
Brott i sol 

Svensk film från 1947 som bygger på Staffan Tjernelds detektivroman ”Brott i sol” (1947) 

Storyn:  

Harry Werner anländer till sin luxuösa villa efter en lång vistelse i Italien. Sedan sex år har han vårdats 

för sinnessjukdom utlöst av ett sammanbrott, som i sin tur orsakades av alkoholism och trasiga 

nerver. Nu känner han sig som en ny människa.  

Harry tackar ja till hembiträdet Stinas erbjudande om frukost. Men någon sup vill han inte ha; han 

har slutat med sprit.  

Trädgårdsmästaren Albin gräver vid en silvergran, som planterades för sex år sedan. Plötsligt blir en 

skelettarm synlig. Harry tillkallas, och man finner då också en klocka. Raoul står det på boetten.  

Harry tar till flaskan. Han sätter sig vid flygeln, och han hör röster inom sig från en dag för sex år 

sedan. Rösterna levandegörs i en återblick.  

Harry har gäster. Det är Rickard och Eva, som är förlovade. Det är Raoul och Marguerite, som höll 

ihop tidigare. Och det är Georg.  Spritkonsumtionen är hög. Allra mest dricker Harry.  

Eva vill göra en båttur i månskenet, men Rickard vill stanna där han är. I stället erbjuder sig Raoul att 

göra henne sällskap.  

Eva och Raoul blir borta länge. Medan svartsjukan allt hårdare tär Rickard hemma hos Harry, spelar 

Raoul upp sina förförelsekonster på ett skär, och så småningom faller Eva för dem.  

Vem av oss ska tala med Rickard, frågar Eva, när hon och Rickard kommer tillbaka till huset, där nu 

alla utom den kraftigt berusade Harry gått och lagt sig. Raoul svarar kallt, att han inte förstår vad de 

ska behöva säga till Rickard. Eva blir bestört. Harry lyssnar utan att ge sig till känna.  

Morgonen därpå slår Rickard och Eva upp sin förlovning. Raoul talar om att göra en segeltur, och 

Rickard ber att få följa med. Innan de ger sig av, ber Raoul Marguerite om något uppiggande. I tron 

att ha fått fenedrin, sväljer han i själva verket sömnmedel.  

Ute till sjöss känner sig Raoul alltmer matt och konstig, medan vinden friskar i. Raoul talar om att 

reva seglen.  

Båten kapsejsar i det hårda vädret. Den hittas senare vid ett skär och ett stycke därifrån ligger den 

svårt medtagne Rickard. Av Raoul finns inget spår. Rickard berättar, när han hämtat sig, att Raoul gick 

över bord i stormen. Sedan minns han inget mer.  

Det är sent. Alla går till sängs utom Harry, som sätter sig vid flygeln. I sin ensamhet lossar Marguerite 

etiketten från sömnmedelsflaskan och kastar ut den genom fönstret.  

Harry hör steg. Han går upp på verandan -- och mot honom kommer en blodig Raoul, som faller ihop 

vid hans fötter.  

Återblicken slutar.  

Harry söker upp sin läkare, doktor Bergqvist, berättar om det inträffade och lägger fram en plan. 

Bergqvist lovar medverka i planen.  

Till weekenden bjuder Harry hem Eva, Georg, Marguerite och Rickard; de två senare är nu gifta. När 

alla är samlade, anländer också doktor Bergqvist.  



Albin, som också han deltar i Harrys plan, kommer och berättar så att alla hör det, att silvergranen 

måste grävas upp i morgon på grund av rörläggning.  

Sent på kvällen försöker Eva osedd ge sig av från huset men hindras av Harry. Hon är rädd, säger hon.  

När de övriga gästerna gått och lagt sig, stannar doktor Bergqvist uppe för att hålla ett öga på 

silvergranen. Men på hela natten är det ingen som närmar sig den.  

Morgonen därpå är alla församlade. Någon av oss är en mördare, säger Harry.  

Doktor Bergqvist avslöjar att han under morgonen gått igenom några tidigare associationstester med 

Harry, som tyder på (förutom att Harry är kär i Eva) att Raoul grävdes ned av -- Harry.  

Plötsligt minns Harry hur han med yxa i hand står vid den döda kroppen. Förlåt att jag har besvärat 

er, säger han.  

Vänta, ropar Marguerite. Hon bevittnade mordet. Hon såg det Harry inte såg. Han var avsvimmad då. 

Jag har lidit nog, säger hon.  

Allas blickar vänds mot Rickard. Din satans utpresserska, skriker han. Sedan bekänner han.  

Till sjöss försökte han köra över Raoul med båten, och när offret återvände, måste mordet fullbordas.  

Alla gäster har gått utom Eva. Jag trodde inte ett ögonblick att det var du, säger hon. Harry meddelar 

Stina att det blir två till lunch.  

 


