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Marika Corinne, 32 år, Egen företagare, Sundsvall 
24:e december 1970 

Kära Dagbok ! 
I dag fick jag dig. Tänk så kul en alldeles egen 
dagbok som jag kan berätta alla mina hemlisar 
för. 

2:a april 1977 
Femton år och min jävla farsa ger mig naturligtvis 
en satans moppe i födelsedagspresent. Han är ju 
helt flängd... 

17:e augusti 1980 
Kära dagbok 

Här sitter jag på planet på väg till USA. 
Utbytesstudent. Det låter så spännade och kanske 
lite romantiskt. 

4:e juli 1984 

Helvete, helvete; helvete... Sommaren skiner och 

jag går omkring och tvättar kärringar på 
långvården. Jag. Jag vill tillbaka till USA. Jag vill 
ha ett bra jobb. Jag vill ha en grabb som är mycket 
snällare än Claes. Och så vill jag att ragatan 
Skoglund skall dö 

/7:e januari 1985 
Dear diary, ja, jag kan väl nästan skriva så. 
Jag är på väg tillbaka till USA. Kan du fatta att 
jag fick ett stipendium för fyra års 
universitetsstudier på UCLA ? Det kan inte jag. 
Får väl tacka morsan för att hon övertalade 
mig. Men data, kan det verkligen vara något ? 
Fast Petter säger att det är bra och jag älskar 
honom.. 

19:e september 1987 

Bloody mr Elmer claims I should concentrate 
« more on my studies. He. I aced the last exam 

and there is more to life than school. Tonight 
I'm going on a date with Jeff. He's so sweet. 

11:e mars 1988 
Mom phoned. My blasted dad has died. As if I 
care. I'll drink a toast to his memory tonight. 
Bastard. To bad he won't be alive to see me 

when I get back. Prove him he always was 
wrong about women. 

1:a juli 1989 
Hurra. Mamma stället upp som borgenär så nu 

kan jag starta min egen datafirma. Det skall 
väl ändå visa de jävlarna. 

20:e april 1990 
Flyttar till Sundsvall med firman. 
Utlokaliseringsbidrag. Glesbygdsstöd. 
Utmärkt. Och dessutom kommer jag iväg från 

både Daniel och Stockholm.. 

3:e maj 1992 

Kära dagbok ! 
I dag träffade jag Bertil Carlberg på 
företagardagarna i Sollentuna. Han undrade om 
jag ville vara med i deras parti. Det låter ju kul. 
Och då kan ingen längre kalla mig för blåst bimbo. 
Då är jag ju politiker. 

27:e december 1993 
I går träffade jag en underbar man. Ja, tro nu inte 
att det hände något direkt. Hasse Holmlund. 

Polisen från TV nyheterna. Han verkar så ledsen, 
men jag tror nog vi kan bli riktigt bra vänner han 
och jag. 

5:e februari 1994 
Hasse hänger med i partit. Det kan bli jätteskoj. 
Fast lite grann känns det som om han gör det för 

min skull. 

1:a maj 1994 
FlIrade valborg tillsammans med Hasse. 
Egentligen är han ganska söt. Vem vet vad som 

kan hända när vi äker på valupptakt ? 
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Richard "Rick" Hedberg, 28 år, krögare, Östersund 

Sommaren 1983 hade Rick hoppatav gymnasiet och bakom 

det gamla vattenverket i Gnesta satt han tillsammans med 

polarna och drack folköl. 

En kväll var Janni där, en snygg tjej i tjugoårsåldern 

som körde en stor svart MC. Hon frågade Rick vad han ville 

ha. Han blinkade 

menande tillbaka 

och tillsammans 

gick de in i skogen. 

”En schysstMC och 

en lägenhet i cen- 

trala Stockholm 

skulle ju inte heller 

vara helt fel”, sade 

han efteråt. ”I så fall 

är det bäst du skri- 

ver på ett kontrakt”, 

sa Janni och halade 

fram ett gulnat pap- 

per ur innerfickan. 

Skrattande skar 

Rick ett jack i sin 

tumme och satte ett 

blodigt tumavtryck 

på dokumentet. Se- 

dan gav de sig till- 

samman uti Europa 

på Jannis motorcy- 

kel. 

Två månader senare lämnade hon honom på ett 

hotellrum i Madrid. På nattduksbordet låg nycklar och 

registreringshandlingar till MC:n samt två tusen dollar. 

När Rick kom hem till S verige igen fick han veta att 

morbror Einar hade dött i en hjärtattack. Den lilla 

tvårumslägenheten på Östermalm hade han testamenterat 
till sin systerson. 

Under några år jobbade Rick som väktare i Stock- 

holms tunnebana. Han skaffade sig nya vänner och tränade 

kampsport på sin fritid. Efter att ett flertal flickvänner 

passerat i revy träffade han så Lina, en rödhårig 

  

Allt sedan den dagen har Rick varit medveten om att han 

inte är ensam om att styra över sitt liv. 1988 blev han 

kontaktad av representanter för Bevara Sverige Svenskt. 

De tackade för hans generösa donationer och välkomnade 

honom som stödmedlem. Han gick på några möten och var 

med på en av BSS 

demonstrationer i 

centrala Stockholm. 

När så en dag firman 
Contract - Opinion 
kontaktade honom med 

sin mycket detaljerade 

enkät om rasism till 

honom insåg han vad 

som pågick. 200 000 

kronor fick han i 

betalning för enkät- 

arbetet. 

När BSS orga- 

nistation började bryta 

samman var det 

somliga av hans gamla 

"vänner" som anklaga- 

de honom för attha varit 

en polisspion med 

uppdrag att infiltrera 

deras organisation. 

Rick förstog inte vad 

de menade. 

Datakursen hos vuxenskolan som han aldrig 

anmält sig till gick han med intresse och den bärbara datorn 

som han fick från en släkting han aldigt hör talas om 

använder han fortfarande. 

Fri Demokrati inbjöd honom till partimöte 

våren 1991 eftersom han anmält sitt intresse och Rick åkte 

dit, även om han aldrig varit direkt intresserad av politik. 

Han blev en aktiv medlem, men hamnade långt ner på 

Stockholmslistan i riksdagsvalet. 

Sedan fick han plötsligt sparken från sitt arbete hos 

ABAB hösten 1992. Tänk vilken tur att han fick 
  

brud som tränade karate. Hon flyttade in i hans 

lägenhet och de funderade på att förlova sig. Men 

i plånboken hade Rick kvar en nött bild från en 

fotoautomat i Minchen, en bild på en leende 

Janni. 

Den 7:e juli 1986 var Rick och Lina bjudna 

på middag hos Björn, Linas bror, och hans hustru. 

Lina stod i duschen när telefonen ringde. Det var 

Janni, en röst från det förflutna. ”Hej Rick. I det   

  

köpekontraktet till den lilla nattklubben i 

Östersund samma vecka. I Östersund fanns inte 
så många Fridemokrater, bara han och en 

författarinna som heter Evy Palmgren. Plötsligt 

blev han partirepresentant och började bli kallad 

på olika partimöten. Och efter varje möte ringde 

journalister som presenterade som Jannis vänner 

och ställde inträngande frågor om vad som sagts. 

Nattklubben är välbesökt ochRick lever ett bra liv     

bruna skåpet till höger om Björns dator finns en 

blå diskett märkt 75W-8. Lägg den på trappan till Dramaten 

i morgon bitti klockan kvart i nio. Jag hoppas du minns 

kontraktet. Hej då.” 

Två veckor senare packade Lina ihop sina saker och 

flyttade ut. Rick var förkrossad. Samtidigt försökte han 

förtvivlat komma ihåg vad som stått i kontraktet. 

numera. Men han saknar kontrollen. Och på något 

underligt sätt saknar han Janni. Han undrar ofta över vad 

sompågår och varför hon valde just honom. Ricks liv är en 

gåta och han längtar så förtvivlat efter att lösa den.



21:a december 1993 

HANS HOLMLUND I PENSION 
Av STEFAN ANDRÉ/TT 
Vid en presskonferens i Falun i lör- 

dags meddelade Hans Holmlund, 

omstridd länspolismästare från 

Kopparbergs län, att han går i för- 
tidspension vid årsskiftet. Fram tills 

dess kommer han att vara tjänstledig. 

Justitieministern har ännu inte 

kommenterat Holmlunds utspel. 

Efter den senaste tidens våldsamheter i 

Kopparbergs län har Hans Holmlund 

fålt nog. Allt för många försöker tala 

om för honom hur han börsköta sitt 

arbete. Efter riksdagsbeslutet om ett 

privatiserat polisväsende har också 
flera privata brottsutredare, med 

säkerhetsfirman MORSE i spetsen, 

börjat undersöka "den svarta decem- 

bermånaden". 

"Beslutet är mitt eget", betonar 

Holmlund. "Den senaste tidens ul- 

vecklig har omöjliggjort ett effektivt 

polisarbete i Dalarna. Kan jag inte få 

utföra mitt arbete i fred på det sätt det 

bör göras, då lägger jag av". 

Sannolikt är det den hårdnande kri- 

tiken mot Holmlund somfått honom att 

ta detta steg. Båda lokalbefolkning och 

riksdagsmän har kritiserat Holmlund 

och den utredning som han lett. 

"Våra barn är döda och vad gör 

polisen ? De flyger omkring i heli- 

koptrar och leker TV-deckare"”. Jonas 

Pärsson är en av de upprörda föräldrarna 

i Mora som krävt att Holmlund skulle 

ställa sin plats till förfogande. Nu har 

de fått som de önskade, men gåtan har 

ännu inte fått någon lösning. 

"Jag kan inte säga vad det var som 

hände i Mora. Hade jag gjort det hade 

jag kunnat tysta de ylande vargarna", 
säger Holmlund. "Nu får någon annan 

försöka lösa gåtan." 

Kanske kommer gåtan i Mora aldrig 

alt få en lösning. Hans Holmlund som 

under två veckor ledde utredningen 

lämnar den i alla fall nu. Om hans 

spekulativa huvudspår om rasism, 

knarkhandel och prostitution verkligen 

var sann får framtiden utvila. Själv 

tänker Holmlund försöka fånga andra 

fula fiskar. 

  

"Nu tänker jag fånga andra fula fiskar", 

säger länspolismästare Hans Holmlund. 

"Nu flyttar jag hem till morfars gård 

i Matfors. Det finns underbara fiske- 

vatten där. Och det lär väl ändå vara ett 

fiske jag får sköta i fred", hoppas Hans 

Holmlund, länspolismästare i Koppar- 

bergs län. 

  

  
  

"Detblev en pojke!" Erik Holmlund, 
Strängnäs, 7:e maj 1942 

”Jo du Hasse, du blir nog polis pre- 
cis som jag när du blir stor.” 
Konstapel Jonasson, Strängnäs, 

våren 1948 

"Duären förbannat bra polis, Hans. 
Satsa på attbli befäl.” Olof Wallgren, 
polischef i Södertälje, 1969 

"Nu måste du välja, Hans. Polisen 
eller mig ?" Jessica Holmlund- 

Nisell, två månader före separatio- 
nen, 1983 

"Well, this computer sure is great, 

but I promise you, Hans, they will 
never replace true policemen with 
machines", Jeff Pears, NYPD, 1987 

”Den svenska polisen är ju helt in- 
kompetent.” Moderatledare, Val- 
rörelsen 1991 

"Stina-mördaren är fast. Bra jobbat, 

Hasse. Vad sägs om att bli läns- 
polismästare ?" Lisa Frithiof, 
rikspolischef, hösten 1991 

”Jag är rädd att de har rätt, Hans. 

En privatiserad poliskår hade kan- 
ske hanterat det hela bättre”, 

Styrbjörn Hansson, polischef i 
Mora, 14:e december 1993 

”Jag finner attriksdagen har beslu- 
tat i enlighet med Fri Demokratis 
förslag. Projektet för privatisering 
och avreglering av polisväsendet 
kommer att inledas den 1:a januari 
1994”, Hildegar Treutiger, Talman, 

15 :e december 1993 

"Privatisera polisen. Vad är det för 
jävla idioter som kommer på sånt ? 
Eskil Tånggren, pensionerad polis, 
17:e december 1993 
  

  

(0 N 

    
  

” Åtta mord, en våldtäkt, ett bank- 
rån, tre mordbränder och fyra 
mordhot under två dagar. Och så 
kommer du och säger att ni inte har 
några spår. Har du funderat på för- 
tidspension, Hans ?” Justitieminis- 
ter, 19:e december 1993 

Njjag följer inte med främmande 

män hem. Å andra sidan har jag en 
flaska glögg hemma i min lägenhet” 
Marika Corinne, Sundsvalls stads- 

hotell, 26:e december 1993 

"Tänk at vi skulle bli så bra vänner, 

Hans. Det hade jag aldrig kunnat 
tro” Marika, 9:e januari 1994 

”Ja, men häng på och bli politiker 
då, Hans. Jag behöver ett par namn 

till för vårlista” Marika, 5:e februari 

1994 

"Välkommen med i gänget, Hasse. 

Vi kan behöv' nån som förstår sig 
på kriminalitet och sånt" Bengt 
Carlberg, 2:a april, Marikas 

födelsedag



Stark uppföljare av Palmgren 
Kvinnliga poliser på Stockholms smutsiga bakgårdar 
KVINNAN SOM SITTER mitt emot 

mig är klädd i en vit blus, en mörkblå 

väst och en enkel ljusblå kjol. Hennes 

ansikte ramas in av rakt blont hår och 

hon ger ett välvärdat intryck. Ur väst- 
fickan sticker ett par glasögon med 

bruna bågar. Hon ser ut som en snäll 

lärarinna, men skenet bedrar. Evy 

Palmgren har tre gånger vunnit Stock- 
holms polisens skyttemästerskap och 

mer än en gång har hennes skicklighet 

med pistolen räddat hennes liv. 

På samma sätt är det lätt att bli lurad 

av På en smutsig bakgård. När man ser 

det glättiga omslaget och läser den 

klämkäcka baksidestexten, säkerligen 

ihopklottrad av någon klåfingrig re- 

daktör på Bonniers, får man intrycket 

att detta bara är en billig kioskdeckare. 

Inget kan vara mer fel. 

Denna roman är en stark uppföljare 

till Palmgrens debutroman I blåljusets 

skugga. Än en gång får vi följa de båda 
kvinnliga poliserna Jennifer och Chris- 

tina på en färd genom huvudstadens 

EN NY BOK 
  

  

På en smutsig bakgård 
Evy Palmgren 
Bonniers förlag 
  

  

svarta och smutsiga bakgårdar. Med et 

målande språk och en gedigen 

ämneskännedom berättar Evy Palm- 

gren om en värld som kan tyckas främ- 

mande, men som i själva verket är 

skrämmande bekant. 

Naurligtvis finns det en klurig och 

spännande kriminalgåta också i denna 

roman, men Palimgrensbok är inte bara 

en detektivhistoria. Den är så mycket 

mer. En angelägen skildring av det 

solkiga Sverige av idag. Palmgren har 

utvecklats mycket som författarinna 

och det skall bli spännande att se vad 

hon kommer att göra av sin nästa bok. 

Var kommer Jennifer och Cristina 

altta vägen nu, när riksdagen har beslu- 

tatsig förattprivalisera polisväsendet ? 

Kanske kommer polisromanen att bli 

   

Evy Palmgrens tid som polis har gett henne 

många spännade minnen 

ännu en "föråldrad" genre, likt de vik- 

torianska gentlemannadetektiverna och 

förbudstidens gangsterdraman. Men 

vad Evy Palmgren än väljer att skriva 
sin nästa bok om är jag säker på att jag 

ej kommer att bli besviken. 
ANDREAS BJÖRKLUND 

  
  

631107 860615 Sent by: node129.16.117.21 1812 
En mörk novemberkväll 
föds en flicka på lasarettet i 
Östersund. Föräldrar döper 
henne till Evy efter mormor. 
700821 
Evy börjar i skolan. Hon är 
en begåvad flicka, men 

främst fångas intresset av 
olika sporter. 
731224 
Pappa Klas ger Evy hennes 
första Sherlock Holmes-bok. 
750518 
Evy vinner Jämtlands- 
mästerskapen i orientering. 
790814 
Evy flyttar från Tammar- 
strand till Östersund för att 
läsa Natur på gymnasiet. 
820503 
Evy gör testerna för polis- 
högskolan och blir antagen. 
820814 
Flyttar in i en trea på söder 
tillsammans med kursaren 
Gisela Frisk 
03-84 
Evy har ett förhållande med 
Frithiof, en av kursarna. 

Sommaren 1984 lämnar han 
henne för en annan. Samma 
höst vinner Evy polisens 
prickskyttetävling för första 
gängen. 

Med toppbetyg tar Evy exa- 
men från polishögskolan. 
Hon placeras i Stockholm. 
870113 
Thomas Bjärkhed blir hen- 
nes nye kollega. Tillsam- 
mans blir de ett mycket bra 
team. 
890724 
Thomas och Evys bil blir 
beskjuten av en påtänd 
knarkare. Thomas dör, Evy 
lyckas skjuta knarkaren 
innan hon själv blir 
medvetslös. 
891004 
Evy lämnar poliskåren och 
flyttar hem till Hammar- 
strand. 
900611 
Går med i Fri Demokrati. 
910926 
Debutromanen I bläåljusets 
skugga kommer ut. 
931201 
På en smutsig bakgärd 
släpps lagom till julhandeln. 
940317 
Skriver kontakt med 
Bonniers för en tredje bok. 
940506 
Reser med morgonflyg mot 
Göteborg och valupptakts- 
mötet.   

Date: 1994 - 05 - 04 
From: Gisela. FriskeMoraCrim.CrimNet.se 

To: Evy. PalmgreneBonnier.com.se 

Subject:Mystiska saker 
Hejsan Evy ! 

Förlåt att jag inte hört av mig på 
länge, men det är mycket som har hänt 
här i Dalarna. Som du vet arbetade jag 

hos Mora polisen under ett par år. 

Numera jobbar jag för Moralrim, som ägs 
av en slibbig amrisi(det har jag aldrig 
sagt :)). I höstas hände det en del 
skumma saker här uppe och jag är rädd 
att jag gjorde en del dunmheter. 

Jag vet inte hur mycket du har hört 

om "svarta december". Under första 
veckan i december förra året dog 10 
personer i det vanligtvis så lugna 
Mora. Fyra sköts, en brann upp, två dog 

i bilolyckor, en ströps och två höggs 
ihjäl med svärd, Jag vet nu att allt 

detta hänger ihop. 
Dessutom tror jag att jag vet vem 

som ligger bakom. Han kom till min 
lägenhet en natt och presenterade sig 
som SÄPO agent. Jag trodde honom och 

hjälpte dem med upplysningar. Men nu 

har jag sett honom på en bild och kan 
du tro, han är med i ditt parti. Du 

mäste hjälpa mig att nysta upp det här, 
Evy. Det var något skumt som hände. 

Men nu är chefen på väg in. Jag får 
skriva mer senare. 

Gisela =;-)


