
 

 

Mannekäng i rött 

Favoritskådespelarna har varit privat detektiven John Hillman, oftast spelad av Karl-Arne Holmsten, 

Kajsa Hillman, hans fru, här spelad avb Annalisa Ericson. 

Vidare Nils Hallberg, Johns assistent, här spelad av Freddy Sjöström.  

Andra huvudpersoner, är Lena Granhagen, som Sonja Svensson, expedit på modehuset La Femme, 

Freddys fästmö och Anita Björk, som Birgitta Lindell, chefsmannekäng på La Femme och Lilebil Ibsen 

som Thyra Lennberg, ägare till La Femme. 

Kapten John Hillman, privatdetektiven, hjälper poli!sen att sätta fast en utpressare. Efter det lyckade 

kapet kommer kommissarie Sune Öhrgren att nämna ett aktuellt, olöst fall -- den försvunna röda 

mannekängen, Katja Sundin. 

Hemkommen finner John ett bandinspelat meddelande från sin fru Kajsa. Hon har begivit sig till ett 

möte på modehuset La Femme -- röda mannekängens arbetsplats. 

På La Femme samtalar Kajsa med Thyra Lennberg, modehusets rullstolsbundna ägare. De är överens 

om att Kajsa ska börja som mannekäng på modehuset -- med egentlig uppgift att hålla ett öga på 

personalen. 

John anländer till La Femme med sin assistent Freddy Sjöström. I ett skyltfönster ser de en skyltdocka 

falla ihop. "Skyltdockan" visar sig vara den röda mannekängen. Hon är död. En dolk sitter i ryggen. 

Polisen tillkallas. 

Följande dag kommer fru Lennbergs fosterson Bobbie Nordahl till La Femme. Han har ett samtal med 

modehusets chefsmannekäng Birgitta Lindell, vilket visar att de står varandra nära, innan han får 

träffa sin fostermor. Han behöver pengar, 40 000 kr. Han vill utveckla sitt intresse för bilar till riktig 

affärsverksamhet. Men fostermodern säger blankt nej, och de börjar gräla. 

När Bobbie går, passerar han Rickard och Gabriella van Hook, fru Lennbergs systerson resp 

systerdotter. 

Det visar sig att den röda mannekängen bedrev utpressning i stor skala, och hennes anteckningsbok 

är fylld av högt uppsatta personers namn. Ett av dem är Rickard von Hook. 

John söker upp Rickard på hans arbetsplats, Nor!diska museet. Men Rickard säger sig inte begripa 

varför hans namn finns i röda mannekängens anteckningsbok. 

På kvällen åker John och Kajsa ut för att besöka fru Lennberg i hennes hus. Hennes förlamning är 

psykiskt betingad och beror på en bilolycka för några år sedan, berättar Kajsa i bilen. 

Hemma hos fru Lennberg ser John en dolk hänga på väggen, ett syskon till mordvapnet. Dolken, som 

är från 1600-talet, finns i fyra exemplar, berättar fru Lennberg. Av de återstående tre har Bobbie, 

Rickard och Gabriella var sitt. 



Sedan John och Kajsa givit sig av, överraskas fru Lennberg av eld i huset. 

En hand ses ta ned dolken från väggen. 

Nästa dag återstår endast svartbrända ruiner av huset. Fru Lennberg hittas död och förkolnad i 

ruinerna. 

På La Femme försöker Gabriella välja ut en sorgklänning, när hon plötsligt får syn på en katt -- fru 

Lennbergs katt. Hon blir skrämd. En okänd, mörkklädd dam kommer fram och tar hand om katten. 

Freddy har hittat en intressant annons om en bil till salu, en MG. Det är Bobbie som har annonserat. 

Freddy kommer tillsammans med John till Bobbies rätt ensligt belägna stuga. Ingen är hemma, men 

de stiger på. Plötsligt visar sig också Bobbie. Han har ett gevär i handen. Han kör ut besökarna. 

Bobbie kommer till La Femme och beklagar sig för sin kära Birgitta. Hur ska han kunna bevisa för 

polisen att han var ensam hemma under mordbranden? 

Någon dag senare är Birgitta på Ulriksdals galoppbana i sällskap med John och Kajsa. Tillsammans 

beger de sig till La Femme, där Birgitta ska träffa Gabriella. På en byggarbetsplats i anslutning till 

modehuset hänger en docka i en galge. Den har fullt mänskliga proportioner. Plötsligt upptäcker de 

att dockan inte är en docka. Det är Gabriella som hänger i galgen. 

Rickard söker upp John hemma och berättar att han faktiskt var utsatt för utpressning av den röda 

mannekängen. Det gällde en växelhistoria under studenttiden. Han förfalskade fru Lennbergs 

namnteckning. 

Birgitta, som givit Bobbie alibi för mordbranden, bekänner för Kajsa att hon ljugit för att hjälpa 

honom. Ring polisen! säger Kajsa. 

Polisen kommer hem till Bobbie för att anhålla honom. Han lyckas dock fly i en bil. 

La Femmes personal har dragit ut till ett gammalt slott för att hålla modevisning i dess teater. Den 

desperate Bobbie söker upp Birgitta på slottet. Han ber om både pengar för att fly till Sydamerika och 

bevis på hennes kärlek. Hon ger honom ingetdera. 

En stund senare hittas Bobbie död på slottsteaterns scen. Han är skjuten. I handen håller han en 

pistol. 

Det är begravning.Vid ett träd står den mörkklädda, okända kattdamen. Rickard kommer fram till 

Birgitta och ställer sig bredvid henne. 

Modevisningen genomförs på slottsteatern. Klädd som brud gör Birgitta själv entré på scenen. I 

publiken får hon syn på kattdamen och verkar plötsligt skräckslagen. 

Efter visningen håller Rickard tal till La Femmes personal. Som modehusets ägare kommer han att 

överlåta dess skötsel helt åt sin blivande hustru -- Birgitta. 

John och Freddy söker igenom Bobbies stuga. I ett lönnfack finner de ett blodigt brev. 

På La Femme kysser Rickard och Birgitta varandra. Sedan går han. 



I det mörka modehuset kommer en gnisslande rullstol mot Birgitta. I den sitter -- fru Lennberg. 

Tack för sömnmedlet, säger fru Lennberg. Det gjorde det lättare för Bobbie att mörda mig. Men den 

kropp polisen fann var en gammal mumie, och jag gömde mig hos min enda vän. Bobbie var ert 

redskap, er väg till chefskapet. Men sedan blev Rickard en bättre väg. 

Birgitta frågar efter bevis. Hon kan förresten döda fru Lennberg också. 

Då reser sig fru Lennberg ur rullstolen. Vid branden släppte den psykiska förlamningen. Vid krönet på 

en trappa försöker hon strypa Birgitta. 

John och Kajsa kommer in i modehuset. Stopp! ropar han. Birgitta faller över räcket på 

trappavsatsen. Hon slår hårt i golvet. John konstaterar att hon är död. 

Fru Lennberg ringer polisen. 

Birgitta ligger orörlig på golvet. 


