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Jag heter Skipper Skræk och jag är 
död. Skipper Skræk var mitt täck-
namn i den så kallade scenen. 

Kodknäckaren

Jag hämtade det från den 
danska översättningen av serien 
Popeye. Jag hade sett den då vi 
var på semester i Aalborg. 

Vi bodde i Köln. Jag 
förstod inte riktigt vad 
det var som appellerade 
till mig med namnet, 
men nu som död kan jag 
förstå att det måste ha 
varit allitterationen.

Vi inom scenen var den första generationen ungdomar 
som var uppväxta med hemdatorer: vi sysslade med 
datorprogrammering och kommunicerade via BBS:er. 

I huvudsak ägnade vi oss åt datorintrång 
och avlägsnande av kopieringsskydd på 
programvaror.



Jag heter Sigvard 
Nilsson och jag är 
död. Min kropp har

kremerats och askan 
har placerats i

minneslunden i min 
hemstad Sala. 

Det var ett anagram på engelskans 
”Manhunter”, människojägare.

Jag var ledare för gänget Den magiska
cirkeln (DMC). Vi specialiserade oss på

rånmord. Jag lät mina kompanjoner
inandas rökelse från olika örter vilket
jag påstod gjorde dem känslokalla.

Jag hävdade även att det inte var orätt
att döda en människa: Det innebar endast

en förändring av hennes fysiska tillstånd. 

Det skrevs till och med  
en schottis om mig.

Men Jag har inte alltid 
varit en knegare, för 
sjuttio år sedan var 
jag på allas läppar. 

Jag var vaktmästare
innan jag pensionerades.

Förr hette jag Sigvard Thurneman. 
Namnet hittade jag på själv. 

Det var He
dström,

Thurneman o
ch jag









bombmannen

Jag har alltid uppskattat att ha kontroll och nu har jag
på allvar visat omvärlden att jag är herre över mitt öde.

Jag heter Dr. Justus Felix alias Martin Ekenberg och jag är död.
Jag har tagit gift i väntan på att jag ska bli utlämnad till Sverige. 



















jag heter
Dick C. Olson

och jag är  
död.

En dag om - 
förhandlas

hela min
existens: 

Mitt liv är  
alldagligt, men min  
död är spektakulär.
jag har varit brev - 
bärare och jag dör  

som brevbärare.

På fredagseftermiddagen,
klockan 14:30 ska spar-
besluten tillkännages.

     Vid   kvart över två går jag in på chefens
rum, sliter upp pistolen (som jag köpt några 

dagar tidigare) och tar honom, den personal-
ansvariga och den korrupta fackbasen som  

            gisslan. jag knockar och misshandlar  
            dem, binder fast dem vid stolarna. 

Det hela  
är märkligt enkelt 
(det verkar nästan upp- 
gjort). jag låser dörren  
och barrikaderar mig  
innan jag ringer till  
personaltelefonen och  
tackar för tiden som  
varit. Polis chefen ringer.  
Han försöker förmå mig  
att lyssna till min kvar- 
varande dos av rationalitet,  
men jag tillkännager:

– jag har inget krav. Det är  
inte politik det handlar om.  
Det är snarare ett slags  
hämnd som ska utkrävas. 

Allt tystnar. Tiden går. jag tänker: Snart 
kommer granaterna, attackhundarna, de 
specialtränade poliserna. Men ingenting 
händer. De inväntar min hunger och 
trötthet. De inväntar min förväntade 
rationalitet      och tristess.

Vid ett möte på arbetet säger  
ledningen att personalstyrkan  
ska halveras, men att detta bara  
är ett första steg i ett mycket  

omfattande åtstramningsprogram.      
                   ”Vi blöder pengar!” 



jag hEtEr 
Johanna 
StonE 

och jag  
är död.

Min kropp bEfinnEr sig 
på Ett skitigt golv bland 
andra kroppar: lEvandE, 
skadadE och döda.

Min kropp bEfinnEr sig 
bland blod, spott, galla, 
kanylEr, dagstidningar, 
tjack, hEroin och skräp.

PolisEn är 
på väg mot 
platsEn…

… och mEd 
dEm kommEr 
asgamarna. 

Hämnaren













Undercoversnuten är inspirerad av händelserna kring den engelska polisen 
Mark Kennedy som infiltrerade den brittiska miljörörelsen mellan 2003 
och 2009. Dock ej med dödlig utgång. Kennedy fick precis som min gestalt 
sympati för gruppen som han skulle infiltrera. En lång rad artiklar om 
fallet finns i bland annat den brittiska dagstidningen The Guardian (2009 
och framåt). 

Etrinium, vilket nämns i texten, är ett frätande ämne som utvinns ur 
den giftiga svampen domskivling. I mindre koncentrerad form används 
det vid blötläggning av oliver och för att på kemiskt vis skala till exempel 
apelsiner och avokado. Dess koncentrerade form är däremot mycket farlig 
för en människas inre organ. Det finns ett antal kända kriminalfall där 
etrinium använts, exempelvis: 

Den sovjetiska dissidenten Aleks Fedorov som mördades 1985, på grund 
av sitt engagemang mot Sovjetunionens krig i Afghanistan, av säkerhets-
tjänsten KGB. En agent använde ett gasdrivet gevär maskerat som en kratta 
för att skjuta honom i magen med en liten metallkula fylld med etrinium. 

1979 mördade Lisbeth Ekwall, den i media så kallade ”Fröken Död”, 
större delen av sin släkt genom att bjuda på en förgiftad svartsoppa på  
en Mårtensafton i Höör.

Kodknäckaren tar sin utgångspunkt i historien om hur den västtyska hackern 
Karl Koch (tillsammans med några kamrater) sålde hackad information från 
amerikanska militären till KGB. För den som vill veta mer om Kochs verkliga 
öde finns bland annat följande hemsida med dagstidningsartiklar och bilder:  
http://paolodelbene.pbworks.com/w/page/45345822/Karl_Werner_Lothar_Koch.

Koch har gjort ett visst avtryck i en populärkulturell miljö, exempelvis: 
videon till industribandet Clock DVA:s låt ”The Hacker” (1988) inleds med 
texten: ”Dedicated to Karl Koch” och 1998 släpptes filmen 23 – Nichts ist so 
wie es scheint (regi Hans-Christian Schmid) som bygger på Kochs gärningar. 

Tre sidor hämtade från fanzinet Dokumentation (om Karl Koch) av aktivist gruppen 
Freunden von Karl.  
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bombmannen

Jag har alltid uppskattat att ha kontroll och nu har jag
på allvar visat omvärlden att jag är herre över mitt öde.

Jag heter Dr. Justus Felix alias Martin Ekenberg och jag är död.
Jag har tagit gift i väntan på att jag ska bli utlämnad till Sverige. 

jag sattE mig i En taxi 
till slummEn och klEv 
rätt in i bEstEns boning.

… sa dE när jag 
drog upp dörrEn.

jag lät rEvolvErn svara.

vad vill du, 
stumpan?

En natt lyckades jag ta mig in på partikelfysiklaboratoriet 
CERN:s dator. Jag lät datorn testa olika kvinnliga förnamn 
under ett par dygn och hittade till sist det rätta. 

I databasen fanns alla forsknings-
resultat upplagda och information 
om planerade experiment.

Någon vecka senare fick jag 
besök av en man i trenchcoat 
med en sladdrig röst. 

Om jag däremot samarbetade 
skulle jag bli belönad på ett 
mycket solidariskt sätt.

Mitt arbete var enkelt. Jag sparade 
helt enkelt ner information från data-
basen på disketter och överlämnade 
dessa till min kontakt i Östberlin.

 I utbyte fick jag pengar, droger 
samt tillgång till prostituerade i 
såväl Öst- som Västberlin. 
Jag levde som en kung.

Han sa att han 
arbetade för 
DDR. 

 Han berättade att han visste 
vad jag hade gjort och att han 
anonymt skulle meddela detta 
till den västtyska polisen om 
jag inte  samarbetade. 

9 789198 073447

ISBN: 978-91-980734-4-7

I Ordningen upprätthålls alltid dör människor som flugor. Girig heten 
och våldet talar sitt tydliga språk. Paranoian, misstänksamheten och 
hämndbegäret härskar. 
 Här stiftar läsaren bekantskap med påhttiga brevbombare, lätt lurade 
undercoversnutar, alienerade bankrånare och miss förstådda poeter som  
vill lämna litteraturen för att gå in i fullständig aktion. Autentiska  
rättsfall samsas med vansinniga fantasifoster. 

Detta är författaren Pär Thörns första deckare, illustrerad av ett flertal  
av Sveriges mest namnkunniga serietecknare. 

”Den svenska litteraturens just  
nu viktigaste författare”

Jonas Thente, Dagens Nyheter
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