Mari Jungstedt Den inre kretsen
”Den inre kretsen” är hennes tredje bok. Den skrevs 2005.
Från det estniska lastfartyget ser Igors Bleidelis en eld flamma upp på ön.
Nedanför Fröjel kyrka pågår utgrävningar. Holländskan Marina Flochten. Jonas, en sympatisk skåning
är hennes vän, Steven från Australien. Bruce från USA. Katja från Göteborg. Utgrävningsledaren
Staffan Mellgren.
Martina Flochen har förträngt pojkvännen i Holland. Nu ska hon träffa en annan. I hamnen.
Han kör den röda pickupen på väg mot sitt gamla barndomshem. Han tar ut säcken och lägger den i
frysen. Byltet med kläder och trasan gräver han ner i ett djupt hål. Tvättar bilen noggrant ren.
-------------------------------------------En man äter ensam frukost i ett brandskadat hus.
Mannen kommer till Bromma i propellerplanet. Han känner sig inte hemma i Stockholm. Han tar sig
till ett hus i en av de mest förnäma adresserna. Han är tveksam och mycket nervös. Ska han våga
ringa på.
Han är åter i huset där han växte upp. Det är längesedan. Men nästan allt ser likadant ut.
Allting var synd. TV, kroppskontakt, serietidningar, kortspel, till och med skratt. Nu skulle de hålla
sina sammankomster här. Det ultimata sveket mot föräldrarna. Det kändes skönt.
Han stod mitt i skogen. Lutade sig mot ett träd, kände att han och trädet blev ett. Han insåg att han
besatte sällsynta krafter.
Allt var väl förberett för att tillbringa natten på den ensliga platsen i närheten av gudarna. Alla var
klädda i hellånga mantlar. En höna offras. En av deltagarna lämnar obemärkt gruppen.
I en noga låst lagerlokal fanns ofattbara skatter som legat nergrävda och bortglömda i tusentals år.
Han älskade alla av dem. Några av de dyrbaraste brukade han ta med sig.
Fornsalen på Strandgatan i Visby innehåller många dyrbarheter. En man stjäl en dyrbar armring av
guld.

12-åriga Agnes och hennes lillasyster Sofie tillbringar sommaren hos mormor i Petesviken på
Gotland. De ska gå och bada. Passerar en hästhage med russ. Saknar Pontus och blir förtvivlade då de
hittar honom död utan huvud. Hästägaren är Jörgen Larsson.
Kriminalkommissarie Anders Knutas med sin danskfödda fru Line. Hans närmaste kollega,
kriminalinspektör Karin Jacobsson, 38 år och singel. Knutas får vykort från Grekland från sin matglada
kollega Martin Kihlgård. 30-årige kriminalinspektören Thomas Wittberg, vacker med stort
kvinnotycke. Kriminaltekniker Erik Sohlman.
Lars Norrby kommer tillbaka från sin semester, brunbränd och grann. Han är presstalesman och
vicechef.
TV-reportern Jonas Berg är stationerad i Visby. Hans chef är redaktör Max Grenfors på
centralredaktionen i Stockholm. Frånskilda Emma Winarve, lärarinna från Roma med två barn, väntar

Jonas barn. Han vill flytta ihop direkt, men hon avvaktar.
Jonas har en ny fotografkollega, Pia. De åker genast till Petesviken. Där Pia tar sig förbi polisspärrarna
för att få de bästa bilderna.
Av en ren tur träffar de på en pojke som berättar var de två flickorna som upptäckte hästen bor. De
är inte svåra att få att ställa upp på en direktintervju. Särskilt uppgiften om att huvudet är
försvunnet. Sedan åker de två till Knutas för en intervju, som blir helt ställd av frågan om det
försvunna hästhuvudet.
Ebba Winarve är höggravid. Hon är glad över att hennes två barn Sara och Filip tycks klarat
skilsmässan bra.
Hon får en svår förlossning. Man ringer efter Johan som upplever det underbara ögonblicket att bli
far. Sin lilla dotter lovar han att älska hela livet.
Knutan och Line och de två barnen Petra och Nils tillbringar helgen i sommarstugan. Helt utan tankar
på arbetet.
Det ska festas på vandrarhemmet i Warfsholm där de 20 arkeologistudenterna bor. Sedan blir det
dans på pensionatet i närheten. Martina blir så röksugen att hon bestämmer sig för att gå tillbaka till
vandrarhemmet för att hämta fler cigaretter. Hon är ganska berusad. Hon ser en man i mörka kläder
passera henne. Hon är rädd. Man vänder om och närmar sig henne bakifrån.
Martina rumskamrat Eva Svensson vaknar sent dagen efter. Martina säng är orörd. Inget har sett
Martina sedan hon gick på toaletten gårdagskvällen.
Karin Jacobsson undersöker rummet. Under huvudkudden har Martina ett tidningsklipp med en stor
bild av utgrävningsledaren Staffan Mellgren.
Niklas Appelqvist, en nära vän till Jonas Berg, tipsar denne om Martinas försvinnande. Johan och Pia
åker ut till pensionatet och får prata med föreståndarinnan, Kerstin Bodin, en ung spenslig kvinna.
Martina bodde ofta med sina föräldrar på Wisby hotell där de kände ägaren Jacob Dahlén.
Staffan Mellgren som bor i Fröjel frågas ut. Han demonstrerar utgrävningsområdet. Karin Jacobsson
är fascinerad. Han förnekar att ha haft en särskild relation till Martina.
Lars Norrby har hittat ett vittne som sett Martina komma gående från pensionatet och sedan stigit in
i en blå bil som stannat. En man i trettiofemårsåldern satt vid ratten. Vittnet bor i Klintehamn.
Patrik Flochten, Martinas pappa har kommit till Visby. Han vill veta var han kan börja leta.
Kalle Östlund går upp tidigt med sin hund Lisa. Det blir hon som hittar Martina. Hon hänger i ett träd
med en snara om halsen. Hon är skuren i magen. Det är i Vivesholm.
Knutas har ringt åklagaren Birger Smittenberg. Spaningsledningen håller möte. Kanske var hon död
redan när hon hängdes upp. Förefaller ha dränkts på annan plats.
Presskonferens.
Alla kursdeltagare och lärare förhörs. Mark Feathers hade nära kontakt med Martina. Han påstår att
Jonas var förälskad i Martina. Mark Feathers har alibi genom Niklas Appelkvist.

Aron Bjarke, en lärare, menade att Mellgren var en bock som haft det ihop med många unga,
kvinnliga elever.
Martin Kihlgård från Rikskriminalen anländer. Lika matglad och populär som vanligt. Han har
rättspsykiatern Agneta Larsvik med sig.
Hon spekulerar här (200) och här (236) och här (249).
Obduktionen pekar på att mordet begåtts vid Warfsholm vid strandkanten framför vandrarhemmet.
Gunnar Ambjörnsson , socialdemokratisk kommunpolitiker, levde ensam. En kväll han kommer hem
och öppnar ett utomhusförråd faller ett stort, blodigt hästhuvud över honom. Det är ett fullblod,
alltså en annan häst än den som hittades tidigare.
Vad kan Gunnar Ambjörnsson ha gemensamt med Martina Flochten? Det finns en koppling. Det
prestigefyllda hotellbygget som planerades strax utanför Visby. Martinas pappa är en av arkitekterna
och finansiärerna och Gunnar Ambjörnsson är byggnadsnämndens ordförande.
Susanna Mellgren bekräftar att hennes make ofta är otrogen.
Johan går på krogen med sin fotograf Pia. Där ser han Staffan Mellgren skåla med en ung kvinna.
När han kommer hem till gården sent på kvällen matar han först hönsen men blir sedan helt
förskräckt över att se ett blodigt hästhuvud på en stång. Men snart förstår han exakt vad det hela
handlade om.
Han vill inte ringa polisen men hans fru gör det.
Senare hittas han dränkt i ett gammalt badkar som någon fyllt med vatten. Därefter upphängd i en
snara och med ett djupt snitt i buken. Identiskt med sättet Martina mördades på.
Susanna Mellgren misstänks för mordet på sin man. Kanske en hämndeaktion för otroheten. Men
hon kan visa upp ett fullgott alibi.
Niklas Appelqvist som studerar arkeologi på högskolan ringen Johan. Han kan bevisa att Martina
Flochten var Staffan Mellgrens älskarinna.
Knutas tar kontakt med Aron Bjarke, men blir inte ett dugg klokare efter det samtalet.
Två polismän, tillsammans med fästmön är på Visby flygplats för att ta emot Gunnar Ambjörnsson
som väntas hem från semestern i Marocko. Men han kom inte. Han anlände till Stockholm men tog
aldrig anslutningsplanet till Gotland.
Johan forskar vidare i fallen med stölderna av olika fynd från vikingatiden. En elev i samma kurs som
Martina, hade polisanmält stölden av ett smycke hon själv grävt upp- Hon heter Katja Rönngren.
Johan låtsas vara intresserad köpare av illegala antikviteter och får kontakt via en amerikansk sajt.
Mannen kallar sig Viking Venture och Johan ska träffa honom utanför ishallen i Visby.
Knutas tar kontakt med en religionshistoriker, Malte Moberg, för att lära mer om vikingatiden och
asalärans ritualer. Moberg talar om den ”trefaldiga döden” att man tar livet av sitt offer på tre olika
sätt. Ofta hängning, dränkning och knivskärning. Ofta tömdes den döde på blod. Blodet var viktigt i
offerriten. Ett annat inslag var nidstång, ett hästhuvud spetsas på en träpåle och ställdes vid den
hotade personens hus. Det var en förbannelse mot honom.

Matilda Drakenberg får en chock då hon ska visa en grupp amerikanska turister naturreservatet
Högklint och hittar Gunnar Ambjörnsson hängande död i ett träd.
Knutas hittar Aron Bjarke på passagerarlistan från Nynäshamn till Visby. Har han med Ambjörnssons
död att göra? Aron Bjarke har en äldre bror, Eskil Rondahl. Föräldrarna omkom i en brand för ett år
sedan.
Johan filmar hälaren och hans vän Niklas Appelqvist igenkänner honom som Eskil Rondahl chef för
museimagasinet varifrån föremål har försvunnit. Johan och Pia åker hem till Eskil Rondahl.
När de kommer fram till gården ser de att Anders Knutas är där.
När de kikar in genom fönstret ser de människor i kåpor som tycks utföra någon form av rit. Aron
Bjarke förefaller vara ledaren. Eskil Rondahl förefaller vara i trans.
Knutas larmar vakthavande i Visby och ringer också Karin och Kihlgård.
Plötsligt är Pia försvunnen. Johan blir orolig och börja leta efter henne. Han går in i en lagård och
hittar en frysbox. Han hittar plastförpackningar. En är märkt Mellgren! Då kommer Eskil Rondahl in.
Johan försöker springa ut men då sticker Rondahl ner honom med sin kniv.
Pia har lyckats ta sig upp på taket och genom ett fönster filma hela tillställningen. Hon ser Eskil
Rondahl komma tillbaka med blod på händer och kläder. Aron upplöser omedelbart mötet.
De båda bröderna går till ladugården där de grips av Knutas, Karin och Kihlgård.
Johan transporteras skyndsamt till sjukhuset.
Aron Bjarke och Eskil Rondahl häktas misstänkta för mord.
Högklint var den lilla kretsens allra heligaste plats. Planerna på att bygga ett jättehotell som
utformades av Martina Flochtens far fick bröderna att döda dottern. Anton Bjarke ville ta till andra
drastiska metoder för att stoppa bygget vilket Staffan Mellgren ville hindra. Därför dödades han.
Liksom kommunpolitikern Gunnar Ambjörnsson som också var för bygget.
slut!

