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Första kapitlet.

Alphonse Clenin, bypolisen i Twann, hittade på mor-
gonen den 3 november 1948 en blå Mercedes parke-
rad vid vägkanten på den plats där vägen från Lam-
boing (en av byarna i Tessenberg) kommer ut ur den 
skogiga Twannbachravinen. Dimman låg tät, som så 
ofta denna senhöst, och egentligen hade Clenin redan 
passerat bilen när han ändå vände om och gick till-
baka. När han gick förbi hade han nämligen efter en 
flyktig blick in genom de immiga rutorna fått intrycket 
att föraren satt hopsjunken över ratten. Han trodde 
att mannen var berusad, det låg ju närmast till hands 
för en skötsam person som han själv. Därför tänkte 
han inte vända sig till främlingen som tjänsteman utan 
som medmänniska. Han klev fram till bilen med avsik-
ten att väcka den sovande, skjutsa honom till Twann 
och låta honom nyktra till över en kopp svart kaffe 
och en tallrik gröt på Hotell Björnen; det var ju för-
bjudet att köra bil berusad, men inte förbjudet att 
sova berusad i en bil som stod parkerad vid vägkanten. 
Clenin öppnade bildörren och lade faderligt handen 
på främlingens axel. Men i samma ögonblick märkte 
han att mannen var död. Det var skotthål i tinningen. 
Nu såg Clenin också att den högra bildörren stod öp-
pen. Inne i bilen var det inte mycket blod och den 
mörkgrå rocken som liket bar verkade inte ens ned-
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sölad. I rockfickan blänkte kanten på en gul plånbok. 
Clenin tog upp den och kunde lätt konstatera att den 
döde hette Ulrich Schmied, polisinspektor i Bern.

Clenin visste inte riktigt vad han skulle göra. Som 
bypolis hade han aldrig varit med om en så blodig 
händelse. Han gick av och an längs vägkanten. När den 
uppgående solen bröt igenom dimman och sken på 
den döde blev det obehagligt. Han återvände till bi-
len, plockade upp den grå filthatten vid likets fötter 
och tryckte ner den så djupt över huvudet på mannen 
att såret i tinningen inte längre syntes, då kändes det 
genast litet bättre.

Polisen gick tillbaka till den andra vägkanten som 
vette mot Twann och strök svetten ur pannan. Sedan 
fattade han ett beslut. Han knuffade den döde till pas-
sagerarsätet, rätade omsorgsfullt på honom, spände 
fast den livlösa kroppen med en läderrem som han hit-
tade inne i kupén och satte sig vid ratten.

Motorn gick inte igång, men Clenin styrde utan svå-
righet bilen nerför den branta backen mot Twann och 
stannade utanför Hotell Björnen. Där lät han tanka 
bilen utan att någon märkte att den förnäma och orör-
liga gestalten var en död. Detta passade Clenin, som 
hatade skandaler, så han sade ingenting.

Men när han körde utmed sjön mot Biel tätnade 
dimman igen och solen försvann. Morgonen blev 
mörk som Domens dag. Clenin hamnade mitt i en 
lång trafikstockning, bil efter bil körde av någon out-
grundlig anledning mycket långsammare än nödvän-
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digt i dimman, det var nästan som en begravnings-
procession, tänkte Clenin ofrivilligt. Den döde satt 
orörlig bredvid honom och bara emellanåt, vid något 
gupp i vägen, nickade han med huvudet som en gam-
mal vis kines, så Clenin blev mindre och mindre be-
nägen att köra om de andra bilarna. De anlände starkt 
försenade till Biel.

Medan utredningen inleddes huvudsakligen från 
Biel meddelade man i Bern nyheten om det tragiska 
fyndet för kommissarie Bärlach, som hade varit den 
dödes överordnade.

Bärlach hade länge bott utomlands och utmärkt sig 
som en framstående kriminalare i Konstantinopel och 
sedan i Tyskland. Till slut hade han lett kriminalpoli-
sen i Frankfurt am Main, men återvänt till hemstaden 
redan år ’33. Orsaken till återkomsten var inte precis 
hans kärlek till Bern, som han ofta kallade sin gyllene 
grav, utan snarare en örfil som han hade gett en hög 
ämbetsman i den då nya tyska regeringen. I Frankfurt 
pratades det mycket om denna våldsyttring när det 
begav sig, och i Bern betraktades den beroende på det 
politiska läget i Europa först som upprörande, sedan 
som förkastlig men ändå begriplig, och slutligen rent-
av som den enda möjliga hållningen för en schweizare; 
detta emellertid först år ’45.

Det första Bärlach gjorde i fallet Schmied var att 
beordra att ärendet skulle hållas hemligt de första da-
garna – ett beslut han lyckades genomdriva endast 
med hjälp av hela sin auktoritet. »Man vet för litet, 
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och hur som helst är pressen de senaste tvåtusen årens 
onödigaste uppfinning«, ansåg han.

Tydligen hade Bärlach stora förväntningar på detta 
hemlighetsmakeri, till skillnad från sin »chef«, dok-
tor Lucius Lutz, som även föreläste i kriminologi vid 
universitetet. Denne ämbetsman, vars gamla Bernfa-
milj hade en generös arvonkel i Basel att tacka för sitt 
välstånd, hade nyligen kommit hem till Bern från ett 
studiebesök vid polisen i New York och Chicago och 
var skakad »över den förhistoriska nivån på brotts-
bekämpningen i den schweiziska huvudstaden«, vil-
ket han öppet medgav för polisintendent Freiberger 
under en gemensam hemfärd på spårvagnen.

Redan samma morgon gick Bärlach – efter att ha tele-
fonerat med Biel igen – till familjen Schönler på Ban-
tigerstrasse, där Schmied hade hyrt ett rum. Bärlach 
gick till fots genom Gamla staden och över Nydegg-
bron, som han alltid brukade göra, då Bern enligt ho-
nom var alldeles för litet för »spårvagnar och dylikt«.

Han fick kämpa sig uppför Haspeltrapporna, han 
var ju över sextio och det märktes i sådana här stun-
der; men snart stod han framför huset Schönler och 
ringde på. 

Det var fru Schönler själv som öppnade – en kort, 
tjock och inte oförnäm dam som genast släppte in Bär-
lach eftersom hon kände igen honom. 

»Schmied blev tvungen att resa bort i tjänsten i 
natt«, sade Bärlach, »ganska brådstörtat, och han 
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bad mig eftersända en sak till honom. Var så vänlig 
och visa mig till hans rum, fru Schönler.«

Damen nickade, och i korridoren gick de förbi en 
stor målning i en tung guldram. Bärlach kastade en 
blick, det var »Dödens ö«.

»Var är herr Schmied?« frågade den tjocka kvinnan 
när hon öppnade dörren till rummet. 

»Utomlands«, sade Bärlach och tittade upp i taket. 
Rummet låg på bottenvåningen och genom träd-

gårdsgrinden skymtade en liten park med gamla, bru-
na granar som antagligen var sjuka, marken var täckt 
av ett tjockt lager med barr. Det var säkert husets fi-
naste rum. Bärlach gick fram till skrivbordet och såg 
sig omkring igen. På divanen låg en slips som hade 
tillhört den döde.

»Herr Schmied är säkert i tropikerna, inte sant, herr 
Bärlach?« fiskade fru Schönler. 

Bärlach blev litet förskräckt: »Nej, han är inte i tro-
pikerna, han är snarare på högre höjder.«

Fru Schönler gjorde stora ögon och slog ihop hän-
derna: »Herregud, i Himalaya?«

»På ett ungefär«, sade Bärlach. »Ni har nästan gis-
sat rätt.« Han öppnade en mapp som låg på skrivbor-
det och tog den genast under armen.

»Har ni hittat det som ska eftersändas till herr Sch-
mied?«

»Det har jag.«
Han såg sig omkring igen, men undvek att titta på 

slipsen en andra gång.



»Han är den bästa hyresgäst vi någonsin haft, ald-
rig några kvinnohistorier och sånt«, försäkrade fru 
Schönler.

Bärlach gick mot dörren: »I fortsättningen skickar 
jag en medarbetare eller kommer själv, Schmied kan 
ha fler viktiga dokument som vi kanske behöver.«

»Kommer herr Schmied att skicka ett vykort från 
utlandet till mig?« ville fru Schönler också veta. »Min 
son samlar på frimärken.«

Bärlach rynkade pannan och beklagade, med en ef-
tertänksam blick på fru Schönler: »Knappast, från de 
här tjänsteresorna brukar man inte skicka några vy-
kort. Det är förbjudet.«

Då slog fru Schönler på nytt ihop händerna och ut-
brast förtvivlat: »Allt ska då polisen förbjuda!«

Bärlach gick och var glad att komma ut ur huset.
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Andra kapitlet.

Djupt försjunken i tankar åt han lunch, men inte på sin 
stamkrog Schmiedstube utan på Du Théâtre, han blädd-
rade och läste uppmärksamt i mappen från Schmieds 
rum, och återvände vid tvåtiden efter en kort prome-
nad över Bundesterrasse till sitt tjänsterum, där nyhe-
ten väntade att den döde Schmied nu hade anlänt från 
Biel. Han avstod emellertid från att besöka sin före 
detta medarbetare, eftersom han inte tyckte om döda 
och helst lämnade dem i fred. Besöket hos Lutz hade 
han också gärna hoppat över, men var tvungen att 
foga sig. Han låste omsorgsfullt in Schmieds mapp i 
skrivbordslådan utan att bläddra igenom den igen, 
tände en cigarr och begav sig till Lutz tjänsterum, väl 
medveten om att denne alltid störde sig på den frihet 
som den gamle tog sig med sitt cigarrökande. Bara en 
gång för många år sedan hade Lutz vågat anmärka på 
det, men då hade Bärlach med en föraktfull handrö-
relse svarat att han under sina tio år i turkisk tjänst 
alltid hade rökt i sina chefers rum i Konstantinopel, 
ett påstående som vägde desto tyngre eftersom det ald-
rig kunde kontrolleras. 

Doktor Lucius Lutz var nervös när han tog emot 
Bärlach, han ansåg nämligen att man inte hade före-
tagit sig något ännu, och bad Bärlach slå sig ner i en 
bekväm fåtölj bredvid skrivbordet.
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»Ännu ingenting från Biel?« frågade Bärlach.
»Ännu ingenting«, svarade Lutz.
»Märkligt«, sade Bärlach, »ändå jobbar de som 

tokiga.«
Bärlach satte sig och såg flyktigt på Traffeletbilder-

na som hängde på väggarna, pennteckningar i färg på 
vilka soldater marscherade med eller utan general un-
der stora vajande fanor antingen från vänster till höger 
eller från höger till vänster.

»Återigen«, började Lutz, »ser man med växande 
oro hur kriminologin fortfarande ligger i sin linda i 
det här landet. Gud ska veta att jag är van vid det mesta 
i kantonen, men de åtgärder som man uppenbarligen 
betraktar som självklara när en polisinspektor har mör-
dats kastar ett så förfärande ljus över bypolisens bris-
tande kompetens att jag fortfarande är uppskakad.«

»Ni kan vara lugn, doktor Lutz«, svarade Bärlach, 
»vår bypolis är säkert lika vuxen sin uppgift som Chi-
cagopolisen, och vi ska nog reda ut vem det var som 
dödade Schmied.«

»Misstänker ni någon, kommissarie Bärlach?«
Bärlach såg länge på Lutz och sade slutligen: »Ja, 

jag misstänker någon, doktor Lutz.«
»Vem då?«
»Det kan jag inte yppa ännu.« 
»Jaså, det var ju intressant«, sade Lutz, »jag vet 

att ni alltid är villig att släta över misstag som gjorts i 
strid med den moderna vetenskapliga kriminologins 
senaste rön. Men glöm inte att tiden går framåt och 
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inte gör halt ens för de kändaste kriminologer. I New 
York och Chicago har jag sett brott som ni nog inte 
riktigt kan föreställa er i vårt kära Bern. Men nu har 
en polisinspektor blivit mördad, ett säkert tecken på 
att det börjar knaka i den allmänna säkerhetens fogar 
också här, och då gäller det att ingripa resolut.«

Visst, det gör han ju också, svarade Bärlach.
Det var ju bra det, svarade Lutz och hostade.
På väggen tickade en klocka.
Varsamt lade Bärlach den vänstra handen över ma-

gen och släckte cigarren med den högra i askkoppen 
som Lutz hade ställt fram åt honom. Han var, sade han, 
inte helt kurant sedan en tid, hur som helst såg läka-
ren allvarligt på saken. Han led ofta av magbesvär, och 
därför bad han doktor Lutz om en assistent som kun-
de utföra grovarbetet i mordfallet Schmied, så kunde 
Bärlach sköta sitt mer från skrivbordet. Lutz biföll 
detta. »Vem tänker sig kommissarien som assistent?« 
frågade han.

»Tschanz«, sade Bärlach. »Han är visserligen på 
semester, men man kan alltid kalla hem honom.«

Lutz svarade: »Det går jag med på. Tschanz bemö-
dar sig alltid om att befinna sig i kriminologins fram-
kant.«

Sedan vände han Bärlach ryggen och tittade ut på 
Waisenhausplatz genom fönstret. Torget var fullt av 
barn.

Plötsligt fick han en obändig lust att disputera med 
Bärlach om den moderna, vetenskapliga kriminolo-



16

gins betydelse. Han vände sig om, men Bärlach hade 
redan gått.

Trots att klockan närmade sig fem beslutade Bärlach 
att åka till brottsplatsen i Twann redan samma efter-
middag. Han tog med sig Blatter, en lång, uppsvälld 
polis som aldrig sade ett ord, och det var just därför 
som Bärlach gillade honom, dessutom körde han bil. 
I Twann togs de emot av Clenin som anlade en upp-
studsig min eftersom han förväntade sig en tillrätta-
visning. Men kommissarien var vänlig, skakade hand 
med Clenin och sade att det gladde honom att få lära 
känna en man som kunde tänka själv. Clenin blev stolt 
över det omdömet, även om han inte riktigt förstod 
vad den gamle menade. Han visade Bärlach vägen mot 
Tessenberg och brottsplatsen. Blatter kom lunkande 
efter, trumpen över att behöva gå uppför backen.

Bärlach förundrades över ortnamnet Lamboing. 
»Lamlingen heter det på tyska«, förklarade Clenin. 
»Så pass«, sade Bärlach. »Ja, det låter ju mycket 

bättre.«
De kom fram till brottsplatsen. Vägrenen till höger 

om den vette mot Twann och kantades av en mur.
»Var stod bilen, Clenin?«
»Här«, svarade polisen och pekade, »nästan mitt 

på vägen«, och då Bärlach knappt såg åt det hållet: 
»Det hade kanske varit bättre om jag låtit bilen med 
den döde stå kvar.«

»Hur så?« sade Bärlach och tittade upp på Jura-



bergens klippor. »De döda ska bort så fort som möj-
ligt, de har inte längre något här att skaffa. Ni gjorde 
helt rätt som körde Schmied till Biel.«

Bärlach gick fram till vägkanten och tittade ner på 
Twann. Nu låg bara vinbergen mellan honom och den 
gamla orten. Solen hade redan gått ner. Vägen sling-
rade sig som en orm mellan husen och vid stationen 
stod ett långt godståg.

»Hörde man ingenting där nere, Clenin?« frågade 
han. »Samhället ligger ju precis intill, man måste ha 
hört skotten.«

»Man hörde bara motorn som gick hela natten, men 
man trodde inte att det var något allvarligt.«

»Så klart, varför skulle man tro det.« Han såg på 
vinbergen igen. »Hur är vinet i år, Clenin?«

»Bra. Vi kan prova det om en stund.«
»Gärna, nu skulle det smaka med ett glas av årets 

skörd.«
Och i samma stund trampade han på något hårt 

med högerfoten. Han böjde sig ner och plockade upp 
ett avlångt litet metallföremål med tillplattad topp 
mellan de magra fingrarna. Clenin och Blatter såg ny-
fiket på föremålet.

»En revolverkula«, sade Blatter.
»Ni har gjort det igen, herr kommissarie!« utbrast 

Clenin förbluffad.
»En ren tillfällighet«, sade Bärlach, och så gick de 

ner till Twann.


