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Storyn 

Mäns sexualitet granskas ur olika synvinklar. I båda fallen blir konsekvenserna fatala med både mord 

och självmord som följd. 

Det ena handlar om homosexualitet under tidigare decennier då denna form av umgänge var 

förbjuden och illegal. De som ändå ville leva ut dessa sina lustar riskerade att bli avslöjade och 

drabbas av utpressning. Detta drabbade en ung diplomat Carl-Johan Adelskiöld eller hans kusin Oscar 

Leutnerwall, vilket vill inte boken avslöja. En polis från säkerhetstjänsten som hette Elof Persson tog 

bilder med sin spionkamera då denne diplomat utövade sex med sin unge vän Sverker. Elof Persson 

pressade honom på stora pengar med bilderna som bevis. Carl-Johan Adelskiöld kunde inte skaffa 

mer pengar utan sköt honom.  

När arbetarna på en byggfirma i Göteborg river i brandresterna efter en gammal träkåk upptäcker de 

ett lik. Kroppen, som ligger inmurad bredvid skorstensstocken, identifieras som Mats Persson, 

spårlöst försvunnen sedan en novemberkväll 1983. Utredningen var omfattande den gången och det 

sista säkra vittnesmålet visade på att han kommit nära sanningen om mordet på sin far. 

I branden omkommer Carl-Johan Adelskiöld. Branden avslöjar också ett lik inmurat i 

skorstensstocken. Det är Mats Persson som försvann 1983. Mats var son till Elof och han hade länge 

nitiskt och intensivt arbetat för att ta reda på hur hans far dog. 1983 bestämde han träff med Carl-

Johan Adelskiöld. Denne fruktade han var avslöjad både som mördare och homosexuell, hämtade 

fram den gamla pistolen och sköt Mats Persson direkt han kom in. Han ringde sin kusin Oscar 

Leutnerwall, som kom och hjälpte honom mura in liket.  

Kommissarie Sven Andersson har tänkt sig ett lugnt sista år fram till pensioneringen. Cold cases-

avdelningen verkar därför vara rätt plats för honom. Han får ta han om fallet med det inmurade liket. 

Tillsammans med Leif Fryxender lyckas han reda ut vad som hän och några veckor innan sin 

pensionering kan han lägga fallet till case closed.  

Det andra handlar om en yngre man, Mattias Eriksson, som bor i Malmö.  Skriven på sin mors adress. 

Två gånger åtalad för att ha ofredad unga flickor men inte fälld. Jobbar som tågmästare sedan förra 

året. Han är en ny ”Alexandraman” som utger sig för att var en tonårspojke som stämmer träff med 

skolflickor på sociala sajter på Internet. Två flickor mördas, sedan lyckas polisen främst med Irene 

Huss och Åsa Nyström locka honom i en fälla så att han kan gripas. Han hänger sig emellertid i häktet.  

 


