
Fågelskådaren 

Johan Ekblad knuffas ner (?) från det höga fågeltornet och omkommer, han blev 40 år, hans 

fågelintresse var stort. 

Egon Hjort åker med sin gamle vän Ragnar och Jan Häger ut till heden i Falsterbo. De har allt med sig 

för en dag på heden. Ragnar vill ta det lugnt precis som makan Märta.  

Egon ska upp i fågeltornet för att utföra sina fågelimitationer.  

Plötsligt få de syn på den döda kroppen.  Egon som tränat månader på sina imitationer vill att de ska 

låta kroppen ligga tills föreställningen är över.  

Fågelbingot blir en succe. Ingen anar att det ligger en död kropp gömd under bordsduken där Ragnar 

säljer kaffe bullar och Skåne Akvavit.  

Därefter beger sig de tre till Fredrik Hjort som just lyckats somna om. De pratar om ”mannen på 

heden”, Johan Ekblad.  De åker alla till brottsplatsen och förvånas över att polisen redan är där. 

Troligen är det Jan Häger som ringt.  

Kriminalteknikerna Holmgren och Persson är där. Liksom rättsläkare Johanna Pettersson. Hon är 

nyförlovad med Knut från Oslo.  

Han är skjuten, säger Mårten, men det som ser ut som blod visar sig vara kaffe. Johan Ekblads termos 

i ryggsäcken gick sönder i fallet. Och han var redan död då han slog i marken. Förmodligen strypt.  

Mårten och Beata är hemma hos Beata Ekblad för att informera makan om dödsfallet.  Hon verkar 

minst sagt likgiltig. Mest sörjer honom att en mingelfest måste ställas in. Hon är väldigt arg på sin 

make.  

Lisa intervjuar Jan Häger. Han säger att Johan Ekblad var en sådan som fuskade med vilka fåglar han 

sett.   

På skådarcafé med Egon, hans granne de paranta Elisabeth Ljung, Ragnar Persson och hans fru Märta 

Wall, Elisabeth och Märta är systrar. Egons brorsdotter Ingela Hjort-Söderberg.  

På eftermiddagen samlas alla 20 som deltog på fågelbingot. Lisa och Mårten intervjuar hälften var.  

Det är inte mycket de får veta.  

Lina Molander saknas. Hon var anmäld men kom ej. En ”Rapphöna” kommenterar detta.  

Kerstin Lönn har kontakt uppgifter till alla medlemmar. 

Mårten söker upp Kerstin Lönn, lyckligt gift med David sedan 15 år. En av de tre delägarna till Tre 

Träd AB, Stefan Palm, David Lönn och Johan Ekblad.  

Nu ska Egon, Ragnar och Fredrik ska förhöras.  

Lena och Mårten pratar med Lena Molander. Hon städar. Hon har en papegoja, Polly. . De ska ta 

tåget till Göteborg och se Lasse Berghagen.  

Näst på tur att förhöras var kompanjonerna i Träd AB, Stefan Palm och David Lönn. Lisa tar hand om 

Palm.  Han berättar om Johan Ekblads 40 års fest. De drack mycket och Johan började svamla om att 

skilja sig. Beata blev arg och sa att han hade en affär med Lena Molander. Johan var besatt av fåglar 

och det gick ut över deras företag, Tre Träd AB. Det var Johan som hade hand om ekonomin.  

Han vill att Lisa granskar dansken poch nudisten, Torsten Sand. 

Mårten tar hand om Lönn. Gift med Kerstin Lönn. Blir inte mycket av detta. 



Lerduveskytte vid banvallen. Egon, Ragnar och Mårten. Egons ogiltiga hagelbössa. Ragnar som en 

gång vunnit svenska skolmästerskapen i diskus ska kasta upp lerduvorna. Det går inget vidare. 

I stället skjuter Mårten en sällsynt fågel, en gåsgam.  

De åker hem till Egon och lägger den stora fågeln i hans badkar.  

Sedan hamnar gåsgamen i det stora sjömärket intrasslad i ett fiskenät. Inför en stor mängd ”skådare” 

kommer en dansk, Torsten Sand, klättar upp i märket, skär loss fågeln och kör i väg.  

Mårten får en prao-elev, Christoffer, Lisa känner honom. Hennes dotter Linnea skolkamrat.  

Mårten har många uppgifter åt honom.  

Lisa går på skolmöte. Jonas är också där. Jonas ställer upp som klassförälder och genast hänger Lisa 

på. Nu får hon chans att lära känna honom närmare.  

På Hagarondellens vägföreninge årsmöte väljs Mårten till ordförande till stor förtret för avgående 

”Ålen”.  

Han sätter Christoffer på att sortera flaskorna i kyrkans vinförråd.  

Lisa analyser Motiv, misstankar och Alibi (169).  

Beata har undersökt villkoren för företagets ekonomi, SEB i Vellinge. Det är bara Johan Ekblad som 

tecknat firman, bankkontot och som nyligen tömde kontot. Det står att det är Lena Molander, 

Torsten Sand och Johan Ekblad som äger en tredjedel vara av firman Tre Träd AB.  

På Sankt Knuts äldreboende hämtas Vera Ljung, Märtas och Elisabets mamma. De åker till Veras för 

länge sedan insomnade make ”salig Erik”.  

Villa Fågelbo. Lena Molander är död. Det uppger en förtvivlad Torten Sand. Hittades i Villa Fågelbo i 

Falsterbo som ägs av Johan Ekblad, Lena Molander och Torsten Sand gemensamt.   

Ingela, Fredriks syster hoppar in som läkare. De unga poliserna Stina Larsson och Lars Ek anländer 

från Malmö. Mårten tar på sig uppgiften att ta hand om papegojan Polly. Hon verkar inte kontaktbar.  

Lisa och kyrkoherden Gun Waldemarsson åker hem till Lena Molanders föräldrar. För drygt 2 år 

sedan avbröt Lena Molander kontakten med sina föräldrar. Det var då hon lämnade sitt jobb på 

Malmö Museum sedan hon stulit fåglar.  

Holmgren kommer på att det finns ett dolt utrymme på Villa Fågelbo. Det ligger bakom 

”branddörren”. En låsmed lyckas öppna dörren. Rummet är fullt med värdefulla uppstoppade fåglar. 

Många är sällsynta rovfåglar. Den inkallade intendenten på Malmö Naturhistoriska museum kan 

avslöja att det handlar om mycket sällsynta och fridlysta fåglar.  

Naturistcampingen vid Knösen. Mårten och Fredrik på väg till Torsten Sand. Han tar emot helt naken. 

Bor i en omodern husvagn.  

Onsdagsbridge i församlingshemmets stora sal. Christoffer får i uppdrag att noga bevaka två 

personer vid ett bord. Mårten  

Egon besöker Lisas rum på polisen. Försöker vara vänlig och får ett ordentligt bett i fingret. Han får 

hjälp till dr Waldemarsson 91 år, men still going strong.  

Johan Ekblad hade startat ett nytt bolag, Villa Fågelbo AB, tillsammans med Torsten Sand och Lena 

Molander.  Beskrivning av dödsfalle (s 240 nedre).  

Lisa vill hålla presskonferens.  



Egon, Elisabeth, Ragnar och Märta Åkte en gång till Amsterdam i församlingshemmets regi. Där köpte 

de massor av blommor och växter, och det slank ner ett antal marijuana blommor som de sedan 

planterade i krukor vid entrén.  

Och så får Mårten och Frugan besök av Frugans bröder, stora kraftiga män utan kultur. Parkerar sin 

stora husvagn på trottoaren utanför. Ruben, Ronny och Rickard. Mårten uppger att han måste ner på 

polisstationen och smyger iväg.  

Och Lisa dejtar Jonas, nervös som en tonåring. De går till en restaurang ba ra för att upptäcka att 

Mårten och Fredrik sitter vid ett annat bord.  

Kubb på kärleksstigen, hemma hos Egon. Fredrik, Sophia Silferstolpe och lilla Ellen, deras 

gemensamma dotter. Vidare Elisabeth Ljung, Egons granne. Vidare Ingela Hjort-Söderberg, Elisabeths 

mamma och Ragnar Persson, Egons bästa vän sedan skoltiden. Egons lag förlorar vilket inte är så 

populärt. Och Ragnar har en jobbig hosta.  Han rekommenderas Ett besök hos läkaren doktor 

Waldemarsson, 91 år. Han rekommenderar Ragnar att omedbart sluta röka.  

Söndagsmys, auktion på Strandbaden. Mårten köper en hemlig låda. Han öppnar den och hittar 

bland annat en kikare. Remmen är märkt med J. Ekblad.  

Beata tas in för förhör. Närvarande Lisa och Mårten. Hon har inte varit sanningsenlig men när hon nu 

avslöjar sig och talar sanning får Lisa förtroende för henne och betraktar henne som oskyldig till de 

två morden.  

I Lisa rum skriker Polly förtvivlat ”Jag kan inte andas”. Hon är chockad sedan hon såg på när Lisa 

Molander blev strypt. Och nu hade hon åter sett mördaren.  

Det är Jan Häger som är dubbelmördaren.  

Förhör med Jan Häger: 

Jan Häger erkänner att han ströp Johan Ekblad uppe  i Utsiktstornet med sin kikarerem och sedan 

knuffade ner liket. Han var arg på Ekblad som påstod att han iakttagit ovanliga fåglar. Godkänt fick 

han via Lisa Molander som var med i raritetskommittén. Därmed var hon också skyldig till 

bedrägeriet och hade dragit vanära över svensk fågelskådning som ju var allt i livet för Jan Häger.  

Hon förstod att Jan Häger dödat Johan Ekblad och därför måste Jan Häger döda också Lisa Molander. 

Han ströp även henne med kikareremmen.  

De tekniska bevisen mot Jan Häger är starka och hans erkännande leder till en fällande dom.  

Och så blev det bröllop till sist. Det är Märta och Ragnar som ska gifta sig. Egon är den stolte best-

mannen. Och sedan gudfar då Ellen ska döpas.  

Märta och Ragnar åker på bröllopsresa till Stockholm. 

Billund ringer Mårten och vill efterlysa sitt försvunna barbarn som är Christoffer! Mårten minns att 

han gett Christoffer i uppgift att fotografera bröllopsgästerna från kyrktornet. Där måste han ha blivit 

inlåst.  


