknar med svåra smärtor 

inlåst i en bunker. Det är mörkt, kallt och regnet droppar in. Det stinker fruktansvärt. Bredvid henne 

ligger ett lik.  

Hon letar i sitt minne men förstår inte vad som hänt.  

----------------------------------------------------------- 

Slutet: 

Som FN-soldater under Cypernkrisen hade de fyra vännerna levt gott. Clarence och kanske fler hade 

smugglat narkotika under skydd av FN-uniformen. Under en tillfällig krogrunda på andra sidan 

gränsen till den turkcypriotiska delen hade han supit Ivan Syrén full. Något hade sedan hänt på 

krogen. De tre vännerna hade lyckats fly över gränsen men Ivan Syrén greps av polisen och dömdes 

till 20 års fängelse för narkotika smuggling. Under den tiden torterades han och förändrades helt som 

människa. Innan de åkte till Cypern hade han och Rose-Marie varit ett par och de hade att vänta på 

varandra. Clarence förklarade Ivan som död och blev Rose-Maries make.  

När Ivan återkom för att hämnas dödade han först Clarence med växtgifter, sågade sedan sönder 

liket, körde det i köttkvarnen och utfodrade sina minkar med köttröran. Snart stod också Clarences  

partner i fastighetsbyrån Odd  Molin på tur liksom narkomanen Mårten Norman, de tre "vännerna" 

som lurat Ivan till det hemska fängelsestraffet.  

Ett fantastiskt spännande och gripande slut.  

---------------------------------------------------------------- 

Därimellan: 

Familjen har bott några månader i den nya villan. Aldrig kunde Maria Wern ana att det fanns så 

mycket att åtgärda akut.  

På jobbet får hon besök av Rosmarie Haag som vill anmäla att hennes man, Clarence Haag är 

försvunnen. Han är fastighetsmäklare med egen firma. Han skulle träffa en kund på Gyllene Druvan.  

Clarence Haag är alkoholist, i bästa fall "periodare". När han är full misshandlar hustrun och våldtar 

henne. Ångerfull efteråt. Clarence Haag har gjort militärtjänst på Cypern.  

Polisinspektör Örjan Himberg är  ersättare sedan denne blivit allvarligt knivstucken av Disa Månsson.  

 

Maria gör ett besök på Gyllene Druvan och träffar ägaren tillika hovmästaren. Clarence är en 

stamgäst där. Häromdagen blev han alltför berusad. Han dinerade med en man i keps och 

solglasögon. Mannen hjälpte honom in i en BMW.  

Rosemarie driver Rosmaries örtagård. Hennes far bor i ett litet hus i närheten. Hon påstår att någon 

grävt upp växter i smyg. Men bara stormhatt och odört! Dödliga gifter. Är hon vegan? 

Maria lunchar på Gyllene Druvan, dagens för 85 kr. Stora fikusar inramar hörnan där Clarence och 

kepsmannen satt. Men jorden i krukorna är röd och luktar rödvin. En av dem drack tydligen inte.  



Clarence Haags kompanjon är Odd Molin.  

Kristers dödspolare "Majonnäsen" placerar gamla skrotbilar i trädgården där Maria vill ha sin 

örtagård. Hans fru Jonna hotar med skilsmässa. De har en son "Biffen" kallad, rund, egoistisk och 

dominerande. Egentligen heter han Manfred Magnusson.  

Egil Hägg vill köpa en av skrotbilarna. Han har en son med Downs syndrom, Gustav Hägg. Och en 

kompanjon, Ivan Sirén. De har brevduvor och tävlar.  

Ivan fastnade i en rävsax. Han är minkfarmare. Han utsätts ofta för sabotage och hot.  

Svärmor Gudrun kommer på besök. Har med sig en väninna, Astrid.  

Kriminalinspektör Jesper Ek ska fira sin 40-års dag. Bjuder in kollegerna.  

Kriminalinspektör Tomas Hartman är överviktig och trött. Kriminalinspektör Arvidsson är ung och 

ohjälpligt förälskad i Maria Wern.  

Vem har köpt eter på apoteket? En är PerTrägen som bor i det ökända bostadsområdet öster om 

stan. Där bor bottensatsen av "vräkta, bråkiga och störande element" (53). 

Erika Lund, kriminalteknikern, har läst boken "Kvinnor som slår följe med vargarna". Själv hinner 

Maria inte läsa alls, småbarnsmamma och heltidsarbetande som hon är. "Bara en varg förstår en 

varg", säger Bamse.  

Erika och Maria gör ett besök hos den "ofrivillige" minkfarmaren Ivan Sirén.  

"Majonnäsen", Manfred Magnusson, deras granne sitter tydligen i sitt fönster och kikar på Maria och 

Krister genom en kikare. Ser han att de har fest kommer han objuden dit. Har med sig hembränt.  

Det ska bli ett möte för gamla FN-soldater på restaurang Engelen i Stockholm.  

Konrad Hultgren är Rosemaries far. Han gillar inte odågan Clarence. Han hade hellre haft en annan 

måg. Han var hur trevlig som helst tills han for till Cypern med Clarence.  

Problemet är att Clarence äger Örtagården.  

Maria får ett telefonsamtal, en "fnittrande flickröst ", som heter Ninni, frågar efter Krister. När Maria 

svarar att det är hans fru läggs luren på. Maria börjar genast fantisera om Kristers otrogenhet.  

Numret till hör Ninni Holm. Maria ringer Karin, sin bästis sedan ungdomsåren, och sedan känns det 

bättre. Går till stranden och börjar måla akvarell.  

Då kommer en liten fiskebåt in. I nätet har han en "döing". Det är inte Clarence - han har ju en halv 

framtand i guld. Nej det är Mårten Norman. Välkänd i brottsregistret. Senaste adress är strandbod i 

Kronviken.  

Han mor Lilly Normanligger på sjukhus sedan två veckor, illa misshandlad av sonen. Maria Wern 

lämnar över dödsbudet.  

Tord Bränn kommer för att berätta om hur han hittade liket i sina fiskegarn. 

Han tror att gamle Jacob gav Mårten mat ibland.  



Arvidsson har kontrollerat Clarence Haags affärer. Men först träffade han Mårtens gamle vän, 

eterfixare Per Trägen.  Denne berättade att Mårten mjölkade Clarence på pengar.  

Wern och Arvidsson åker för att titta till Jacob Enman. De finner honom mördad. Tycks ha fått ett 

yxhugg i bakhuvudet.  

Sedan åker Maria till Rosmarie Haag för att installera ett larmpaket och visa ett foto av Mårten.  

Maria tar av Krister hans bandage efter steriliseringsoperationen. Och alldeles riktigt, under 

bandaget finns ingentings alls. Han säger att han inte vågat låta operera sig.  

Och hur är det med Ninni Holm då? Jo, en elev, som ständigt behöver hjälp med sina dåliga 

datorkunskaper.  

Rose-Marie ringer och är förtvivlad. Hennes katt är upphittad, död. Bredvid har någon skrivit, med 

blod, "HORA".  

Mårten Norman har inte drunknat. Han var redan död när han föll i vattnet. I magsäcken hittades en 

ring. En sådan som FN-soldater brukar ha.  

Erika Lund vill ta sig en titt på Kronholmen och varifrån Mårten Norman kan ha fallit i vattnet. Hon vill 

ha Maria Wern med sig. De ska åka med Odd Molin. Med på båten är också med fiskaren Tord Bränn 

som dragit upp liket. Erika dricker vin och flirtar med Odd Molin. Maria blir sjösjuk.  

Jesper Eks födelsedagskalas.  

Krister och "Majonnäsen" har gjort ett kryddland åt Maria. Kanske en muta?  

Under natten har Odd Molins båt sprängts i luften.  

På sidan 168 finns en sammanfattning så långt.  

Mårten Normann har gifter i magen som tyder på intag av odört i letal dos.  

Rose-Marie berättar hur Clarence slog henne och att det kunde bero på att han självblev slagen som 

barn. Hon funderade ofta på att ta sitt liv.  

Polisen hittar yxan som dödade Jacob Enman under plattorna på Rosmarie Haags altan. Hon grips av 

polisen.  

Maria åker med familjen på utflykt till Sandåstrand. Till stället som Gustav kallar för Trollets bro. Till 

sist hittar de Gideons torp. Det är övergivet. Det är instängt och lortigt.  

Tomas Hartman får ett stort bekymmer. Hans 19-åriga dotter Lena är anhållen. Riskerar fängelse. 

Han vandaliserat och färgat skinnkläder i affär. Hon har också varit med andra ute hos Ivan Siréns 

minkfarm.  

Haags fastighetsbyrå är tömd på likvida medel. Molins sekreterare är förtvivlad.  

Husundersökning hemma hos den försvunne Odd Molin. Han har bokattrapper i hyllorna! En stor 

sedelbunt invirad i strumpor i tvätt korgen.  



Per Trägen blir förhörd. Han säger att Mårten Norman hade en hållhake på fastighetsmäklaren 

Clarence. "Mårtens arvtant". Mårten hade mardrömmar om "lejonriddaren" och hallucinerade om 

honom.  

Lejonriddaren var tydligen av dem som var i gänget på Cypern. Hamnade i fängelse i Turkiet för 

narkotikabrott.  

Astrid kommer för att hämta Marias svärmor Gudrun Wern. Och vem är hon om inte den som Rose-

Marie liftat hem med söndagskvällen i midsommarhelgen. Hon har mycket att berätta.  

Son såg också en pojke på cykel vingla fram på väg mot ett tält på stranden. Det är Veras sonson.  

(Inslagen med kursiverad text ska väl förmodligen föreställa var skrivna av "Lejonriddaren". Är det 

Ivan Sirén som funderar på att mala det styckade köttet till färs och mat till sina minkar" 

 

Tre av de inblandade gjorde FN-tjänst på Cypern samtidigt.  

Kryddväxten rosmarin spelar en roll. Liksom odört.  

Redan under medeltiden användes rosmarin som ingrediens i rökelse och i aromatiska oljor. Växten 

ansågs även skydda mot onda makter. Rosmarin ansågs även vara bra för minnet.  

Allt utspelar sig i Kronköping.  

Mycket underhållande böcker, spännande, invecklade intriger. 

Mycket människokunskap 

Utmärkt språk, lättillgängligt.  

En hel del icke PK avsnitt. Trevligt att ta till sig.  

Mycket om hur det är att vara , småbarnsmamma och heltidsarbetande som hon är. Och misstänka 

att hennes man Krister är otrogen med en yngre kvinna,  

Befria den vilda kvinnan inom dig! Inom oss alla finns ett vilt ursprungligt väsen. Men alltför ofta är vi avskurna 

från vår egen kreativitet av ett samhälle som kräver att vi ska uppträda ''civiliserat''. Vargens frihetslängtan har 

man försökt tämja genom att förvisa den till ett reservat och likadant gör vi med vår egen själ. Clarissa Pinkola 

Estés, terapeut och jungiansk analytiker, har med sin debutbok väckt en enorm uppmärksamhet världen över, 

inte minst i Sverige. Denna nya utgåva är omfattande reviderad och delvis omskriven. Den har också försetts 

med ett nytt efterord. 

Egentid, tid att vara ensam utan andra ljud än naturens egna. Det borde ingå i de mänskliga 

rättigheterna (69) 

-------------------------------------------------------------- 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6kelse

