
 

Håkan Östlund: Män i mörkret 

Finkalks nya kalkbrott i Ojnare på Gotland.  

Michael Nordborg mördas i sitt exklusiva hem. Hans älskarinna Johanna Wrangel. Han var 

informationscef på Finkalk. En dyrbar tavla av Jockum Nordström finns i huset. 

Camilla Nordborg, Michaels fru, anländer, blir chockad vid åsynen av sin döde make. Hon 

hade varit på besök hos sin syster Ann Sundstrand och sina två barn. Helena Nordborg är 

Camillas dotter.  

Andreas Fischer är Camillas läkare.  

 

Fredrik Broman, kriminalkommissarie och hans fru Ninne ska lämna Gotland för Stockholm. 

Järla sjö. Nacka. Tillbaka till Stockholm. Joakim heter sonen. Fredrik har obehagliga stunder 

av stark huvudvärk sedan han drabbades av olyckan.  

Bara en kilometer bort bor Fredriks pappa Gunnar Broman, notorisk piprökare och 

vindrickare.  

Hoppsan, nu är det en månad kvar till flytten. Ninni packar och förbereder.  

Sara Oskarsson ligger fastkedjad vid elementet i sovrummet. (Sara är polis). 

På kriminalvårdsavdelningen i Visby. Fredrik Broman, kriminalchef, Gustav Wallin, med son 

Martin,  och Sara Oskarsson.  

Jonathan Westman hade anmält Fredrik för misshandel. Är det han som är mördaren? 

Fredrik och Gustav anländer till mordplatsen. Teknikern Eva Karlén är redan där. Med är 

också Ove Grahnström. Camillas bror, Thomas Edman, kommer för att hämta henne.  

Sara Oslarsson frågar ut Nordborgs granne Magdalena Widstrand. Saknar hår.  

Peter Malm är Nordborgs närmaste granne. Han säger sig ha hört ett skrik och sett 

främmande bilar. Hn ger ett intryck av att vara rädd. 

Fredrik och Gustav tar sig till Finkalks kontor vid bolagets hamnanläggning i 

Kappelshamnsviken. Träffar säkerhetschefen Paul Klingemann. De diskuterar varför ingen 

polisanmälan om de många hoten har gjorts.  

Någon tar sig in i Johanna Wrangels lägenhet. Väntar på henne i sovrummet. Låset krånglar 

när Johanna ska ta sig in.. När hon öppnar dörren till sovrummet blir hon nertacklad och 

förlorar medvetandet. 

Polisen besöker Johnny Melanders hem i Bunge. Han är en av dem som hotat 

fabriksledningen.  

Marko Petracic är med liksom Gunilla Borg, båda uniformerade. För Sara är problemet stort 

eftersom Johnny är den älskare som bundet henne vid elementet. Även Fredrik är med.  



Plötsligt kommer Melanders bil. När han ser polisbilarna flyr han i hög hastighet. Polisbilen 

jagar honom.  

Peter Malm konstaterar att efter Michaels frånfälle var det nu Erik Hedengrens ”roll att 

ringa”.  

Ulrika Nybom  försöker få tag på sin väninna Johanna Wrangel. Frågar grannen Marika 

Berggren. Sedan anmäler hon till polisen utan att få gehör. Hon ringer 

bostadsrättsföreningens ordförande Jan Nordwall som kommer med en dublettnyckel.  

Krimchefen Göran Eide och åklagaren Peter Klint.  

Johnny Melanders hus genomsöks. En Låssmed öppnar kassaskåpet. Där finns handklovar 

och andra ”lek”verktyg, men också kameror och filmkameror. En film visar en naken kvinna 

fastbunden på magen i en säng. Sara erbjuder sig att ta hand om kameran. Hon är rädd för 

att själv vara med på en film. Och alldeles riktigt. Sara hittar sig själv på filmen. Klipper bort 

sekvensen och sparar på Usb.  

Johanna Wrangel hittas död i sin lögenhet. Nacken är knäckt. Johanna var 

kommunpolitikerpolitiker som höll på företaget Finkalk och skrev positiva artiklar. Johannes 

Persson, uniformerad, liksom Leif Knutsson. Både Johanna Wrangel och Ulrika Nybom 

arbetade för Centerpartiet.  

Martina Berggren tror att hon sett mördaren i trappan, en kraftig man i en luvjacka.  

Ove Grahnström besöker Gotlands Tidningar (GT). Axel Krusell är tidningens politiske 

redaktör. Ove vill veta mer om artikeln som Johanna skrivit i GT, i stället avslöjar han att 

Johhan är mördad vilket sättes hög fart på journalisterna.  

Fredrik Broman besöker Ulrika Nybom. Hon är ovillig att prata som Johannas förhållande 

med Michael Nordborg. Hon pekar ut Johnny Melander som en som handgripligen hotat 

Johanna.  

Gåta Larsson är en kring Johnny Melanders aktivistgäng. Sara besöker  

Peter Malm träffar Andreas Fischer och Erik Hedengren. Är det de som har filmningen 

tillsammans? Något hemligt har de för sig som de fruktar ska komma ut. Peter Malm ringer 

från Själsö till Ove Grahnström och vill berätta något viktigt. Får vänta tills dagen efter.  Men 

då dyker han inte upp. Peter Malm är ekonom på en konsultfirma i Visby. Polisen åker till 

Själsö. Han är inte där. Bilen är borta. ”Han har stuckit”. 

Peter Malm har tagit båten. Lämnat Gotland. Han är nästan ensam på färjan. Han tarig till en 

sommarstuga vid Väddöviken. Hyr en stuga i namnet Konrad Andersson. Frida lämnar över 

nyckeln och tar betalt i förskott. Han säger att han är författare.  

I källaren är det som Johnny Melander, före detta polis,  gömmer sig. Men han måste ta sig 

till fastlandet menar han.  



Barbro Aronsson ringer från Danderyds sjukhus. Fredriks far Gunnar Broman är akut inlagd 

på sjukhus. Fredrik måste åka till Stockholm från Gotland. Fadern tycks yra. Pratar om norska 

ubåtar.  

 

Göran Eide, kriminalchef. Michael Nordborg tycks ha blivit injicerad med bensin.  

Sara besöker än en gång Gåta Larsson. Sara berättar att hon har en film på vilken Gåta är 

med. Sara avslöjar då två adresser där Johnny Melander kan befinna sig. Lärbro och 

Vallstena, i mitten av Gotland. Snart är Fredrik tillsammans med Gunilla Borg och Marco på 

vakt utanför huset i Vallstena. Efter många timmar på pass kommer Melander ut och går 

mot sin bil. Efter en del handgemäng och varningsskott lyckas poliserna gripa Melander och 

hindra ”vännernas” försök att frita honom.  

Förhöret av Melander startar omedelbart. Inget tycks binda honom vid brotten utöver hans 

bil.  

Sara tvingas erkänna för Eva Karlén, som upptäckt att två filer raserats från filerna från 

minneskorten i Melanders dator, att hon klippt ut två filer där Gåta var med. Hon hade lovat 

henne detta för att i stället få två adresser på vilka Melander kunde finnas. Men filerna, ljög 

hon, finns på ett minnes som Gåta fått.  

Kommissarie Torbjörn Hansson från Norrtäljepolisen ringer Fredrik. Peter Malm  har hittats 

död. Troligen mördad. Fredrik och Sara åker till fastlandet. Besiktigar Peter Malms lik. Ena 

handen är avskuren.  

En man är på väg tillbaka till ön. (Är väl den som mördat Peter Malm). 

Ove pratar med Erik Hedengren och hans fru Pia om mordet på Peter Malm. De tycks ha 

något ihop. 

Sedan träffar Hedengren Andreas Fischer. Hedengren är utom sig och hotar Andreas.  

Fredrik får en enorm huvudvärk osh somnar på golvet i sin fars lägenhet. Han letar förtvivlat 

efter något smärtstillande. Får i sig en favoritcocktail med Trea och alvedon. Lyckas komma 

med flyget till Visby några timmar senare. 

Fredrik och Gustav kontaktar Camilla Nordborg, änkan, och Helena Nordborg, hennes dotter. 

Peter och Michael satt i en tomtägarförenings styrelse.  

Fredrik fruktar att han fårr epilepsi. Fredrik hämtar en pärm märkt ”Huset” från Nordborgs 

hus. Sedan besöker han Johanna Wrangels lägenhet.  

En person vaktar en bil från en restaurang. Det är en silverfärgad BMW. Det är Erik 

Hedengrens bil. En annan bil följer efter honom och prejar ner honom i diket. Han försöker 

slå 112. Någon slår in hans bilruta. Han kastar sig ut via passagerardörren och springer ut i 

skogen. Mannen i luvan är ett monster. Han kommer fram till ett hus, men mannen är 

honom i hälarna. En man i 60-års dörren kommer ut på altanen.  



Karl-Johan Ström hittas död. Utanför Hannu Larssons hus. Han var vän sedan länge med 

Ström.  

Snart hittas också liket av Erik Hedengren i närheten. Hans huvud saknas.  

Nu är fem personer döda.  

Sara Oskarsson låser omsorgsfullt om sig. Johnny bevakar hennes lägenhet. Han känner att 

det är han som har makten över henne. 

Andreas är sjukskriven. Han är inlagd på psyket. Han läkare heter Bertil Runesson. Lisa 

Fischer tror sig ha sett mördaren. Fredrik lyckas få Andreas att skriva ”Agmyr” på ett papper. 

Vad är då ”Agmyr”? Jo, en liten prick på en karta över norra Gotland. Fredrik bestämmer sig 

för att åka dit.  

Han hittar myren och en man med en spade. Mannen kastar spaden mot Fredrik och 

försvinner springande. Fredriks bil kör fast i leran. Fredrik hittar Erik Hedengrens avhuggna 

huvud.  

Snart är alla kollegerna på plats.  

Svartsnickaren som skrev den upphittade inköpslistan är nu den misstänkte. Han använder 

ett anonymt kontantkort med samtal till de mördade personerna.  

Den misstänkte svartjobbaren från Vitryssland är i Agmyr. Han gräver upp en grop och hittar 

sin döda bror.  

Marco Petravic är på psyksjukhuset. Plötsligt blir han knivstucken. Och dör på sjukhuset. 

(368) av 385. 

 

 

 

 


