
 
Anna Jansson: Stum sitter guden 
 
Anna Janssons debutroman från 2000 

Kriminalinspektör Hartman 

polisassistent Maria Wern 

teknikern, Erika Lund 

kollegerna Arvidsson och Jesper Ek. Arvidsson är kär i Maria. Han är blyg och rodnar.  

Kommissarie Åke Ragnarsson 

Stefan Berg är åklagare 

 

Edvin Rudbäck, en gammal man som just hittad sin älskade hund Loke död, upphissad i ett träd.  

Bredvid en man med en rännsnara om halsen. På marken finn veteax, en gammal skära och torkade 

rönnkvistar. 8 döda djur hänger i trädet. En är Elin Svenssons katt. Wallström har ett spjut i magen 

och ett knivhugg i strupen. Ett ritualmord. Enligt asaläran?  

Maria Wern följer Edvin hem. Under gårdagskvällen hade han besökt en grannfru en stund. Elin  

Svensson. Stina Ohlsson, är ett slags särbo till Wallström. Hon har frisörsalong. Stina har en syster, 

Didi. Stina säger att Dick Wallström var en hypokondriker. Dick fick ärva pengar, 280 000 kr. Han har 

testamenterat allt till Anneli Berggren, vilket gör henne förbannad.  

 

Helvetes så nära upptäckt han varit! tänker Edvin. Edwin påstår ha skumraskaffärer för sig på 

nätterna i sitt uthus.  

Den döde är slaktaren Dick Wallström, 57 år.  

Maria bjuder in en gammal vän till sin familj, en professor som kan allt om nordisk forntid. Morgan 

Höglund.  

Familjen Berggren, hustrun Gunilla, lätt hysteriskt, maken Greger, kolerisk och alkoholiserad, 

hemmaboende dotter Anneli, vacker, ung, 25 år. Wallström är både hennes och hennes mors älskare.  

Annelis före detta sambo Kent Asp.  

När Maria firar julafton med sina svågrar och svärföräldrar blir hon "befriad" av ännu ett mord. Det 

är Kent Asp som hittats mördad i sin bil i Kronskogen. Han blev stucken i bröstet, upp mot hjärtat. 

Strupen var avskuren. Kent har en bror, Erik Ask.  

I Uppsala blir Maria emottagen av sin före detta sambo Patrik Hedlund. Hon upptäcker att hon trivs 

bra i hans sällskap. Han har allt det Krister saknar, ansvarskänsla, förutsägbarhet och kondition. Men 

sak hade saknats i deras förhållande, tillit.  

Hon får reda på att kvinnan som utförde ritualmordet i Uppsala för länge sedan, Disa Månsson, var 

med lem i Frejas fränder, en liten intresseförening, som vill värna vårt nordiska kulturarv.  

Patrik och Maria går på mötet med Frejas fränder där Morgan Höglund ska hålla föredrag. Den 

välansade medelklassen är där. Maria tar kontakt med föreningens kassör. Vill veta mer om gudinnan 

Gullveig som Disa Månsson ansåg sig vara. Runan Jara.  



Maria träffar Bernhard Myhr som var i tjänst hösten 1986 då en man mördades vid Gamla Uppsala 

kyrka. Kvinnan bakom mordet tog sedan livet av sig. Hon dog i en bilbrand. Mannen var gynekolog 

Bertil Simonsson. Han hade medverkat till tvångsabort på Disa Månsson.  

Där finns likheter med morden på Wallström och Asp. Tidpunkten: midvintersolståndet, ett spjut 

användes, han hängde i en ask, barfota med en rännsnara om halsen. Runt om hängde döda djur. 

Disa hade en medhjälpare, en man vid namn Vidar Larsson, en bekantskap från ett mentalsjukhus.  

Disas mor, Saga Månsson, var svårt psykotisk. Disa blev gravid och fick skriva på en ansökan om abort 

och sterilisering.  

Saga Månsson får varje jul en bukett vita liljor. Avsändaren är anonym. Är Disa Månsson, mörerskan 

från Upsala vid liv?  

Vidar bor i ett gruppboende som består av fyra husvagnar. Myhr och Maria besöker Vidars vagn. 

Vidar säger att Disa lever. Ja, så är det väl. Bränd till oigenkännlighet. Hon kör en röd Saab. Elvy, en av 

vårdarna såg också bilen.  

Elvy: Svartklädd, blond.  

En av vårdarna gjorde Disa Månsson med barn. Han hette Dick Wallström.  

Gunilla Berggren, Wallströms älskarinna, har fått ett anonymt brev med texten att avsändaren kan 

bevisa att hon är oskyldig till mordet på Wallström.  

Stina Ohlsson, Wallströms förmenta sambo är försvunnen. Hennes bil hittas nerkörd i en sjö.  

Edwins skumraskaffärer handlade om grovsopor han samlade in från grannarna och sålde på loppis. 

Men han brände hemma också och sålde!  

Hur är det med Disa Månssons tänder. Kan man ta tandkort på löständer.  

Disa Månsson längtar efter den gåva som gudinnan Freja ska skänka henne. Ett barn, som hon inte 

kan föda själv eftersom hon blivit steriliserad.  

Dick Wallström svor henne en helig ed att vara henne trogen. Han gjorde henne med barn. Men han 

bedrog henne. Hon slog honom med en vass sten i ansiktet. Hon omhändertogs. Gjorde abort och 

steriliserade henne. Läkaren som gjorde detta har fått sitt straff. Bertil Simonsson.  

Disa Månsson var tandsköterska  Han hon ha manipulerat sitt eget tandkort. Maria Wern måste iväg 

för att träffa Disas tandläkare. Erikssons tandklinik. Eriksson lovar att hjälpa till.  

Och snart framkommer det att tandkortet är förfalskat. Det är Emma Nords tandkort som 

överensstämde med den döda kvinnans i den utbrända bilen! Hon är mantalskriven på en 

sommarstugeadress som ägs av Saga Månsson. Det ligger några kilometer bartom Elin Svenssons 

stuga.  

Hartman och Wern tar sig till stugan. Arvidsson är redan där. Disa Månsson som legat gömd på 

vinden lyckas osedd ta sig ut och undkomma.  

De hittar ett blodigt huvud på ett altare. Det är Stina Ohlssons! 

Stina Ohlsson hade hon blivit tvungen att dräpa då Stina vägrat att lämna ifrån sig fotoalbumet, Dicks 

och Disas album.  



Disa Månsson ser en bild av sig själv på TV-nyheterna. Det gör henne stolt. Men de är henne på 

spåren. Nu måste hon snabbt få tag på "sitt" barn. Det är Linda. Sedan ska hon fly landet. I Schweiz 

har hon en stor summa pengar som väntar.  

Krister har hittat ett nytt hus att flytta till. De måste slå till snabbt. Krister vill åka dit direkt med 

Maria. Någon måste passa barnen. Maria kontaktar Berit.  

Båda är nöjda med huset. Ingen har telefon. Krister åker i väg för att ringa mäklaren. Maria och Emil 

blir kvar i huset. Emil pratar om hundar som han är rädd för. Berit Ask  har blivit biten säger han. Tänk 

om det är Loke som bet henne. Loke som haft blod i munnen. DNA-prov finns.  

Vi måste hem genast säger Maria som fruktar för Lindas liv. Men när de kommer dit är varken Berit 

eller Linda där. Maria blir utom sig av oro.  

Maria åker hem till Berits lägenhet. Ingen där. Grannfrun Edith Bäckman öppnar. Fransson har 

nycklar. Han öppnar. Där finner Maria den svart skinnjackan. På knapparna finns den fransk liljan 

inbränd.  

Det är Berit som är Disa Månsson.  

Disa Månsson kör den dyra Mercedesen som hon stulit av sin arbetsgivare, direktör Sved där hon 

städar. Linda ligger drogad i baksätet.  

Hon är på väg till flygplatsen för en resa till Turkiet. Men först åker hon hem till huset där "Freja", 

Maria bor. Hon har bensin med och sätter fyr i barnkammaren. Krister, hans mor och Emil räddas ur 

lågorna utan att ha fått några fysiska men av mordbranden men allt brinner upp.  

Disa åker till ett gammalt torp. Det är nyårsafton. Varför inte klä sig fin och gå på restaurang. Hon 

lämnar Linda som är svårt febersjuk i lunginflammation co i stort behov av en botande 

penicillinvariant. På restaurangen är hon elegant klädd i direktör Dveds kläder och hon bjuder upp en 

kvinna till dans.  

Men hon blir bortvald av kvinnans sällskap. Hon känner sig avvisad. De skrattade. Åt henne! Minnena 

från barndomen väller fram. Hon krasar sitt glas i handen så att blodet väller fram. Drar fram kniven. 

Sticker kniven i magen på kriminalinspektör Ek som precis hinner känna igen Disa Månsson från 

fantombilden innan han blir medvetslös. Disa springer därifrån.  

Professorn kommer för att hjälpa poliserna förstå hur Disa Månsson tänker. Han erkänner skamset 

att han känt Disa Månsson sedan hon var en ung kvinna, till och med haft ett förhållande med henne. 

I julas träffade han Berit Ask hemma hos Maria Wern. Först när de hade intimt umgänge kände han 

igen henne på hennes brännmärken hon fick på ryggen som barn.  

Hon blev berövad sitt barn. Det gjordes en abort mot hennes vilja. Därför hade hon rätt till ett nytt 

barn. Hon sökte sig till en annan livsåskådning. Det blev asaläran och de hedniska gudarna. 

Polisen i Uppsala griper Disa Månsson, men ingen vet var Linda är. Disa var på väg till Akademiska 

sjukhuset för att träffa sin mor Saga. En skötare kände igen henne och ringde polisen.  

Disa menar att Freja - Maria lovat henne barnet. Vägrar att tala om var Linda är. Professorn lycka 

köpslå att hon ska få behålla sin faders kranium från brunnen och hon ger dem adressen till Linda.  

Och Linda hittas i en vedlår, svårt nedkyld. Men vid liv! 



 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Familjemedlemmar: 

Maria och Krister, deras två små barn, Emil och Linda och hemska svärmor. Maria har varit förlovad 

med Patrik Hedlund.  Marias bästa väninna är Karin i Uppsala. I Kronköping har hon bara Berit Ask att 

anförtro sig åt. Berits granne är Edith Bäckman, alkoholist.  

Filmen:  

Nu är Maria Wern tillbaka 

Nu är det premiär för dramaserien Maria Wern med Eva Röse i huvudrollen som kriminalinspektör 

Maria Wern. De två första avsnitten i serien bygger på Anna Jansons bok Stum sitter guden. De två 

sista på boken Alla de stillsamma döda. 

http://www.tv4.se/1.1910598/2010/11/18/nu_ar_maria_wern_tillbaka 

"oprioriterade ärenden kröp allt längre ner mot botten" (48) 

 

Personerna: 

Kriminalinspektör Hartman 

polisassistent Maria Wern 

teknikern, Erika Lund 

kollegerna Arvidsson och Jesper Ek. Arvidsson är kär i Maria. Han är blyg och rodnar.  

Kommissarie Åke "Storm" Ragnarsson 

Stefan Berg är åklagare 

 

Edvin Rudbäck, en gammal man som just hittad sin älskade hund Loke död. En är Elin Svenssons katt. 

Dick Wallström har ett spjut i magen och ett knivhugg i strupen. Edvins grannfru Elin  Svensson. 

 Stina Ohlsson, är ett slags särbo till Wallström. Hon har frisörsalong. Stina har en syster, Didi.  

Wallström har testamenterat allt till Anneli Berggren 

Helvetes så nära upptäckt han varit! tänker Edvin. Edwin påstår ha skumraskaffärer för sig på 

nätterna i sitt uthus.  

En professor som kan allt om nordisk forntid. Morgan Höglund.  

Familjen Berggren, hustrun Gunilla, lätt hysteriskt, maken Greger, kolerisk och alkoholiserad, 

hemmaboende dotter Anneli, vacker, ung, 25 år. Wallström är både hennes och hennes mors älskare.  

Annelis före detta sambo Kent Asp.  

Kent har en bror, Erik Ask. 

http://www.tv4.se/1.1910598/2010/11/18/nu_ar_maria_wern_tillbaka


Maria Werns före detta sambo Patrik Hedlund. 

Disa Månsson utförde ritualmordet i Uppsala för länge sedan. Bränd till oigenkännlighet i en 

bilolycka.  

 

Maria träffar Bernhard Myhr som var i tjänst hösten 1986 då en man mördades vid Gamla Uppsala 

kyrka. Kvinnan bakom mordet, Disa Månsson, tog sedan livet av sig. Hon dog i en bilbrand. Bränd till 

oigenkännlighet 

Disa hade en medhjälpare, en man vid namn Vidar Larsson, en bekantskap från ett mentalsjukhus.  

Disas mor, Saga Månsson, var svårt psykotisk. Disa blev gravid och fick skriva på en ansökan om abort 

och sterilisering.  

 

När Disa Månssons far dog lyckades hon innan begravningen öppna kistan, såga av hans huvud och 

smyga undan med detta i väskan. Hon gömde det i en brunn och lät honom ge sig råd.  Stina Ohlsson 

hade hon blivit tvungen att dräpa då Stina vägrat att lämna ifrån sig fotoalbumet, Dicks och Disas 

album.  

Södermannalagen kunde hon utantill.  

 


