
Silverapostlarna av Jan Mårtenson 2016 

Flera Antikhandlare möter döden 

Många intressanta och genomtänkta kommentarer till aktuella händelser både i Sverige och 

internationellt. Skriver verkligen bra med ett tilltalande språk.  

Köpmansgatan, antikaffären, sommarstiltje 

Cléo de Merode 

Georg Bergströn ringer. En gammal kund. Bjuder in mig (Homan) på kräftpremiärdagen. 

Erik Svensson vill dödsstäda. Han vill avsluta livet med en jorden runt kryssning. Behöver pengar.  

Han har två praktfulla silverljusstakar, gustavianska. Stämpade Pehr Zethelius, 1792. Jag bjuder 

80 000.  

Min granne och konkurrent Eric Gustafson ringer. Han ska åka på semester till Bayreuth. Som ligger i 

Tyskland. Wagnerkulturens Mecka.  

Jag träffar Sune Blad. Han erbjuder  mig försäkring mot vandalism av butiken. ”Bara” 10000 kr i 

månaden! Jag hotar med polisen.  

Jag kontaktar Calle Asplund, chef för Riksmordskommissionen. Han uppmanar mig att vara försiktig 

och erbjuder hjälp av en kollega, Åke Berglund. 

Francine, min förlovade, som varit på semester hos sina föräldrar på Björkesta. Hon arbetar för SÄPO 

och blir oroad över vad jag berättar.  

Nästa dag får jag ett kuvert med ett tidningsurklipp ”Mordbrand på söder”.  

Karl Oskarsson med antikaffär  har fått ett liknande hot från Beskyddarna.  

Francine och jag besöker en konsert på Örbyhus.  

Jag ber Eric Gustafson om hjälp. Han föreslår att jag ska låtsas gå med på förslaget om försäkring men 

pruta ner det till 5000kr, för att få betänketid.  

De förefaller gå med på detta. Jag får telefonsamtal etsom bekräftar detta några dagar senare.  

Vi är på Björkesta hos Francines föräldrar. Jarl och Frida ska komma på middag hos dem. Jarl 

Behrgenius ser ut som en serbisk maffialedare. Han är jätterik men vill inte tala om vad han tjänat 

sina pengar på.  

Georg Bergström har kräftkalas. Där är Kalle Oskarsson. En granne Orvar Grankvist vars bror är på 

långkryssning, efter att ha vunnit stort på lotteri. Orvar Grankvist har ”silverapostlar”.  

Eva Dahlberg, en frodig blondin. Gunilla, Georgs fru. Hon pratar om spöken. 

Till kalaset kommer också den kvinna jag sett tillsammans med min ”försäkringsagent” utanför HK i 

en BMW. 

Morgonen efter i hotellets matsal presenterar sig kvinnan som Veronica Petrén, fastighetsmäklare. 

Det var Rutger Thorén som körde BMWn. Han var spekulant på en våning på Strandvägen –säger 

hon. 

Jag ringer Åke Berglund om Rutger Thorén.  

Själv lägger jag 5000 kr i ett kuvert i kavajfickan, beredd att betala min ”månadspremie”. 

En grupp yngre män är utrustade för skattsökning, är det silverapostlarna som avses? 



Karl Oskarsson är död. Mördad! 

Francine – eller rättare sagt EU – bjuder på en resa till Lissabon. Francine ska delta i en kongress om 

terroristbekämpning och jag ska med som ”medföljande”.  

I Lissabon ser jag Veronica Petrén och Rutger Thorén tillsammans.  

Åter hemma blir jag snart av med Mitt kuvert med 500 kr.  

Francine och jag på Operan. Carmen. Francine älskar Opera. Främst Mozart och Wagner.  

Jag får uppgiften att möblera enligt tre olika klassiska stilar Behrgenius nya ”palats” Valhalla.  

Egentligen en herrgård. Jag kan bo på Björkesta. Jag tar hjälp av Eric Gustafson.  

En person grips misstänkt för mordet på ”Oskis”, en papperslös kille från Ukraina. Ingen jag kände 

igen. 

Frida Behrgenius kommer på besök. Hon förefaller inte ha mycket att säga till om i äktenskapet med 

Jarl.  

Min kusin Jonas Berg dyker upp. Han tjänstgör på UD. Jonas ska flytta, till en trea på Östermalm. 

Mäklare är Veronica Petrén.  

Gunilla, Georgs fru hör av sig. Georg övernattade i Oskis sommarstuga och är sedan dess försvunnen.  

Jag traskar dit tillsammans med Gunilla, men han är inte där. När vi går därifrån hittar jag 

Georgsmördats. döda kropp bakom några buskar. Bakhuvudet klibbigt av blod.  

Nu har två antikhandlare mördats.  

Gunilla Bergström besöker mig i min lägenhet. Hon ska flytta till sin syster.  Hon är förvånansvärt 

fräsch.  

Jag besöker Georgs antikaffär. Förväntar mig att den ska vara stängd. Men icke så. En ovänlig kvinna, 

Therése, håller öppet. Hon säger att Georg hade många kvinnor ”bredvid”. Otrogen som en gammal 

hankatt.  

Inbillning säger Homan om allts som handlar om Parapsykologin, tankeöverföring, spöken, 

spiritismen etc. Allt är bara projektioner av processer i vårt egen intellekt! 

Behrgenius behandlar både arrendatorer och anställda arbetare på ett rått och despotiskt sätt.  

Min kusin Jonas bjuder mig på ”house-warmimg”. Veronica Petrén är där. Plötsligt serjag Sune Blad 

alias Rutger Thorén där han försvinner emelletid snabbt. Min kusin Jonas vet inte vem han är.  

Jag utsätts för nya förhör. Jag misstänks för narkotika handel.   

Jag deltar i rättegången mot den misstänkte för mordet på ”Oskis”, en papperslös kille från Ukraina. 

Mig med utpressning., Han har supporters, läderjackor och tatueringar, en av dem är ”Sune Blad”, 

han som hotat mig med utpressning. 

Francine har fått veta att från Kina smugglas narkotika till Sverige gömt i antkt porslin.  

Vem är Louisa? Oskis hustru? Jo, troligen! 



Orvar Grankvist ringer, vars bror är på långkryssning, efter att ha vunnit stort på lotteri. Han är 

granne med Georg Bergström. Orvar är husvakt undertiden. Han ber mig komma till den gamla 

herrgården. Orvar berättar om Ejnar Blom. Som sett unga flickor nere vid havet på kvällarna. Tror att 

det handlar om trafficking.  

Jag kontaktar ånyo Therése, den glädjelösa kvinnan, jag träffat i Georgs antikaffär.  

Jag ber Jonas bjuda mig på middag. Och därtill Veronica. Jag vill reda ut saker. Veronica arbetar som 

mäklare  för familjeföretaget Jarl Behrgenius. Han kom nyss hem från en resa i Shanghai, inveterar 

ifastigheter. Hon är god vän med Gunilla, Georgs fru, han som mördades.  

Calle Asplund vill ha mig med på en vittneskonfrontation. Jag känner genast igen den person som 

kommit med ”Sune Blad” till min affär.  

Gunilla Bergström ringer. Hon vill sälja en del av sina antika projekt. Hon behöver pengar för att 

betala skulder. Gärna redan i morgon.  

Jag hämtar sakerna i affären och pratar med Therése. På vä g hem till Stockholm passerar jag Ejnar 

Bloms. Dörren är olåst, men huset är tomt. Telefonen ringer, telefonsvararen går på. ”Tjänare Ejnar. 

Behrgenius här. Jag ville bara höra om du har någonting att rapportera”. 

Jag kör än en gång till herrgården Valhalla. Jag träffar Jarl Behrgenius. Han ser härjad ut. Jag 

presenterar porsinsskålen och andra antikviteter.  

Nu gäller det att fakturera honom innan det hände någonting.  

Francine bjuder på mat. Hon är tillbaka från Bryssel.  

Sedan åker jag till Oskis stuga för kolla på hans ”spöken”. Hittar den inte men hör ljud från en 

båtmotor och ett annat stort hus. Med en stor marijuana-odling. Jag gömmer mig när Ejnar Blom och 

min ”försäkringsagent” träder in. Snart lämnar de huset.  

Calle Asplund berättar att Jarl Behrgenius är död. Hemma i herrgården, skjuten i bröstet.  

Jag åker ut till Valhalla för att kolla upp inventarierna. Jag låser upp och går in. Tomt. Jag känner 

lukten av bensin. Så hör jag Wagner spelas på högsta volym. Och upptäcker Frida Behrgenius med en 

dunk bensin.  

Hon berättar att Jarl tänkte lämna henne för ”subban” Veronicas skull. Det var därför hon sköt 

honom och måste även jag dö. Tyvärr.  Då bultar någon på dörren.  
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