
Olle Ekberg: De sju dödssynderna 
 
Fallet Einar Hansson 
 
Direktiv för fortsatta spaningar Nr 1 
 
1. Hör efter med Boman om hon minns, när utlänningen som hon talade om besökte 
Hansson sist. Be henne om möjligt lämna signalement. 
 
2. Fråga på stadens hotell om någon utlänning som talar engelska hyrt rum nyligen. 
 
3. Gå igenom Hanssons bokföring i detalj och se efter om någon utgiftspost kan tänkas 
utgöra arvode för hjälp med finslipning av de svenska manuskripten. 
 
4. Hör efter hos samtliga läkare (doktorer) inom staden, om Hansson konsulterat någon 
av dem. 
 
5. Skaffa från Oskarsviks-Kuriren ett prov på kulturredaktören doktor Innes handstil utan 
att han själv vet om det. 
 
6. Här efter hos taxi vad de haft för körningar till och från Villastaden på onsdagskvällen 
och natten till torsdagen. 
 
7. Hör efter hos skohandlarna om någon salt eller säljer skor   
med det av Eriksson rekonstruerade mönstret under sulan. Försök i förekommande fall att 
få reda på till vem eller vilka de sålt sådana skor. 
 
8. Besök fastigheterna i Villastaden, i första hand vid Klöver- och Timotejvägarna, och 
hör efter om någon sett en person gå ut eller in vid Klövervägen 8 på onsdagskvällen. Ta 
reda på vad de som bor i villorna har för yrken eller sysselsättningar och om de haft 
någon kontakt med Hansson. Fråga om någon av dem har förlorat en katt på 
onsdagsmorgonen. 
 
9. Ta reda på Ohrons sagesman och klarlägg sa långt det går de närmare detaljerna kring 
den omtalade kattens död. Försök om möjligt att få tag i det kvarvarande giftet. 
 
10. Försök att få reda på mera om Hansson, hans person och hans verksamhet genom 
fästmön Eva Lind. 
 
11. Undersök om Hansson haft förbindelse med sagon annan kvinna, innan han och Lind 
beslutade att förlova sig. 
 
12. Skaffa en förteckning från samtliga apotek i staden över de kunder till vilka de sålt 
eller säljer cyankalium. 
 
Åter till huvudsidan http://www.tomelius.se/deckare/Ekberg_desju.html 


