Gösta Unefäldt: Hämnden är min
Storyn:
En man tjänstgör i en FN-bataljon i Kongo på 60-talet. Han har en adjutant, sergeant Karl Gustav
Pamplon från Ragunda i Jämtland. Alldeles i början räddade Pamplon hans liv. Sedan dess var de nära
vänner. Under ett patrulluppdrag blir Pamplon skjuten till döds. Mannen, löjtnant Sebastian
Karolusson, letar tillsammans med Enånger och Sivertsson efter förövarna. I en hydda hittar de en
liten pojke med ett nyss avfyrat gevär. De två tar honom med sig, löjtnant Sebastian Karolusson
stannar kvar för att leta efter ett tygstycke att slå in vapnet med. Då träffar han på en ung kvinna som
gömt sig. Sebastian Karolusson våldtar henne på stället. Översten anklagar Karolusson för våldtäkt.
Denne nekar till allt men ber om omedelbart avsked. Så sker och han flyttar tillbaka till Sverige.
Många år senare hittar den nyss pensionerade polischefen Gustav Jörgensson ett lik under en
morgonpromenad med sin hund Gruff. Mannen har en kniv nerstucken i bröstet. Testiklarna är
avskurna. Armar och ben är sammantejpade. Offret visar sig vara Sebastian Karolusson. Jörgensson
ringer kommissarie Kronborg, hans efterträdare på chefstolen.
Kronborg är polischef, ett administrativt jobb han inte är tillfreds med. Han trivs bättre ute på fältet.
Hans sambo Pernilla Bitén är chef för utredningsgruppens sju personer, men nu är hon borta på
utbildning några dagar och därför samlar Kronborg Jörgensson och Nils Gryt, även han pensionerad
poliskommissarie. De dricker fin whisky och bestämmer sig för att starta mordutredningen själva.
Snart dyker det upp afrikanska hämndmotiv och Evald Larsson griper mörkhyade personen som
observerats i motionsspåret. Han heter emellertid Oscar Jeppsson och pratar genuin skånska.
Adoptivbarn från Sydafrika till familjen Jeppsson i Arild. Nu, sedan en mycket irriterad Pernilla Bitén
åter tagit rodret i händerna vänds misstankarna mot änkan, Annie Karolusson. Hon och John
Simonsson var mycket förälskade redan med medan Sebastian Karolusson levde. Han har
äktenskapsförord och efter en skilsmässa skulle hon stå på bar backe. Det finns bara en annan
lösning. Sebastian Karolusson måste dö innan äktenskapet upplöses. Annie Karolusson känner till sin
makes brott i Kongo och hans rädsla för hämnd. Hon arrangerar därför mordet så att misstankarna
ska gå i "afrikansk" riktning.
Annie Karolusson hade blivit utsatt för mångårig fysisk och psykisk misshandel. Det var han som hade
hand om pengarna, stora mängder. Den direkt utlösande faktorn var att hon blev utom sig av ilska
och hat när hon fick reda på att han sålt lägenheten där de bodde och ställt henne på bar backe. Det
var då hon beslöt att ta livet av honom. Och John Simonsson kunde då inte svika henne utan ställde
upp och slog ner Sebastian Karolusson med ett basebollträ.
De döms båda till tio års fängelse, hon i kvinnofängelset i Hinseberg och han till länsfängelset i
Sundsvall

