
Askungar av Kristina Ohlsson 

Del 1 Villospår 

Måndag 

En man minns sin mors hårda tag och hot. Själv gör han likadant med kvinnor som Jelena. "Vissa 

kvinnor är inte värda att få barn".  

Tisdag 

Ett barn Lilian försvinner från X2000. Tågvärden Henry Lindgren. Vice tågvärd Arvid Melin.  

Alex Recht, kommissarie. Gift, har två barn Viktoria och Erik.  

Fredrika Bergman, kollega. Hon var en lovande violinist men råkade ut för en olycka. Blev istället 

kriminolog. Fredrika har en äldre älskare, professor Spencer Lagergren. Spencer är gift med Eva 

sedan 35 år. Vill inte skilja sig.  

Peter Rydh. Han har en bror som föll av gungan som liten och blev hjärnskadad. Peters Ylva ska ha 

tvillingar. 

Jens 

Ellen Lind, assistent, är nykär. Han heter Carl  

Lilians mamma, Sara Sebastiansson, och pappa, Gabriel, har separerat. Gabriel har misshandlat Sara. 

Sara har en ny vän, Anders Nyström.  

Jelena hjälper mannen att genomför sina brott. I mannens (Jelenas) badrum ligger flickan (Lilian?) 

naken i badkaret. 

Onsdag 

Nora vet vem det är som har hämtat Lilian. Hon ringer polisen men pratar så osammanhängande att 

det avfärdas av Ellen Lind. Kvinnan säger att mannen misshandlar henne och kallar henne för 

"dockan".  

Sara får ett paket via bud. Det innehåller Lilians hår och kläder.  

Fredrika vill att Alex ska koncentrera sig på den kvinna som uppehållit Sara på stationen sedan ett 

nödlarm utlösts. Sara missar avgången och Lilian blir ensam på tåget.  

Fredrika besöker Teodora Sebastiansson, Gabriels mor. Bostaden är som ett museum. Hon år helt 

lojal mot sonen.  

Ingrid Strand som satt mitt emot Sara och Lilian på tåget hör av sig. Hon såg att en man hämtade 

Lilian. Lång och mörk med tjock guldring på fingret.  

Jelena åker bil med Mannen. Kallar henne "dockan" Hon älskar henne. Han vill att hon ska hjälpa 

honom i hans kamp mot "att väcka de förbannade syndarna ur deras slummer". "Dumpa fostret" 

tänker hon.  

Nora tänker fly till mormor. Upptäcks av Mannen som misshandlar henne svårt.  



Torsdag 

Doktor Melker Holm. Syster Anne på akuten i Umeå. Utanför sjukhuset hittas en liten död, naken 

flicka med kalt huvud. 

Gabriel arbetar på Ledningsgruppen för SAT Com. En kollega har hittat barnpornografi på Gabriels 

arbetsdator. 

Peter Rydh super sig full och knullar än en gång runt med Pia Nordh. Vaknar i hennes säng på 

morgonen.  

Fredrika åker till Flemingsberg, hon har tur, får kontakt med en trafikvakt från SJ som minns en hel 

del om "Tjejen med hunden" som hindrat Sara. 

Alex träffar sin kollega Hugo Paulsson i Umeå.  

Alex träffar läkaren Sonja Lundin som undersökt Lilian. Inget sexuellt våld. Hon dog av en överdos av 

insulin insprutad i nacken.  

Fredrika åker till Teodora Sebastiansson. Husrannsakan. Gabriel har ett rum i huset. Polisen hittar 

ingenting. 

Gabriels mobiltelefon har aldrig varit i Umeå. Däremot i Kalmartrakten.  

Jelena, hon som uppehöll Sara på stationen Flemingsberg, flyger tillbaka till Stockholm sedan hon 

lämnat av Lilians döda kropp i Umeå. Hon har skött sig bra menar hon. Men Mannen kastar sig över 

direkt. Hon har placerat kroppen på alldeles fel sätt (hur man han veta detta, 198). 

Han misshandlar henne svårt.  

Sara tillbringade en sommar i Umeå tillsammans med sin kompis Maria. Sara gick på en skrivarkurs 

och fick sedan jobb som assistent åt en av lärarna.  

Det finns en mailkonversation mellan Gabriel och "Långa farbrorn". De pratar i termer av vin men är 

troligen en kod för barn av båda könen. Vinprovning ska hållas den 20 juli, samma dag som Lilian 

försvann! Fem timmars bilresa från Stockholm. Kalmar?  

Kan det finnas två scenarion oberoende av varandra? 

Gabriel Sebastiansson avskrivs som huvudmisstänkt för mord. 

Del 2 Spår av vrede 

Fredag 

Jelena vaknar upp ensam, helt sönderslagen. Hon lyckas ta sig ut i trappan innan hon svimmar. Hon 

upptäcks och förs till sjukhus.  

Fredrika besöker Maria Blomgren, Saras ungdomsväninna. Vi var ordentliga flickor, men i 9:an blev 

Sara annorlunda. Dricka sprit och hångla. Föräldrarna bytte församling och Sara kunde inte acceptera 

de nya strängare reglerna. Pingstvänner, en särskild sekt kallade sig Kristi barn.  

Hon fick en pojkvän, men hon gjorde slut och han tog illa vid sig. Hon bar på något som hon inte ville 

anförtro Maria. Pojkvännen är kriminellt belastad, häleri, bilstöld, misshandel. 



Anna Sandgren polisinspektör i Jönköpings län. Mormoderna hade larmat polisen som hittade Nora 

död i sin säng, strypt. Nora hade köpt en biljett till Umeå där hennes mormor bor. Nora hade bott i 

Umeå tillsammans med en man för 6-7 år sedan. En störd relation och Nora flydde därifrån och fick 

beviljad skyddad identitet.  

Peder träffar en biluthyrare som säger sig ha känt igen den kvinna som uppehållit Sara på stationen, 

hon med den sjuka hunden. Den 7 juni kom hon för att hon ville ha ett körkort. Hon såg rädd ut, var 

blev och hade fått stryk.   

Magdalena Gregersdotter, make Torbjörn. Kunde inte få barn och adopterade Natalie från Bolivia.  

Hon ligger i barnvagnen på altanen. Plötsligt är hon försvunnen! 

En kvinna tror sig vara Flemingsbergskvinnans fostermamma. Peder åker till Nyköping för att träffa 

henne. Hon heter Birgitta Franke. Monika Sander kom till familjen när hon var tretton. Helt trasig 

inombords. (sidan 271). Ursprungligen var hon adopterad. Kom från Baltikum.  

Birgitta Franke kände igen henne på halsbandet, det som hon fick då hon konfirmerades. 

Jelena hamnar på sjukhus. Undersköterskan Moa Nilsson vakar över henne. Hjälp mig viskar hon.  

Fredrika besöker läraren för skrivarkursen i Umeå, numera pensionerad. Han heter Magnus Söder, 

nykter alkoholist. Sara stannade kvar efter kursen för att sköta administrativa uppgifter. Han minns 

att hon ett visst datum absolut måste vara ledig för att träffa en person. Efteråt såg hon mycket 

tagen ut.  

Lördag 

Peder kommer att tänka på att den adopterade flickan Maria Sander måste ha ett annat namn som 

hon döptes till. Kanske kallar hon sig som vuxen åter så. Och så var det, Jelena Scortz hette hon 

innan.  

I makarna Myrbergs villa i Bromma upphittas liket efter den försvunna babysen. Naken på 

badrumsmattan i fosterställning. Myrbergs hade köpt det huset är Natalis mamma bott och växt upp.  

Fredrika besöker den mördade Noras mormor Margareta Andersson i Umeå. Hon berättar att Nora 

tidigt hamnade snett i livet. Hon var ett oönskat barn.  

Men när hon träffade "Mannen" fick han henne att sluta med droger och sprit. Nora berättade om 

honom. Han var psykolog och att hon var "utvald". De skulle bestraffa alla kvinnor som inte 

förmådde älska sina barn och som valde bort dem.  

Det är Jelena Scortz som ligger på Karolinska, misshandlad till oigenkännlighet.  

Alex och Peder åker dit.  

En välkänd amerikansk psykolog kommer till hjälp och verkar ha mycket klart för sig vad det handlar 

om. Dr Stuart Rowland. Han är "profilare". Arbetar med gärningsmannaprofiler. Gärningsmannen är 

ett geni, eller tror sig åtminstone vara det. Rowland är till stor hjälp i utredningen. 

Fredrika blir allt mer övertygad om att det "brott" Sara och Magdalena i ungdomsåren begått är att 

göra abort. (Kan fadern till båda fostren vara desamma och nu vill han straffa dem för att dödat hans 

"barn"? Mycket besvärligt att läsa för en som varit - är i samma situation.) 



Peder får reda på av Jelena att "Mannen" bränt sin fingertoppar för att avlägsna sin fingeravtryck. 

Betyder detta att han redan finns i polisregistret? 

Ellen Linds nya pojkvän tycks fullständigt ha gått under jorden.  

"I mina föräldrars badrum", säger Magdalena, "jag miste mitt barn där mördaren lämnade liket av 

Natalie" (370) 

Sista Dagen  

Ellen ringer hem och blir skräckslagen då inget av barnen svarar.  

Gabriel Sebastiansson har gripits då försökte fly med flyget från Köpenhamn till Thailand. 

En yngre kille, en psykologstudent, David Stenman, talade med Magdalena Gregorsdotter inför 

hennes abort.  Samma person pratade Sara Sebastiansson med i samband med hennes abort.  

David Stenman finns inte i folkbokföringsregistret men väl i brottsregistret. Han dömdes 2000 för 

mordbrand. Hans mormor brändes inne. Han hade växt upp hos henne under vidriga 

omständigheter. Han bytte namn och blev Aron Steen.  

Ett barn till. En fyraårig pojke försvann från en lekpark i närheten av Aron Steens bostad. Steens 

gömmer sig hemma med barnet som gisslan.  

Carl träffar Ellen och erkänner att han är gift. Två barn har han. Men han väljer nu Ellen.  

Aron Steens lägenhet stinker av bensin. Både han och den nakne pojken är indränkta.  

Aron vill ha byteshandel. Pojkens liv mot fri lejd ut ur landet.  

Aron tänder sin tändare. Allt blir eld! Alex kastar sig fram och sliter barnet ur Arons händer.  

Aron sitter kvar och låter sig brännas ihjäl.  

Del 3 Spår återhämtning 

Slutet av september 

Alex blir länge sjukskriven för sina brännskador. Även pojken överlever men får många men livet ut. 

Fredrika vill stanna kvar i Alex Rechts utredningsgäng och överraskar Alex med att hon snart ska vara 

föräldraledig.  

 

slut! 

 

 

 


