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Leo Junker: 

För drygt ett halvår sedan slog jag i botten. Att kalla det något annat är nog att sväva på målet. Jag 

hade skjutit en kollega till döds på Gotland, i Visbys hamn. 

Jag vet. Det var illa. 

Han hette Markus. Markus Waltersson. Händelsen jagar mig, och inte enbart i mina drömmar. Ibland 

skymtar jag hans ansikte, ett bland många andra i myllret på ett torg eller en tunnelbanestation. 

Händelsen går numera under namnet Gotlandsaffären och är allmänt känd, så jag antar att detaljer 

kring den är onödiga. Jag arbetade på internutredningsenheten då och var kommenderad till Visby 

under intendent Charles Levins ledning. Ett parti vapen skulle byta händer och 

internutredningsenheten var där, då polisaktionen involverade informatörer. Något gick fel. 

Skottlossning utbröt, jag träffade en kollega i halsen, och sedan blev jag avstängd. Sommaren svepte 

förbi i dunkel med cigaretter, mediciner och stark alkohol. De frågade om jag ville möta de anhöriga. 

Jag sa nej. Jag tror att han hade en syster. 

Så hände något. En kvinna påträffades död i mitt lägenhetshus, skjuten. Den som varit ytterst 

ansvarig var John Grimberg. Eller Grim, som han kallades. En gång var han min närmaste vän. 

Grunden till allting var en händelse som inträffade när jag var sexton. Då var jag orsaken till Grims 

systers, Julias, död. Åtminstone var det så Grim såg på saken. 

Julias död utlöste en spiral av händelser som splittrade den redan sargade familjen Grimberg och 

svepte iväg Grim till samhällets ytterkant och kloaker. Så småningom lyckades han ta sig upp och bli 

någon annan. Han bestämde sig för att gå tillbaka till början, där allting en gång gick fel. Och det var 

med mig. 

Jag skulle förlora något, precis som Grim en gång hade. Jag skulle förlora Sam. 

Det finns en absurd logik i det som stannade kvar hos mig långt efteråt, kanske gör det än. 

Åtminstone var det en bit av logiken. Möjligen använde han Sam för att locka till sig mig. Ingen vet 

säkert, kanske inte ens Grim själv. 

Exakt vad som hände på Gotland blev aldrig klarlagt, mer än att jag hade placerats där av Levin, som 

en målvakt ifall någonting gick fel. Levin hade i sin tur tvingats göra det av någon annan, någon högre 

upp. Saker ur hans förflutna skulle avslöjas om han inte gjorde som de sa. Vad som skulle avslöjas vet 

jag inte. Levin vägrar prata om det. 

 


