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En mycket stark inledning som direkt fångar intresset.  

Erkki  Johrma har rymt från en psykiatrisk anstalt som ligger i närheten av Halldis gård. 

Han känner att Nestor är med och han tänker på Tormod som dränkte sig i Tjärnen. Som också var på 

anstalten.  

Erkki går som en vingskjuten kråka. 24 år är han. Dåliga höftleder. Han är svårmodig, och obehaglig 

och ovårdad. Han har en tröja med texten "Döda de andra". Han hittar ett ödehus inne i skogen. I 

sängen finns en revolver gömd.  

 

Gamla Halldis Horn hittas död på trappan till sitt hus i Finnemarka. Hon blev 76 år. Hennes man 

Torvald är död sedan 6 år. Det är den tolvårige barnhemspojken Kannick Snellingen som finner 

henne. Han är 12 år. Han bor på Guttebakken. Han kan också berätta för länsman Robert Gurvin att 

han sett Erkki  Johrma nära huset.  

60 minuter senare kryllar det av folk på den lilla gården. Synen av den ihjälslagna kvinnan lamslog 

kriminalkommissarie Konrad Sejer. En hacka hade trängt in i ögat.  

På väg till arbetet nästa dag lägger Sejer märke till en man. Konstiga kläder, smyger läng väggarna. 

Ser kriminell ut. Och alldeles riktig snart hör Sejer ett skott. Mannen har rånat banken och tagit en 

kvinnlig kund som gisslan. Två yngre män utanför banken är vittnen.  

Kollegerna Göran Soot och Karlsen anländer.  

Eftersom Sejer sett rånaren försöker en tecknare göra en skiss av honom utifrån Sejers minnesbild.  

Rånaren är mycket nervös. Vet inte vad han ska göra med gisslan.  

Jacob Skarre tar kontakt med länsman Gurvin. De diskuterar vem Erkki  Johrma är och om det kan 

vara han som dödat Halldis.  

När poliserna ser på filmen från den rånade banken upptäcker till allas förvåning att kvinnan som tas 

som gisslan är en man och det är Erkki  Johrma! 

Erkki  Johrma håller på att driva rånaren till vansinne bara genom att inte svara på hans frågor. 

Han lyckas lura rånaren ur bilen och de går en stig in i skogen.  

Rånaren är nöjd. Han har hållit sitt löfte. Han har pengarna. Han presenterar sig som Morgan.  

De leker leken en fråga varannan gång, ett svar varannan gång.  

Plötsligt är det som om rollerna är ombytta. Morgan, vaktaren rantade efter sin egen fånge som en 

hund (83)  Erkki har tappat sin burk med medicin. Morgan hotar med att skjuta. Erkki vet inte om han 

ska betrakta hotet som ett löfte om befrielse från " blod, svett och tårar, smärta, sorg och förtvivlan.  

Plötsligt har de kommit till Erkkis "ödehus". Erkki hamnar i sängen. Han ligger på revolvern.  



Kannick tronar i sängen som en väldig Buddha. Han har något att berätta och de andra 

barnhemsbarnen lyssnar andäktigt. Även Karsten som är äldst. 

Margunn, 60 år, är föreståndare. Hon känner sina pojkar och tycker om dem. 

Konrad Sejer besöker psyksjukhuset varifrån Erkki rymt. Träffar doktor Sara Struel som han finner 

intressant. Dessvärre är hon gift.  

Jacob Skarre besöker Briggens Mat. I kassan sitter den något överviktiga kassörskan Johnna. Hon blir 

förtjust i den charmige Jacob Skarre. Han får träffa ägaren och chefen Oddeman Briggen. En gång i 

veckan åkte han hem till Haldis med den mat hon beställt. En ung man, Tommy Rein, som gjorde 

praktik följde med några gånger. Han kom från KIF - Kriminalvård i frihet - Han är Oddemanns 

syskonbarn.  Haldis syster Helga hade en systerson, Kristoffer Mai.  

Morgan är överhettad. Han vill gå till tjärnen för att svalka sig. Han kräver att Erkki följer med. Erkki 

är vansinnigt rädd för vatten. Kan inte simma och är övertygad om att han kommer att drunkna.  

När Morgan föser honom mot vattnet, rusar Erkki fram och biter honom i näsan så att nästippen 

nästan ramlar ut och blodet flödar. Morgan blir förskräckt och fruktar blodförgiftning och döden.  

Han lägger sig i sängen, nu förvandlad till en vårdbehövande patient. Erkki tvättar såret med whisky.  

Morgan känner sig ensam med en sinnessjuk mördare. I radion har han hört hur Erkki efterlysts för 

mordet på Halldis Horn. 

Morgan får feber och är rädd för att dö. 

Morgon börjar prata med Erkki om hans mystiska röster. Erkki beskriver den, "rocken", hans fars 

rock,  och Nestor. Han börja berätta varför han vet att det hans fel att hans mor dog. Erkki hade gjort 

en linbana längs trappan. I den fastnade hans mor och föll. I munnen hade hon ett rakblad hon 

använde då hon sydde. Hon svalde rakbladet och fick svåra sår i munnen och strupen.  

Sejer träffar Kannick på barnhemmet. Han berättar om hur han såg den döda kvinnan. Och hur han 

såg Erkki inne bland träden.  

Sejer undersöker uppgifter om hur Erkkis mor, Elsi Johrma, dog när han var 8 år.  

Sejer träffar kocken Kristoffer Mai på hans arbetsplats. Han bor inneboende hos Thomas Rein, fader 

till Tommy Rein!  

Kannick som förlorat två dyrbara pilar i skogen lyckas rymma på nytt för att leta upp dem. Han tar 

med andra pilar och sin pilbåge. Han skjuter en pil som krossar fönstret till huset där Erkki och 

Morgan sitter. Erkki går ut. Samtidigt skjuter Kannick en pil mot en fläck på dörren. Erkki öppnar 

dörren och blir skjuten i låret. Blodet rinner. Erkki får tag i skytten och drar honom in i huset.  

"Den som fruktar vargen bör inte gå i skogen" säger Erkki (169) 

Kannick fruktar för sitt liv.  

Men snart är alla god vänner. Kannick har med sig chokladbitar som blir uppskattade. Alla är av 

samma skrot och korn. De delar på det sista av whiskyflaskan. De samnar av ruset. 

När de vaknar ligger Erkki i en blodpöl. Han är död. Han har förblött. Kennick som inser att han 

vådaskjutet Erkki till döds. Vill gömma liket.  

En skogsarbetare hittar den gömda bilen. I den finns en glasburk med medicin till Erkki Johrma. Snart 

vimlar omgivningen av poliser. Med duktiga polishundar som söker.  

Skarre, Ellman och Konrad Sejer. Hundarna hittar ett hus, men det tycks vara tomt. 



Den hittar Erkkis döda kropp. I ett skåp hittar Sejer pojken Kennick med en dragen pistol.  

Alla tre grips med hjälp av polishundarna.  

Sejer berättar för Sara vad som hänt.  

En plånbok hittades i i Erkkis jacka.  

Han följer med Sara hem och in i hennes bostad. Och upptäcker att mannen hon bor med är hennes 

far. De är båda singlar.   

Morgan har bara en vän i livet och han sitter inne. Vännen angav aldrig honom. Hans vän är Tommy 

Rein!. 

Pengarna från bankrånet var till vännen. Morgan berättar om vad Erkki sagt.  

Sejer träffar Kannick som tränar bågskytte, Han vill träna inför NM (norska mästerskapen).  

Han har lågskor. Han har skjuthandskar. Det är hans reservhandskar. Hans ordinarie har han kastat. I 

brännugnen. Sejer pressar honom. Margunn undrar varför han bär sin lågskor han sparat till Karstens 

konfirmation. Framtiden är över för Kannick. Det är Kannick som dödat Halldis.  

Kassörskan på Briggens mat har ringt. Hon minns att en av ungarna hade följt med Oddeman till 

Halldis flera gångar för att hjälpa till. För att träna inför arbetslivet. Det var Kannick.  

Och Konrad Sejer får ihop det med doktor Sara Struel.  

slut! 

 


