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Måndagen den 1 september 2014 

Kriminalinspektör Lena Karlsson 

Kriminalinspektör Solbritt Andersson. Hennes man Rune. Barnbarnet Isabelle och hennes pojkvän 

Albin. Isabelle har börjat på Kärrtorps gymnasium. Hon hatar Jonas som tidigare förgripit sig på 

henne.  

Hon ar en kompis Tess. Solbritts mamma heter Gun.  

Grannen Gustav.  

Det brinner på Singö camping 

Frans Anderberg upptäckte branden.  En hyresgäst, Bosse, vaknade. Räddningsledaren Åke 

Lampinen.  

 

Lördagen den 12 juli 2014 

En och en halv månad tidigare. 

Jonas Silander kidnappas av okända män. De ska köra honom till häktet där hans pappa Bengt 

Silander  sitter. Hans mor heter Astrid. Häktesvakten Margit tillåter en kort träff.  

Jonas vill att Margit ger Pjotr och Mateusz två mobiler och hälsar från Fox. Hon får 5000 kr. Hon tar 

dem.  

Onsdagen den 3 september 2014 

Kommissarie Frank Nyström. Lena och Solbritt. Kriminaltekniker Niklas Persson och 

polisassistenterna Sivertsen och Malm.  

Rankena Tewch, ett stort litauiskt industriföretag. Dess VD Peteris Jotaurus 

Föreningen Waterboys, tidigare marinbefäl. En pensionerad amiral kan berätta, Vincent Pedersen,  

avslöjar att på 70-talet tillhörde Sven Löwengrip och Björn Kruse föreningen. Tranbäck var också en 

av dem.  

Det fanns också en gerilla rörelse ”Stay Behind”, med Löwengrip och Björn Kruse. Löwengrip var 

också med i ”Arla Gryning” 

 

Summering av Singöligan (se föredående bok). Pjotr och Mateusz dömda till 4 års fängelse och 

utvisning.  

Bankkonton på Caymanöarna som hittades i samband med husrannsakan i militären Karl de Geers 

lägenhet.  

En tidigare gärningsman Björn Kruse är fortfarande på fri fot.   

Fredagen den 5 september 2014 

Henrik Jonsson freelancar på Norrtälje Tidning. Läser på journalisthögskolan. Har flickvän Johanna.  

Henrik vill göra ett reportage om Jonas. Henrik får reda på en hel del.  



När det gäller mordbranden så ställer Marius Kalderas upp. Hans ”bror”  Alexandru dog i branden. 

Änkan Diana deltager. Marius skyller allt på fascisterna.  

Lördagen den 6 september 2014 

Lars Tranbäck har en dotter Emma boende hos sig. Hon bli vän med Isabelle.  

Isabelle vill hämnas på Jonas för att han våldtagit henne. Samlar ihop brännbara vätskor och vill sätta 

fyr på familjen Jonas mopes.  Men Silanders hus brinner redan så Isabell flyr i stället.  Huset får 

allvarliga skador. Omkommer Bengt och Astrid?  Jonas flyr på sin moped.  

Henrik Jonsson  får reda på vad som hänt. 

Lördagen den 13 september 2014 

Söndagen den 14 september 2014 

Jonas tar sig in i en sommarstuga. Han är förtvivlad över att hans båda föräldrar är döda. Henrik 

kontaktar honom.  Var är Jonas? Jonas påstår att det är Isabelle som är mordbrännaren. Det tror jag  

kom inte på. Hon önskade göra det men någon annan någon kom före.  

Björn Kruse bor på Hässleholmsvägen i Björkhagen. Han har det lugnt och bidar sin tid.  

Måndagen den 15 september 2014 

Orvar Stare af Berghäll, korvfabrikanten, en fisförnäm uppkomling, har ringt för att anmäla att hans 

gula Audi blivit stulen under natten.  

Lördagen 20 september 2014 

SolBritt konfonterar sitt barnbarn Isabelle  med att Jonas påstått att han sett henne vid branden.  

Och att hennes kläder luktat bensin. Isabelle bedyrar att hon inte tänt på.  

Måndagen den 20 september 2014 

Henrik Jonsson har tillfälligt anställts som utredare hos polisen. Han har tagit reda på att Lars 

Tranbäck också gått Sjökrigsskolan. Liksom Löwengrip, Kruse och de Geer.  

Fredagen den 17 oktoberber 2014 

Greken Alexis Metaxas tas in som utredare. Kanske för att Lena är förälskad i honom. Solbritt skaffar 

en Darttavla som alla kan samlas kring.  

Torsdagen den 23 oktober 2014 

Björn Kruse har fått i uppdrag av Sven Löwengrip att kidnappa Isabelle. Han har misslyckats flera  

gånger. Till sist lyckas han då hon är på toaletten medan Albin väntar på henne på caféet. 

Kruse trycker in henne i bagageluckan på sin bil och kör iväg. Låser in henne i en stuga. 

En kvinna på caféet larmar polisen. Snart kommer Solbritt och Lena till brottsplatsen. 

Isabelle vaknar och tänker bara på att fly. Lyckas ta sig ut och nerför stuprännan. Hon springer iväg 

men väcker upp kidnapparna som släpper loss hundarna.  

(Mycket dramatiskt avsnitt)  

Isabelle hade med sig Albins mobil i fickan. Den lämnade hon i stugan. Albin kan spåra telefonen. 



Polisen får GPS numret och kan snabbt ta sig till stugan. Och omringa den. Den är dock tom. De tre 

männen finns i ladan bredvid med sina tre snabba bilar. De flyr. En polis skjuter sönder däcken på 

Kruses bil som kraschar och grips.  

Isabelle kämpar vidare i storskogen. Blir allt tröttare och kall. Faller och blir liggande. Vaknar upp och 

tittar rakt in i en gevärspipa. Det är ett gäng älgjägare. Med de finns också Jonas. De tar med henne 

till jaktledarens hem där hon blir omplåstrad och får mat och värme. Men Isabelle vill inte stanna. 

Hon flyr sedan hon fått med sig en mobiltelefon och 500 kr. Hon kör med en fyrhjuling. Hon ringer sin 

mormor Solbritt. Som snart tar hand om henne.  

Måndagen den 27 oktober 2014 

Svenska lyxbilar stjäls och får tyska registreringsskyltar. Björn Kruse har en dotter, som heter Victoria 

och bor i England.  Hennes mor heter Patricia Scott.  

Solbritt ringer dottern. Hon har ingen kontakt med sin far och föreslår att Solbritt talar med hennes 

mor. Patricia Scott har mycket att berätta. Om Björn och Sven Löwengrip.  

Jonas blir förhörd om branden i hans föräldrars hus. Han tvingas erkänna att han aldrig såg Isabelle 

tända på, bara att hon sprungit därifrån.  

Fredagen den 31 oktober 2014 

En fastighet i Nyköping ägs av ett tyskt bolag. Ägaren till bolaget är Rankena Tech Properties,  

ett stort litauiskt industriföretag. Dess VD Peteris Jotaurus. Det förvärvades 2010 via en bulvan, 

Emma Lindholm, Lars Tranbäcks dotter. Han är numera en lokal höjdare i Sverigedemokraterna.  

 

Dieter och Hanna kommer för att fira semester i sin sommarstuga i Singö. Han blir helt förskräckt. 

Hela huset är fullklottrat med nazistiska symboler och inredningen är krossad. De båda är icke-

praktiserande judar.  

Lördagen den 15 november 2014 

Måndagen den 17 november 2014 

På E4-an strax före Markaryd har polisen fartkontroll.  I hög hastighet kommer en Audi, tätt följd av 

en Porsche. Porschen kommer undan men inte Audin. Föraren grips. ”Fox” gripas av polisen. Han 

heter egentligen Nikolaj Fischer, hemmahörande i Vilnius med ryska föräldrar.  

Det finns en hatsajt, parasit.net, vem är kontaktansvarig om inte Emma Lindholm.  

Stefan Johansson, knuten till SUA, Svenskarnas underjordiska armé. En militant grupp. Stefan 

Johansson känner Conny Stolpe från Häverö Hillbillies och Lars Tranbäck.  

Fredagen den 21 november 2014 

Lena och Solbritt gör husrannsakan hos Stefan Johansson i den lilla byn Faringe. Där finns ingenting 

att hämta. De går till mobförrådet i närheten för att hämta upp Malm och Siversen.  

Där inne hittar de de två poliserna skottskadade. De hittar också stulna nummerskyltar och vapen. 

Söndagen den 30 november 2014 



Någon har tipsat polisen om att någon ska bränna ner en flyktingförläggning i Bergby. 

Norrtäljepolisen rycker ut tillsammans med nationella insatsstyrkan. Alla flyktingarna har 

transporterats bort i förväg. Brottslingarna är klädda i polisuniform.  Med skidmasker över ansiktet. 

Snart hörs tumult. Alla fem är gripna. Bland andra Stefan Johansson. Men även Emma Lindholm och 

hennes far Lars Tranbäck. Dessutom två dittills okända, Lukas Nilsson och Marc Gudmundsson.  

Måndagen den 1 december 2014 

Vid förhöret berömmer Tranbäck sig för att göra sin plikt för att rädda Sverige. Han erkänner att han 

var en av dem som tuttade på Singö camping. Han erkänner också att han var inblandad i att förstöra 

paret  Müllers stuga.  

Tisdagen den 2 december 2014 

Nytt förhör med Tranbäck. Han berättar stolt om sina egna gärningar men avslöjar inga andras namn.  

Sedan förhör med hans dotter Emma. Som vägrar att svara på frågor.   

Onsdagen den 17 december 2014 

Björn Kruse hittas död i sin cell. Han har hängt sig från taklampan med hopknutna lakan.  

Höstens händelser var en fortsättning på sommarens tillslag mot Singöbasen. Människor på flykt 

undan krig skulle dra sig för att komma till Sverige.  

Epilog 

Söndagen den 21 december 2014 

En cliffhanger: Sven Löwengrip besöker en prostituerad kvinna, Svetlana. Han slår henne för att 

hämnas det nederlag han lidit. Plötsligt ringer telefonen. Det är Svens chef. Han blir underdånig och 

lovar att inte ”göra er besvikna fler gånger”. 

Han gråter och säger till Svetlana att ”de kommer att döda mig!”.S 

 (303) slut! 

  

 

 


