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Fallskärmshoppning 

Krister och Peter hoppar tillsammans. Kristers fallskärm löser ej ut. 

Han tänker på sin dotter Cecilia, hennes mor Annika, hans flickvän Anki. Han blev bara 47 år.  

En kvinna sitter och väntar på bleka dödens minut. Detta har jag väntat på sedan den 4 maj 1998, det 

var då allt började.  

Henrik Dahlman är en framgångsrik konstnär, specialist på betongarbeten. Tre döttrar, en, Inez,  med 

sin nya fru Amanda, två med sin tidigare fru, Regina Mörner, Ebba och Angelica. En styvdotter Beata, 

20 år.  

Henrik vill åka till sommarstugan i Ljugarn. Han anar en annalkande katastrof. Han ska träffa en sexig 

kvinna, Céline.  Sommarstugan i Ljugarn har en grannfamilj Claes Holm 

Snart ligger Henrik fastbunden i järnsängen och Céline piskar honom med ridspöt. Sedan stryper hon 

honom.  

Granne Claes Holm, som stämt träff med Henrik nästa dag hittar Henrik död, strypt. 

Kriminalkommissarie Anders Knutas funderar kring sitt liv. Hans fru Line har lämnat honom, medan 

hans medarbetare Karin, kriminalinspektör, visar allt större intresse för honom. Karin har en dotter 

Hanna. Line kommer på besök. Knutas känner hennes attraktion.  

Knutas förbereder en måltid med Karin.  Knutas vet inte hur han ska välja mellan Line och Karin.  

Det sista han ville vore att såra Karin som räddat honom flera gånger (165). En verklig 

samvetskonflikt  för Knutas. Knutas träffar Line flera gånger. Blir glad över de känslor de känner för 

varandra. Line ringer och föreslår att de två ska göra en solsemester tillsammans. 

Knutas bestämmer sig för att föreslå Karin att de gör en ”paus”. Karin blir mycket ledsen. Hon blir 

helt apatisk. Måste sjukskriva sig. Svarar inte på telefon. Kihlgård hem till henne. Tröstar henne så 

gott det går.  

 

Det blir fart på Knutas när Karin berättar om mordet i Ljugarn.  

Spaningsledningen samlas i Visby. Där är kriminsp Thomas Wittberg, vältränad och muskulös, 

kriminalteknikern Erik Sohlman, åklagaren Birger Smittenberg, presstalesmannen Lars Norrby.  

Intervju med Henrik Dahlmans fru Amanda. Hon visste ingenting om hans böjelser. Rättsläkaren Maj-

Britt Ingdahl.  

Bo Lindgren hör av sig, han har ett hus inte långt från Dahlmans hus i Ljugarn. Han har sett en 

främmande kvinna med mörkt långt hår, högklackade skor. Men en stor svart väska i handen.  

Karin Jacobsson åker genast dit. Bo Lindgren visar huset. Det är låst. I handfatet hittar Karin ett långt 

svart hårstrå.  

Konstnärskollektivet i Visby, Steve Mitchell. Anna Sundberg, Linus Ganstorp, Elenor i receptionen. 

Henrik Dahlman tog sig alltid tid för att träffa Urban Ek, på Almedalsbiblioteket.  

Karin och Wittberg besöker biblioteket. Tyvärr är Urban Ek sjukskriven. Nästa gång är han hemma. Då 

kommer Knutas. Urban Ek förnekar att han är homosexuell. Men plötsligt dyker det upp en ung man.  

Och så är det dags för självaste kriminalkommisssarien Martin Kihlgård att dyka upp. Från 

Rikskriminalen som numera heter NOA, Nationell Operativa Avdelningen. Han som är så fryntlig och 

tar för sig av smörgåstärtan och kallas Knutas för ”Knutte”.  



Dahlman var medlem i en bondageklubb som heter Amour.  

Karin åker till Stockholm för att träffa styvdottern, Beata Mörner. Som vanligt med spänd förväntan.  

Träffar också sin dotter Hanna och dennes flickvän Gabriella. De är båda veganer och har välbetalda 

anställningar. Är det Beata som tidigare drabbades av att hennes styvfar lämnade hhene för en ny fru 

och skaffade barn med henne? 

Karin besöker också bondagklubben ”Amour”.  

Journalisten Johan och Emma har flyttat tillbaka från Stockholm till Gotland. Han kommer åter att 

jobba tillsammans med fotografen Pia Lilja. Madeleine Haga är en kollega. Johan och Lilja får larm 

och åker till Ljugarn. Pratar med polisens presstalesman, Lars Norrby.  

Johan och Pia stämmer träff med Henriks tidigare fru, Regina Mörner. Hon gör ett märkvärdigt 

intryck. Hon flirtar vilt med Johan.  

I Hågelbyparken i Tumba firas midsommar. En man dricker sig full tillsammans med en mörkhårig 

kvinna. Han känner osäker och lämnar henne. Går ut i skogen och hamnar snart liggande mot en 

gran. Kvinnan söker upp honom, fängslar ovh misshandlar honom.  Han har en strypsnara om halsen.  

Nästan morgon hittar Jenny Karlsson liket under en morgonpromenad. Han heter Magnus Lundberg, 

53 år.  

Dåtid: 

Pappa Krister och hans dotter, Cecilia, håller ihop, modern är utanför. Pappan pratar om att han vill 

flytta till Stockholm. Månader senare flyger Cecilia till Bromma, hämtas av sin pappa och chockas av 

att pappa har med sig sin nya ”flickvän” Anki. Cecilia som önskat sig en hund. Hon ser sin far kyssa 

Anki. Hon hatar honom. Hon ger sig på pappans väska med fallskärm. Tar en sax. Den är vass och 

effektiv. 

Anki och Cecilia får besked från polisen om att Cecilias far Krister omkommit i en flygolycka. Hans 

fallskärm vecklade inte ut sig. Någon knackar hårt på dörren. Det är Anki som säger att polisen 

kommit (166). Cecilia tas in för förhör. Hennes fingeravtryck finns på hennes pappas fallskärm och på 

en sax. Cecilia placeras på ett låst ungdomshem tillsvidare. Föreståndaren heter Marita Gunnebo.  

Cecilia mobbas av Linnea. ”Jag hatar henne och önskar att hon försvann”. 

”Hon” är så förälskad i Stefan, som hon engång älskade sin pappa. (269) Men hennes pappa svek 

henne och skaffade en annan kvinna och sedan ett barn.  

Och även Stefan sviker henne. Säger att han vill bryta deras förhållande.  Hon vägrar att ta orden till 

sig. Hon är för svartsjuk, och kontrollerande.  Han tar bort henne som vän på Facebook. Men hans 

vänner ska ha fest. 40-årsfest på När. Hon bestämmer sig för närvara, utklädd, för hämnas på honom.  

Nutid 

Även Johan och Emma är bjudna på Rickards 40-års kalas. Johan upptäcker att en kvinna flirtar med 

honom. Hon har en speciell utstrålning. Stefan är där och blir snart berusad. Han fascineras av henne, 

utan att känna igen honom, och hon lockar honom med sig till en fiskarbod. Snart har hon ner honom 

på en säng, fastkedjad med handbojor. Och han utsätts för samma behandling som hennes två 

tidigare offer.  

Johan vaknar med en hejdundrande huvudvärk. Måste ut. Hör ljud från fiskarboden öppnar dörren 

och blir nedslagen av kvinnan.  

En kvinna, Elin, ringer Rickard och förhör sig om sin man Stefan, som inte svarar i sin mobil. Rickard 

söker en stund men hittar inget.  



Johan vaknar, bunden. Han hör ett svagt rosslande från en annan man. Johan lyckas ta sig loss. Han 

ringer polisen och sedan sin kollega Pia Lilja. Mannen bredvid säger att han heter Stefan Söderström 

och säger att gärningskvinnan är Agnes Molin, hans före detta fru.  

 

 

(189 ff ”Jag” tar åter flyget från Gotland till Stockholm, tar flygbussen till Centralen oh sedan 

pendeltåget till de södraförorterna. Därifrån promenerar jag till adressen min vän gett mig. Jag ska 

sova i arbetsrummet. Jag känner min styrka och packar upp utrustningen) 

 

 

Folke Gabrielsson från Burgsvik är änkling sedan hans Agneta dött. Försöker ragga på krogen Gåsens 

lada. En lång svarthårig kvinna visar sig tydligt intresserad, gnider sin kropp mot hans. Blir varma, tar 

en promenad. Hon klär av sig drar fram hans kuk. Han säger att han är ovan har inte haft sex sedan 

hans fru dog. Då blir kvinna väldigt irriterad. Säger att Folke lurat henne med att bära vigselring. Hon 

skäller ut honom och drar iväg.  

Folke berättar för Knutas vad han varit med om. Hon kallade sig Céline, hon var jättetrevlig, 30-35 år. 

När hon fick veta att han var änkling stack hon direkt. (Céline vill bara hämnas på män som är gifta 

och raggar på annat håll, ogifta eller änklingar är oskyldiga enlig hennes sätt att se efter sina 

erfarenheter) 

Hon är på Roma teatern. Tänker på vilket fiasko hon gjorde. Blir allt argare när hon tänker på det som 

hänt (med Folke?) Vill hämnas.”Måste slå till igen”.  

Han måste dö.  

Karin erinrar sig att hon underutreningsgång träffat en person med den säregna dialekten som Folke 

Gabrielsson beskrev. Det är kvinnan på Almedals biblioteket. Agnes Molin!  

Vad kan det finnas för samband mellan de två liknande morden, i Ljugarn och Tumba. Knutas söker 

på Internet. Ett ovanligt mord för 20 år sedan. En 16-årig flicka som klippte sönder sin pappas 

fallskärm så att han störtade och dog. Motivet var svartsjuka och besvikelse över skilsmässan. Flickan 

hette Cécilia Molin. I Visby finns det en Agnes Cécilia Molin född 1982. Knutas hittar henne på 

Facebook. Det är assistenten på biblioteket.  

Polisen kommer men då är Agnes Molin försvunnen.  

Karin vet att det finns tomma båthus längre ner vid stranden. Ett hus är låst inifrån. Hon drar sitt 

tjänstevapen och sparkar in dörren. När hon kommit kommer någon bakifrån som kastar sig över 

henne med ett vrål. De brottas och Karin är illa ute när flera poliser med dragna vapen räddar henne. 

Hon hör Anders Knutas: ”Hur är det fatt älsklingen?” Nu är han helt övertygad om vad som gäller, 

kanske ska ha mod till sig och fria! 

Agnes Molins  liv blev inte som hon tänkt. Först pappan som svek henne. Hon hämnades genom att 

klippa sönder hans fallskärm, så att han störtade och dog.  På paragraf 12 hemmet mobbades hon av 

en annan intagen  Linnea Jonsson, som senare hittades drunknad. Senare i vuxen ålder upplevde hon 

sig ånyo mycket sviken av Stefan Söderström. Det var då hennes hat mot svekfulla, otrogna män 

svämmade över.  

Slut 



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

Kerstin Bergman i Blekinge Läns Tidning: ” Jungstedts nya skaver i språket” 

http://www.blt.se/kultur-noje/jungstedts-nya-skaver-i-spraket/ 

Formgivaren och fyrabarnspappan Henrik Dahlman hittas mördad, naken och fastbunden, i 

sommarhuset i Ljugarn. När ännu en familjefar faller offer för samma extrema våld tvingas Anders 

Knutas och Karin Jacobsson inse att de jagar en gärningsman som hela tiden byter skepnad - en 

mördare med två ansikten. 

 

Den idylliska kustorten Ljugarn håller på att vakna till liv inför turistsäsongen. Då hittas den välkände 

konstnären och småbarnspappan Henrik Dahlman mördad i sitt sommarhus, fastkedjad i sängen med 

handbojor.  

När ett liknande mord begås på fastlandet dras kommissarie Anders Knutas och kollegan Karin 

Jacobsson in i en intensiv mördarjakt, samtidigt som deras kärleksförhållande prövas på allvar. 

Reportern Johan Berg är tillbaka på Gotland och bedriver egen spaning vilket försätter honom i 

livsfara.  

Mari Jungstedts DET ANDRA ANSIKTET är en fängslande kriminalroman om kärlek, svek och dödliga 

begär. Det är den trettonde boken i serien om kriminalkommissarie Anders Knutas. 

 


