
Elakt spel av Jan Mårtenson 2017 

Hålla god min i elakt spel är ett gammalt talesätt som kan tillämpas i krig och politik, handel och 

affärer, spel, dobbel och kärlek. Men Johan Kristian Homan kan göra ett tillägg grundat på egna 

erfarenheter. Det kan också gälla vid mord. 

I Stockholm finns tre restauranger med två stjärnor. Där firar Francine och Homan hans födelsedag. 

Plötsligt dyker ”Brutus” upp. Göran Ahlström. 

Homan söker upp sin kollega Eric Gustafson. Vem är Göran Ahlström?  

Francines studiekompis Miriam Schreiber, med tragisk familjehistoria. Hennes farfar som förlorat en 

tavla av den världsberömda Gustav Klimt. Som jude under andra världskriget.  

Homer och Eric på Astrids lindgrens värld i Vimmerby, med hans systerson John.  

Göran Ahlström kommer till min busti. Vill köpa ett objekt av Linning som Homer låtit renovera. Han 

betalar över vilken annan köpare som helst.  

Grapefrukt är det bästa man kan äta till frukost (35)  

Miriam Schreiber ringer. Hon vill ha min hjälp att leta efter släktklenoden av Klimt. Hon kommer 

nästa förmiddag och visar ett gammalt nummer av Veckojournalen med en bild av tavlan hos direktör 

Wilhelm Brändström och han paranta fru Angelica.  

Homan tar sig till Kennath Brändströms företag. Han vet ingenting om Klints tavla men kanske hans 

syster vet. Homan hälsar på henne, Madeleine. Vet inte heller något, men kanske hennes gamla  

mamma, på ett seniorboende i Bromma, Nockeby hus. Homan träffar henne, Angelica Brändström.  

Hon har en egen son, Anders, utöver Kennets två bonusbarn.  

Fest hemma hos Elov Bergmark, en av mina stora kunder. Där träffar jag ”Brutus” Ahlström. 

Påminner mig om att han vill köpa ett objekt av Linning som Homer låtit renovera.  

Middag  hos Francine. En annan gäst Greger Rydberg. Om advokatfirman Monsack Fonseca i Panama.  

https://www.svd.se/efter-panamalackan-mossack-fonseca-botfallt 

 

Den tibetanska kamelklockan pinglar i affären. Dert är Brutus Ahlström som vill hämta sin byrå. Han 

får den för hundrasjuttiofem tusen. Nu kan jag betala alla räkningarna.  

Ahlström bjuder på Operabaren. Det blir en fin middag.  

Sedan får jag besök i butiken. Det är Mariam Schreiber  med pojkvän Lennart Andrén. Mariam bjuder 

på lunch på Stortorgskällaren. Lennart forskar på Karolinska Institutet. Ett fenomenalt projekt om 

Alzheimers. Har en stor läkemedelskoncern med säte i Panama mot sig.  

Vi Francine och jag är på väg mot innersta Sörmland. För att fira Frankrikes nationaldag. Gustave 

Durant och Helena, Claudette är Francines mor. Där finns andra gäster: 

Läkaren Bengt Bergman, journalisten Greta Bergman, konsthandlaren Sven Söderström, Ulla 

inredaren. Bengt Bergman varnar mig för Lennart Andrén, ”Europas största djävla skitstövel”.  

Sven Söderström varnar mig för att gräva i fallet ”Klimt”. 

En finansman på Östermalm har hittats mördad. Är det Kenneth Brändström, finanskille. 

 

Calle Asplund, en gammal vän och chef för riksmordkommissionen ringer mig. Han vill informera sig 

om vad jag vet. 

https://www.svd.se/efter-panamalackan-mossack-fonseca-botfallt


Eric  jämför Kenneth Brändström med en piraya.  

Francine oc hag tar en weekend hos hennes föräldrar på herrgården vid Båven. Archibald och 

Claudette.  

Calle Asplund ringer. Kenneth Brändström är mördad, inte självmord.  

Jonas Berg dyker upp i butiken. Min kusin. Är diplomat som tjänstgjort utomlands. Han berättar om 

sina resor till Syrien. Nu är han på väg till Panama.  

Jag är bjuden på en gårdsfest. Det är Francine som bjuder in mig. Där är Miriam Schreiber och 

Lennart Andrén. Andra är vänner eller kolleger till Francine på Säpo, Ingalill Nyman, Sven Söderström 

konsthandlaren. En tavla av Lena Cronquist gick nyligen för 11 miljoner. 2006 kostade den fyra. 

(141). Greger Rydberg juristen på Skatteverket var där. Även Madelaine Vikander, Kenneth 

Brändströms syster. Hennes nyss döde bror hade blåst henne på många pengar.  

 

En lokal loppmarknad har ordnats  på platsen för det gamla rivna tullhuset. Där  träffar jag Elov 

Bergmark. Francine har synpunkter på Elov. Olja, IS, Panama.  

Krimialinspektör Bloom vill hör mig ”upplysningsvis”, men jag har ju reny samvete.  

Jag kontaktar Anders ”min riktiga son” enligt Angelica Brändström. Jag får hans telefonnummer. Och 

ett möte. 

Begravningen av Kenneth Brändström i Oscarskyrkan.  

Jag träffar Kenneths sekreterare, Ulla Svensson, som kan berätta att hon hört ett besök som Kenneth 

haft några timmar innen han blev mördad som skällt ut honom. Hon tror att det handlade om 

läkaren Bengt Bergman.  

Jag träffar på begravningen, Kenneths förra fru. Monica Andersson.  

Jag träffar Bengt Bergman. Bergman håller på med ett forskningsprojekt som delvis finansieras av ett 

bolag där Brändström satt i styrelsen.  

Jag träffar Jonas Berg, hemma hos honom. Jag vill att han kontaktar Ramón Leon som är en gammal 

vän till honom från diplomatins värld. 

Jag kontaktar Monica Andersson igen. Hon säger att Kenneth var rädd för ”afrikanen”. Calle Asplund 

menar att hon bara hittar på.  

På Etnografiska museet på Gärdet väntar Victor Jörgensen. Han ska värdera ett gammalt Buddha-

huvud åt mig. Bengt Bergman ringer, han vill träffa mig omedelbart i hans lägenhet vid Mariatorget. 

Jag tar mig dit och hittar honom död på kontoret.  

Snart blir jag kallad till Calle Asplund.  Sedan en sväng via Hötorgshallen. Träffar på Jonas Berg. Som 

bjuder in sig till antikhandeln. Ramón Leon har hittat uppgifter om Kenneth Brändström och Bengt 

Bergman, de båda mördade kumpanerna. Om att Bergman skilts från forskningaprojekt sedan 

Brändström hade informerat styrelsen om något som Bergman haft för sig.  

Ramón hade uppgifter om en annan svensk , en annan och större spelare i Panama, Göran Ahlström.  

Jag stöter på Greta Bergman som undrar varför det var jag som upptäckt att hennes make blivit 

skjuten. Och ringt bpolisen.  



Jag och Francine besöker Sven-Harrys guldskimrande museum (228).  

 

Tidigt på morgonen får jag besök av ett par stabila poliser. De har order om att göra husrannsakan 

(husus) i min lägenhet. De är noggranna och vad hittar de om inte en svartglänsande pistol.  

Jag blir rasande och förtvivlad. Ringer Calle Asplund som säger han han tror på att jag inte är skyldig. 

Någon annan måste ha lagt dit pistolen.  

Angelica Brändström ringer mig, Anders mamma. Hon vill träffa mig på sommarstället i Värmdö. Hon 

vill veta om jag har några idéer om mordet på hennes son Kenneth. Ger mig inte mycket. 

Jag kontaktar Lennart Andrén, Mariam Schreibers pojkvän som forskar på Karolinska Institutet. Ett 

fenomenalt projekt om Alzheimers. Har en stor läkemedelskoncern med säte i Panama mot sig. Jag 

anklagar honom för att ha mördat Kenneth Brändström för att komma undan en konkurrent om 

patentet. Jag blir utskrattad.  

Anders Brändström ringer han säger sig ha uppgifter om Klimts försvunna tavla. Han vill träffa mig.  

Vi pratar och jag lägger fram mina teorier. Avfyrar ”ett shot in the Dark”. Anders tänker åtgärda vad 

jag kommit på. Arrangera att jag gör självmord. Han har redan preparerat mitt kaffe med en effektiv 

sömntablett. Du har rätt säger han. Det var han som sköt Kenneth. Och även Bergman. Som försökte 

utpressa honom.  

Det sista jag hör innan jag somnar in är avlägsna ringsignaler på dörren. Det var Eric Gustafsson. Han 

räddade mit liv. Fast egentligen var det John. Han upptäckte att det var ”elaka gubben” som knuffat 

honom i porten som var på väg upp till Homans lägenhet.  

Epilogen: 

Angelica har haft tavla i ett bankfack hela tiden, på Handelsbankens kontor. Gustav Klimts exotiska 

kvinna. Eftersom det handlade om nazistiskt stöldgods  till Miriams farfar.Nu vill hon överlämna 

tavlan till Miriam men på ett villkor, att hon ska ge pengarna till en stiftelse, till en fond som 

bekämpar rasism och nazism.  

 

 

”Lättjefull som jag är sker det ibland under visst initialt motstånd från min sida, men jag har färt mig 

att hennes initiativ har berikat mitt liv och mina kunskaper” (228).  

Alldeles om hörnet ligger Melanders fisk. En utmärkt rimmad lax med dillstuvad potatis.  

 

 

 


