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Hillman, Homan och Bark
Tre romandeckare löser öländska mordgåtor

Johan Theorin är inte den förste som skri-
vit om mord i öländska miljö. Han har före-
gångare under andra hälften av 1900-talet 
i författare som låter detektiver från fast-
landet gästspela på ön.

Hillmans detektivbyrå hade kontor på Norr-
landsgatan i Stockholm, och drevs av kapten 
John Hillman med ständigt lika käcka hustrun 
Kajsa. Paret introducerades i en långlivad radio-
serie 1950, och den första boken kom följande år. 
Det skulle bli ett tjugotal romaner, därtill fem 
filmversioner med början 1958 (Damen i svart). 
Karaktärerna hade skapats av författaren och 
journalisten Folke Mellvig (1913-1994). Det de-
tektiva herrskapet gestaltades av två välkända 
skådespelare; Karl Arne Holmsten var alltid 
John Hillman i radio och på bioduken, Kajsas 
roll spelades oftast av Annalisa Ericsson.

 Vanligtvis utreds mordgåtorna i Stock-
holm eller på lantliga slott och herresäten, men 
i Hillman och kavaljeren (1956) kallas paret 
till Kalmar för att bistå en vän som inblandats 
i mystisk mordgåta. Mellvig tycks ha gjort re-
search under ett kortare besök. Därför kan slot-
tet besökas under pliktskyldig turism. ”Lika bra 
att ha det gjort” heter det först, men väl på plat-
sen blir till och med stockholmarna imponerade. 
Även domkyrkan beses, och middag avätes på 
ett par kända restauranger.

 Det är alltså femtiotal och de omfat-
tande rivningarna hör framtiden till, längs 
Storgatan kvarstår ”rader av butiker och 1600-
talsfasader”. En ortsbo klagar över att inget 
hänt i Kalmar sedan 1600-talet, att gatorna 
borde breddas men makthavarna vågar inte 
ge sig på de gamla husen. Den skräcken skulle 
man ju snart befria sig från! Kalmar är småstad 
när Hillmans gör sitt besök, ”en strävsam idyll”. 
Ett svunnet femtiotal framträder också genom 
att äldre personer tilltalas ”tant” och ”farbror”, 
jämnåriga niar varandra om de inte är nära 
vänner, i bättre familjer har man hembiträde 
och TV finns inte. Som nymodighet omtalas att 
en radio kan ställas in på visst klockslag och an-
vändas som väckarklocka; denna tekniska inno-
vation ingår också som ingrediens i mordgåtan.

 I dialogerna gör man och hustru båda 
sitt yttersta att få till spirituella repliker, en va-
na som i längden blir något tröttande. Betydligt 
roligare är romanen som tidsdokument, och det 
är då inte bara Kalmar som stiger fram ur det 
förflutna. En vårdag far Hillmans med färja och 
bil till Borgholm där de stannar ett par timmar. 
Beskrivningen är helt kort och omfattar bara en 
och en halv sida. Läsupplevelsen kan liknas vid 
att betrakta ett mer än femtio år gammalt vy-
kort eller journalfilm.

 Om slottsruinen lyckas författaren in-
te hitta på något mer originellt än att den har 
”monumentala linjer och präktiga hörntorn”. 
Annars är huvudintrycket från Borgholm att 
allt verkar ”prydligt och gediget”. Hotell Vene-
zia har ännu inte brunnit ner, Kajsa tror att 
kyrkan är stadens brandstation (ligger något 
i!), det vackra stadshuset har flyglarmssirener 
på taket. I övrigt ses på torget en ensam taxi 
och en fiskförsäljare. Gatulivet beskrivs i enlig-
het med litterära småstadssatirers konventio-
ner: ”Alla kände alla. Myndighetspersoner fick 
djupa bugningar av lojala medborgare”. Två 
av dessa honoratiores omnämns särskilt. Den 
gråhårige polischefen bär uniform med ”många 
guldgula tränsar och knappar”. Om prästen ges 
upplysningen att han ”införde privat högertra-
fik genom att snedda ett gathörn”. Vi får inte 
veta denne fotgängares namn, men i den utom-
litterära verkligheten är han far till blivande 
författarinnan Eva Bexell, känd för sina humo-
ristiska barnböcker om morfar prosten.

Homan
Diplomaten och författaren Jan Mårtens-

son (f 1933) har skrivit ett fyrtiotal deckare 
med antikhandlaren Homan som mordlösande 
huvudperson. Han driver butik i Gamla stan i 
Stockholm, men besöker gärna andra platser 
inom och utanför Sverige. Det är en äldre kon-
servativ herre som i flera avseenden vantrivs i 
nuet. Snabbmat och TV-underhållning ogillar 
han i högsta grad, desto mer förtjust är han i 
ädla viner med tillhörande läckerheter. Homan 
äger en gammaldags allmänbildning av ett slag 
som förr gav god utdelning i radions frågespor-
ter. Till de främsta intressena hör antikviteter, 
klassisk litteratur, personhistoria och kulturell 
kuriosa, fåglar och blommor.

I Djävulens hand (1980) semestrar Homan 
på Öland och tar under en försommarvecka in 
på Strandtorp, ”en gästgivargård i toppklass”. 
I alla avseenden utom namnet stämmer be-
skrivningen av etablissemanget in på Halltorps 
gästgiveri. Bland medgästerna finns olika speci-
alintressen representerade, varför bordskonver-
sationerna kan röra sig kring ”Stagnelius, fåglar 
och orkidéer”. Beundran för den förstnämnde 
motiverar förstås en utflykt till Gärdslösa, men 
även andra ölandsskildrare blir aktualiserade. 
Karlfeldts ”Ölandslegend” citeras, liksom Albert 
Eriksson, ”den finaste poeten som har skrivit 
om Öland i våra dagar”. Påståendet är något 
förbryllande, eftersom Eriksson dog ung inte ”i 
våra dagar” utan redan 1903 och då efterläm-
nade blott ett litet antal tryckta dikter.” Vad så 
gäller fågellivet studeras det ju bäst vid södra 
udden, under hemvägen kan också Eketorp be-
sökas med guide. Därmed fylls behändigt ett 
par sidor, men beskrivningarna av sevärdheter 
gör ett något mekaniskt intryck. Man tycker sig 
känna igen formuleringarna från turistbroschy-
rer och resehandböcker.

Om en bilfärd över alvaret till Gärdslösa be-
rättar författaren däremot lyriskt och inspire-
rat. Landskapet är insvept i regn och får andra 
dimensioner än i solsken. Fukten och diset tar 
fram nya överraskande färgnyanser. Stämning-
en är suggestivt ödslig: ”En ensam vipa vinglade 
fram över slånbärssnåren.” Annars är romanens 
miljöskildring rätt skissartad och konventionell 
med välkänd rekvisita som väderkvarnar, kyrk-
torn och månsken över Kalmarsund.

Homan är väl påläst om Ölands flora och 
fauna. Linné nämns redan på första sidan, och 
blomsterkungens reseberättelse medförs under 
utflykterna. Redan i upptakten excellerar Mår-
tensson i beskrivningar av sällsynta växter som 
är typiska för ön. Han börjar med att presen-
tera solvändan, fältkloörten och renfanemal-
örten. Om stadslivet ges däremot inte många 
upplysningar. Vi får dock veta att en av servi-
triserna på gästgiveriet ”har sällskap med en 
pojke som jobbar på Essomacken i Borgholm”. 
Under ett kort besök hinner Homan köpa jord-

gubbar på torget och irriterar sig samtidigt över 
turisternas vårdslösa klädsel. Han byter också 
några ord med en bekymrad representant för 
ordningsmakten: ”Nej, för oss i polisen var det 
lugnare innan bron kom.”

Mordgåtan är knuten till kända märkvärdig-
heter som fornborgen Ismantorp och Odens fli-
sor (”lagom att gömma lik bakom”). Mårtensson 
har förstås läst på i facklitteraturen, men hans 
beskrivning av fornborgen verkar snarast klippt 
ur någon elementär presentation. Mårtenssons 
deckare avses inte vara skräckinjagande, sna-
rare än att oroa vill nog författaren erbjuda un-
derhållande läsning. Mordgåtan ingår därför att 
genren så kräver, men är i sig rätt ointressant. 
Snarast är detektivarbetet en förevändning som 
låter Mårtensson breda ut sig i monologer och 
dialoger om sina favoritämnen. Även den in-
lagda kärlekshistorien gör ett pliktskyldigt och 
föga passionerat intryck. Vin och mat tycks mer 
engagerande än mord och erotik.

Bark
Tomas Arvidsson (född 1941) är mest känd för 

en svit humoristiska deckare som inleddes med 
Enkelstöten (1976). Huvudpersonen Jan Ber-
tilsson är studierektor i Kalmar, i tre populära 
TV-versioner gestaltas han av skådespelaren 
Björn Gustafsson. I Huset med de gamla da-
merna (1986) uppträder dock inte studierektorn 
utan läkaren Johannes Bark från Karlstad, som 
kommer till Öland för ett sommarvikariat ”vid 
Kung Gustafs vilohem utanför Borgholm”.

Ja ni läste rätt! Arvidsson ville förmodligen 
undvika att hans bok uppfattades som regelrätt 
nyckelroman, därför har han döpt om Drottning 
Victorias Vilohem. Även institutionens histo-
ria har genomgått en modifierande maskering: 
”Gustav V byggde det efter en av sina Italien-
resor. Det stod färdigt 1926 och har sedan re-
noverats några gånger. Kungen och drottning 
Victoria donerade hela stället till en stiftelse 
för vilobehövande kvinnor över femtio år.” I 
själva verket inleddes verksamheten vid Drott-
ning Victorias Vilohem redan 1924, men annars 
stämmer det mesta som påstås i romanen med 
verkligheten. Visst är entrén imponerande och 
stentrappan inramas mycket riktigt av stenko-
lonner i kalksten. Den inre arkitekturen är den-
samma med bottenplanets hall, matsal och kök. 
Gästrummen ligger en trappa upp, där finns 
också en salong med gamla tavlor i kraftiga 
guldramar. Nog är det drottningens vilohem för 
damer som beskrivs, men numera med den för-
ändringen att även herrar är välkomna.

Romanens fem gäster är alla excentriska da-
mer, starkt karikerade och föga trovärdiga som 
personerna är även i romanerna om Hillman 
och Homan. I denna fridfulla miljö med över-
dådiga kakfat och doftande rosor inträffar ett 
mord. Det skapar förstås oro och rädsla men 
ändå blir det inte särskilt ruskigt, författa-
rens kåserande jargong sveper in händelserna 
i lugnande stämningar av hemtrevlig idyll. Ett 
mordförsök utförs med skäggstrån som rörts ut 
i müsli från konsumhallen, och det låter onekli-
gen mer farsartat än skrämmande.

Konversationerna rör främst litterära ämnen, 
inte våld och mord. Romanens titel anspelar på 
Sven Lidmans Huset med de gamla fröknarna 
(1918), en vemodig historia om ensamstående 
damer i ekonomiskt knappa omständigheter 
(”pauvres honteux” brukade de förr kallas). Så 
följer ett motto från Bo Bergman, och i fortsätt-
ningen åberopas gärna Fröding och andra klas-
siker.

Handlingen är i huvudsak förlagd till vilo-
hemmet, men doktorn gör under kvällarna gär-
na cykelutflykter ner till Borgholms centrum. 
Han lånar böcker på biblioteket och flanerar 
längs Storgatan ner till hamnen. Där träffar 
han fyra medelålders herrar från fastlandet i 
lyxig segelbåt, de representerar en inte ovanlig 
form av turism. Under två hektiska veckor skall 
pojkårens frihet upprepas: ”Sockerdrickan hade 
ersatts av krogbesök, fotbollströjor av kostym 
och kamratandan av karriär, pengar, status.”

Midsommarhelgen förflyter stilla på vilohem-
met, desto vildare är det utanför dess grindar. 
Besökare i tiotusental anländer med tunga bilar 
och motorcyklar. Smockor utdelas, spriten flödar, 
vandaler härjar: ”Ölands turistnäring består i 
midsommartid av fyrtio procent akutsjukvård 
och fyrtio procent polisiära insatser. Resterande 
tjugo procent är hamburgare och plåtskador.” 
Efter helgens slut kan turistnäringen räkna in 
”pengarna och personskadorna och utbrister i 
lokalpressen: Inte en gång till – i alla fall inte 
förrän nästa sommar”.

Vilohemmets miljö var lätt exotisk 1986, då 
endast kvinnliga gäster togs emot. Numera 
går det utmärkt att sommartid komma också 
som tillfällig matgäst för att avnjuta lunch el-
ler middag med kökets goda husmanskost. Den 
magnifika utsikten ner mot Borgholm och över 
Kalmarsund kommer på köpet, och den som läst 
Arvidssons bok kan ju konstatera att det mesta 
är sig likt. Däremot behöver inte mord befaras, 
i det avseendet skiljer sig lyckligtvis dikt och 
verklighet!

Conny SvenssonKarl-Arne Holmsten gjorde Hillman på film.

I Tomas Arvidssons ”Huset med de gamla damerna” kallas Drottning Victorias vilohem för Kung Gustafs 
vilohem. Arvidsson ville förmodligen undvika att hans bok uppfattades som regelrätt nyckelroman, skriver 
Conny Svensson.


