
Cristoffer Carlsson: Den tunna blå linjen 

Del I: Vännen som gick upp i rök 
Stockholm i november 2015 

Jag (Leo Junker) sitter i passagerarsätet bredvid vid Birck. De spanar på Miro Djukoc. Han har varit Reyes hallick.  
De är nära Odenplan. Västmannagatan 6.  
Skiftledaren Melander tog över efter Jarnebring för några år sedan.  
Jag har tvingat mig att sluta med tabletterna, en dag i taget.  
Jag har fått ett brev. En bild av en kvinna med ett telefonnummer och ett ord ”Hjälp mig”. Jag känner igen 
henne. Jag ringer henne. Får ett svar: I morgon 2200, och en adress på Södermalm. 

En man har hittats skjuten på Karlbergsvägen en km bort.  

För ett och ett halvt år sedan dog Charles Levin, min gamle chef. John Grimberg, min vän, är försvunnen.  
Jag tar mig till adressen. Möts av Grim (John Grimberg) med fickkniv i handen.  

 
Berättelsen om hur Grim satt inspärrad på S:t Görans sjukhus. Fick permission för att besöka sin vän Leo Junker 
som låg allvarligt skadad. Men på vägen dit rymde han och har sedan dess varit försvunnen flera år. Grim vill nu 
veta vem som dödade Angelica Reyes. Han vill att jag ska ta tag I den nedlagda utredningen. Det vill jag inte 
eftersom det innebär att jag som polis arbetar för de kriminella.  

Det handlar om ett mord natten till den 13 oktober 2010, en havererad polisutredning.  

Anna Morovi är min chef. Hon godkänner att jag arbetar med fallet.  

Jag letar I arkivet tillsammans med Birck. Angelica Reyes kom från Chile som 3-åring. Hon klarade sig bra tills 
hon kom I tonåren.  
Hon började röka och dricka oc hamnade I dåligt sällskap. Hon påstod sig ha blivit våldtagen men fick inget 
gehör för detta. Hon hamnade I prostitutionsenheten.  
Jonna Danielsson var Reyes bästa vän. Hon förhörs.   
En man, Karl Hamberg, finns med i utredningen. Johns Grimbergs alias, kanske.  
 

Jag ska träffa Sam, min sambo på Mäster Anders.  
“Att lära sig leva med någon annan. Det är det som är det svåra (43) 
De pratar ständigt o matt skaffa barn, men är inte överens.  
 
Levin blev pensionerad och påträffades död. Skjuten I huvudet.  

Nytt möte med Grim. Han vill veta hur lång vi kommit med utredningen. Jag vill veta vad han har med mordet 
att göra.  
Grims uppgift var att få Reyes att försvinna,enligt hennes egen önskan. Han skulle få bra betalt. När han kom 
dit för att lämna sitt material var dörren öppen och Reyes låg död I sängkammaren. Han rusade I väg och ringed 
polisen, som redan larmats – av mördaren? 
Reyes kontaktade Grim. Ville ha nya identitets handlingar. Som Grim kan skaffa.  

På Sankt Görans fick Grim besök av Lukas Bengtsson från Stockholmspolisen. Han krävde att Grim skulle hålla 
sig undan från fallet Angelica. Lukas var ett falskt namn.  

Hans Aronsson och Renita Björkman finns kvar inom polisen som arbetade med fallet.  

Jag träffar Jonna Danielsson. Hon träffade Reyes på en krog. På toaletten bjuder Reyes på en lina kokain. Jonna 
fick bo i Reyes lägenhet. Båda försörjde sig som horor. Reyes tog tre kunder sista kvällen i livet. 



Leo och Birck spanar på Miro Djukic. Han kommer ut och de plockar upp honom. Han är Reyes sista hallick. 
Djurics kusin försäg henne med droger. Djuric ordnade den sista kunden men vet inte vad han hette. Djuric 
säger sig ha hört ett bakgrundsljud under första samtalet med sista kunden. Det lät som om det kom från en 
polisbil! 

Leo är ensam hemma, med Birck är där. Han har strämt möte med Grim. Leo har avslöjat sina möten med Grim. 
Grimm tycker att Leo lurat honom.  
Vem kontaktade Grim för att söka information om Reyes? 
Lotta Jidhoff , horsare, heroinist, Jorge Grens, vapen handlare och Ludwig Sarac.  
”Ludwig Sarac är informatör”, säger jag. ”Eller var. Han blev bränd i samband med ett tillslag i slutet av förra 
året och har gått under jorden. Informatör = tjallare åt polisen. 
Ludwig Sarac hade ringt Grim. Sarac hade fått besök av en man som ville veta var var John Grimberg fanns. En 
man som utgav sig för att vara Lukas Bengtsson vid Stockholmspolisen.  
Sarac bor på Västmannagatan 68, säger Grim.  

Jag får en videofil som innehåller stillbilderna från vår bevakning av Västmannagatan 66. Där finns en bild som 
kan vara av Lukas Bengtsson.  

”Det kan finnas en misstänkt terrorist i Sverige”. Ett vagt rykte. Mindre än tre dagar sedan dåden i Paris. Att 
finna honom prioriteras högt för alla poliser.  

Ludwig Sarac dyker upp. En gång tillhörde han Stockholmspolisens stolthet. Nu har två av brottssyndikaten 
utlyst en belöning till den  som levererar hans döda kropp i en sopsäck.  
Ludwig känner igen mannen på stillbilderna. Han heter Patrik Sköld och jobbar på SGS – Särskilda 
Gängsektionen.  

Särskilda Gängsektionen bildades i början av 2008. Måltavlan var den organiserade brottsligheten. Under 2011 
lades arbetet ned och två polisforskare Oskarsson och Banér, en extrem utvärdering av alltihop. De rekryterade 
informatörer som Sarak. Men det var omöjligt att få ut någon information. Allt var hemligt.  
 
En Södermalmspatrull under Centralbron, har just skjutit John Grimberg. Mannen som höll i vapnet heter 
Nikola Abrahamsson. Abrahamssons skott fick Birck att berätta för Morovi.  
Och jag rtvingas berätta för Sam. Hon blir mycket upprörd över att jag ljugit för henne.  
Hon packar sina kläder och åker hem till mamma.  
 
Radiopoliser i Huddinge, Leifby och Larsson har hittat en felparkerad bil. Den är falskskyltat OSK 853. Numret 
på den bil Patrik Sköld använder. Det korrekta numret är PVV 219 och registrerad på Patrik Sköld.  

”Det går en osynlig länk mellan SGS, mannen i bilen och Angelica” (177) 
Jag besöker en döende Grim på sjukhuset. Får ingen kontakt alls.  
Men det är något som inte stämmer.  
Docent Miranda Shali ringer mig. Vill att jag kommer till den tekniska roteln. Hon har lyckats återskapa en del 
av filerna på den gömda stickan i Angelicas lägenhet. Det är en lång lista över namn.  
Namn på informerare och deras hanterare inom polisen. Mycket hemligt material. Får inte spridas till någon 
annan. 
Shali hade tidiare arbetat för SGS knutet till Rikspolisstyrelsen. 2010 handlade det om Operation Playa, det 
största kokainmålet i historien.  
Det varen kvinna i styrelsen, Inger Johanne Paulsson som ville ha det så. Men hur hamnar listan hos Angelica?  

Jag besöker Grims tomma lägenhet. Jag söker på toaletten. Ovanför finns ett ventilationsfilter. Drar fram en 
plstpåse med falska ID-handlingar utställda på Patricia Cruz.  och ett papper med ett telefonnummer. Grims 
handstil. Numret går till Patrik Sköld.  

Jag och Birck träffar Sköld i hans bil. Han berättar att han absolut inte dödat Angelica men kanske vet cem som 
gjort det.  
Det som gäller äe ”den tunna blå linjen” (206) Grunden är en svart flagga med en blå linje som delar den i två 



delar. En övre – det laglydiga, arbetande, skattebetalande medborgarna – en undre som symboliserar den 
kriminella världen där banditer, rånare och desperata gäng från förorterna regerar i laglöshet och girighet. 
(206) Den blå linjen är polisen.  
Någon på SGS köpte Angelicas tjänster. Så kom hon över listan. Hon pressade någon på pengar. Blev hotad till 
livet. Skaffade falska ID-handlingar för att fly till Latinamerika.  

Jag träffar Grim, han börjar vakna till liv.  

Vi redogör för allt med med chefen Morovi. Hon ser förvånansvårt oberörd ut. Hon vill att vi fortsätter med 
fallet men måste hitta konkreta bevis.  

Vi studerar Gängsektionens anställda. 2010 var de 30 personer. De kan reduceras till femton möjliga som 
begått mordet. Elva män och fyra kvinnor.   

Vi fortsätter arbeta med listan och når snart åtta stycken. Av dessa är fem kvar inom kåren. 

Vi tar oss till Patrik Skölds lägenhet för det avtalade mötet. Hittar honom död. 
Han tycks ha skjutit sig själv. På köksbordet ligger två papper. Ett är en order om att han är suspenderad. På 
grund av grovt narkotikabrott. De startar datorn. Videospelaren är öppen. Den visar hur Angelica försöker få en 
man att komma nära den dolda kameran men han undviker den.  
De ser vem han är, Jon Wester, SGSs högste chef.  
Vi tar kontakt med Morovi, i hennes bostad.  
Morovi säger att hon fått ett besök av Carl Hallingström. Det var han som sjösatte SGS en gång. Han ville veta 
vad Junker och Birck höll på med. Morovi vill att de ska fortsätta med fallet, men vara mycket försiktiga.  
Jag sitter hos en tyst Grim under natten på sjukhuset. 

Halv sex fär jag sällskap av Nikola Abrahamsson som sköt Grim. Han berättar. 
 
Vi har nu ögonen på oss.  

Grim dör på operationsbordet. 

Del III –Vad ni vet om mig 
 
Jag tar tunnelbanan till Salem, där jag växte upp. Varje natt hamnade jag vid vattentornet.  

Jonna Danielsson vill prata med Junker. Hon berättar att John Grimberg en gång kom hem till henne. Han 
frågade henne om Angelika någon gång givit henne någonting, som en lista, kanske? 
Angelika hade förlagt sin almanacka. Den var mycket viktig för henne. Den hade hamnat hos polisen som 
skannat in varje dagbokssida. Jonna fick tillbaks den och upptäckte att det fanns ett hemligt fack. Det var den 
listan som Grim sökt efter och nu fick han den.  

Vi hittar ett vittnesmål från Lisa Vargas, en hora i Miro Djukics ”stall”. Hon vill anmäla en kund för misshandel. 
Mannen är polis. 
Vi åker och hälsar på henne. Hon är i dag en stadgad kvinna. Hon berättar om Angelica. Vi visar henne ett kort 
på Jon Wester. Ja, det är han, säger Lisa. Angelica tog över kunden efter henne.  

Poliserna Larsson och Leifby träffar rikspolischefen. De bekräftar båda att det var Wester som de såg för fem år 
sedan. På den plats där man efter mordet på Angelica påträffade hennes mobiltelefon.  

Anja Morovi är på väg mot oss, i sitt följe har hon Carl Hallingström. Som klagar på att vi gjort slagningar på Lisa 
Vargas, Jonna Danielsson, Ludwig Sarac med flera. Om en månad förlorar Birck och Junker sin rätt att arbeta 
vidare med fallet.  
Morovi är tveksam om de har tillräckligt med bevis för att sätta dit Wester.  
Kanske ska vi åka och ta oss en titt på Wester innan morgondagen då byråkraterna går i gång. T ex  söka efter 



DNA.  
De åker hem till Wester. Låtsas vara Jonas Almquist, väktare på G4S, som upptäckt en olarmad värdedepå. De 
vill ha hjälp av sin arbetsgivare Wester. Wester ger sig iväg.  
Birck  och Leo följer efter på avstånd. Slår på larmet och tvingar Wester att stanna. På står att han kört vingligt 
och krävs på att blåsa. Och sedan följa med till polisstationen för ett blodprov. Birck försöker få ut honom ur 
bilen. Då slår Wester Birck i ansiktet.  Våld mot tjänsteman. Topsa honom säger Birck. Och nu har de båda 
poliserna nått sitt mål att ha ett DNA prov från Wester. Sedan de lyckats presenterar de sig och säger att det 
handlar om mordet på Angelica Reyes.  

Daniel Birck, Gabriels storebror, har hand om DNA-undersökningarna på Rättsmedicinalverket.  

Begravning av John Grimberg. 

Den 28 mars 2016 döms Jon Wester mot sitt nekande, för mordet på Angeliva Reyes. Den är DNAt som binder 
honom till handlingen.  
 
(363)  slut 
 
 
 

 


