Inger Hammarström: Blekna lilla stjärna
Storyn:
När de båda tvillingsystrarna Lena och Mari var små tog deras föräldrar ett sommarbarn under 1920talet som hette Detlef Haufer från Österrike. Han återvände varje sommar under flera år och föreföll
trivas bra. Men han var elak mot oss, berättar Lena Malmström, bokens huvudperson. Värst var det
då en morbror skulle gifta sig med en liten spenslig flyktingflicka som var judinna och hette Lisa.
Detlef drack sprit och skränade Heil Hitler under bröllopsfesten. Han sattes snabbt på tåget för en
snar hemfärd. Vi återsåg honom aldrig men hörde mycket talas om honom. Han anslöt sig till SS och
verkade som en sannskyldig mordängel i ett av utrotningslägren. Efter krigsslutet tog han sig till
Sverige med ett falskt svenskt pass och klädd i kvinnokläder. Han hade anlag för transvestism. Han
försörjde sig som prostituerad i Humlegården. En homosexuell man blev så förtjust att han gifte sig
med honom. Mannen tyckte sig ha ett gott skydd mot förtal eftersom Detlef enligt passet var en
kvinna som hette Göta Hall. Mannen var ägare av en stor leksaksfabrik i en norrländsk småstad. Efter
en tid tröttnade Detlef emellertid på mannen och då dog han i en beklaglig ”olyckshändelse”. Och
Göta Hall ärvde fabriken.
Mari vill byta identitet med sin tvillingsyster Lena. Hon vill att Lena ska vara hennes stand-in under en
svensk-fransk filmvecka i Stockholm. Lena ska bära hennes peruk och kläder. Mari vill vara ledig en
vecka, det är en karl hon vill träffa. Det är en pamp inom det kommunala livet i samma norrländska
stad. Men snart hittas Mari i Lenas ateljé skjuten i hjärtat. Lena hade sett Detlef på gatan i den lilla
norrländska staden och gått direkt till leksakfabriken fabriken och frågade honom om han var Detlef
Haufer. Han nekade och hon gick sin väg. Han följde efter henne då hon körde hem. Där såg han hur
Mari letade i ett fotoalbum. Han sköt henne utan ett ord, plockade undan alla bilder av honom och
körde sedan tillbaka.
Efter många om och men misstänker Lena att det är leksaksexperten Göta Hall som är
krigsförbrytaren Detlef Haufer. De träffas på det ödsliga, leriga gruvfältet. Lena känner igen honom
på en skada i tumgreppet han ådrog sig redan som fosterbarn. Då erkänner Detlef detta.
Lena Malmström berättar för polisen: ”Han säger att om ett halvår har hans krigsförbrytelser nått
preskriptionstiden. Han tänker inte låta varken mig eller min syster avslöja hans rätta identitet innan
dess. Han berättar för mig om hur han dödade min syster. Han angriper mig och jag viker undan. Han
knuffar mig handlöst baklänges ner i ett av de svarta hemska gruvschakten. Jag hamnar i det iskalla
vattnet och förstår att jag kommer att drunkna. Jag upptäcker emellertid en öppning strax under
ytan, en gruvgång som ska mynna ut i sjön ovanför. Jag dyker och lyckas ta mig upp genom
gruvgången. Jag tar mig helt genomvåt och lerig men vid liv tillbaka till Elenas bil och åker hem till
henne”.
Sedan ringer hon Bergfeldt för att rapportera Detlef Haufers senaste bravad.
Polisen griper leksaksdirektören Göta Hall, alias krigsförbrytaren Detlef Haufer från Österrike.

