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Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har förverkligat 

sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra talas 

om Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen 1986, strax efter att Olof Palme 

mördades. Trots att anläggningen var välbevakad lyckades gärningsmannen försvinna utan ett 

spår, och mordet är ännu ouppklarat. 

Dotterdottern Isabelle, hennes föräldrar Anette och Fredrik,  

En vithårig man i keps hälsar dem välkomna, Gustav, han berättar om det ouppklarade mordet 

på Singö. De arbetar tillsammans i trädgården.  

Isabelle träffar nya kompisar av båda könen. Bland andra, Maria.  

Singö-Bodas stugförenings midsommarfirande.  

Träffar Arne, hamnkaptenen. Lars Tranbäck, ordförande i stugföreningen.  

det tävlas i Dart, där Solbritt är en hejare. Inte populärt att hon besegrar Lars Tranbäck.  

Dieter och Hanna kommer från Tyskland.  

Nästa morgon kommer Gustav med en papplåda med tidningsurklipp som han samlat om 

Singömordet.  Där kan Solbritt läsa om majoren Karl de Geer som funnit kroppen, via 

Davidsson larmade han polisen ocm den värnpliktige Filip Jönsson.  

Filip Jönsson mor Moa skrev insändare. Harry Jönsson.  

Den fåordige utredningsledaren Stig Molander. 

Gustavs gamle vän Nordberg. Bengt Silander, som enligt ryktet vnnit stora pengar på tipset på 

80-talet. Mycket att dölja.  

Solbritt ringer upp Karl de Geer. Han blir orolig när Solbritt vill ”förhöra” honom. Karl de 

Geer har  

---------------------------------------------------------------- 

1986  

Karl de Geer och Sven Löwengrip, båda majorer,  är på väg till Singö. Ska inspektera den 

hemliga anläggningen.  Sven öppnar en lucka och tar fram ett plastfodral. Plockar ur stora 

sedelbuntar och lägger dem i portföljen. Lägger in andra kuvert (med hemlig militär 

information. De båda majorerna är sedan länge spioner för Sovjetunionens räkning). 

Plötsligt kommer en tredje person in i rummet, en värnpliktig med uppgift att lämna över en 

anteckningsbok till de Geer. Sven drar kniv och sticker ner honom. Sedan försvinner Sven. 

Efter en stund ringer de Geer polisen. Bestämmer sig för att skylla allt på Sven Löwengrip.  

De Geer pratar med Svens fru Siv. Efter fem år fick hon sin försvunne make dödförklarad.  



Kriminalinspektören Stig Molander, 62, får hand om ärendet. Till sin hjälp har han den unge -

polisassistenten Rasmus Ulfsson.  

-------------------------------------------------------- 

En man med pistol i hölstret, kontaktar Bengt Silander, och påminner om löftet att hjälpa 

honom. 

Det måste väl vara Sven, som ”återuppstått”.  

Hamnkaptenen Arne är förgrymmat, ytterligare några båtmotorer har stulits. Organiserade 

stölder? 

Solbritt ringer kriminalinspektör Lena Karlsson på Norrtäljepolisen.  För att anmäla stölderna.  

Solbritts mamma Gun ringer. Ska snart fylla 90 år.  

I brevlådan hittar Solbritt ett hotbrev ”Ge fan i att rota i det förflutna”. Hon anmäler även 

detta till Lena Karlsson.  

Solbritts dotter Anette ringer.  

Karl de Geer tar sig till Singö för att kontrollera att det inte finns komprometterande papper 

kvar på den nu sedan länge stängda basen. Han tänker på hur hans och Svens upplysningar till 

ryssarna gjort ubåtskränkningarna möjliga.  Han känner sig nostalgisk och minns med glädje 

de många åren på Singöbasen. Och samarbetet med Sven Löwenskiöld. Han ville åter vara 28 

år. Med hjälp av en bultsax klipper han upp det kraftiga hänglåset. Bänder upp lucken med en 

kofot. Genom ett rör tar han sig in i basen. Och in i det hemliga rummet. Där finns ingenting 

som kan användas mot honom. 

På väg ut uppfattar han ett ljuds genom en springa. Han tar sig båtmotorer och in i rummet 

och upptäcker båtmotorer och annat tjuvgods. Men också narkotika. Han blir överfallen och 

fängslad av flera män. De talar dålig engelska. De säger att ”översten” vill tala med honom. 

Och vem är detta om inte Sven! 

Sven är arg på honom, menar att Karl svikit honom. Sven är nu en välbeställd affärsman med 

säte i Litauen. Han har bytt namn, pass och har amerikanskt medborgarskap.  

Karl säger att han gärna hjälper Sven med de (illegala) affärerna och Sven ska tänka på saken. 

Blir inlåst igen. Han lyckas emellertid ta sig ut, han fruktar för sitt liv. En man upptäcker 

honom, Karl slår ner honom och undkommer. Männen jagar honom på motorcykel.  

Karl tar sig hem till Bengt Silander och får hjälp. Karl har förlorat sin ryggsä’ck med plånbok 

och allt. Han ger Bengt sin Rolex värd 100 000 och får i stället skjuts till Stockholm och 

tågbiljett hem till Göteborg. I Göteborg promenerar han till ett koloniområde där  han har en 

stuga. Ett bra gömställe tänker han.  

Björn Kruse är en av Svens medhjälpare.  

Singöfestivalen. Isabell är där. Bjuds på sprit, blir full, och spyr flera gånger. Jonas som är 19 

och har körkort, och utåtagerande, tafsar på Isabelle som gör allt för att värja sig. Jonas har 

lovat att köra alla hem, men är för full. I stället ringer Albin hem till sin far som kommer och 

hämtar honom och Isabelle. Isabelle var redan innan kär i Albin och han i henne. Rune och 

Solbritt talar förstånd med sitt barnbarn nästa dag när hon nyktrat till.  



Dieter och Hanna tar en promenad längs stranden. Hittar ett lik i en sopsäck. Snart är Henrik 

Jonsson där. Han sommarjobbar på Norrtälje tidning. Liksom polisen med Lena Karlsson. Ett 

nytt Singömord kan Henrik konstatera. 

Snart är maten slut i kolonistugan. Ska Karls våga sig hem till sin lägenhet?  

Lennart Josefsson, en pensionär, som bor på vägen till Singöbasen, berättar att han sett edn 

misstänkt man passera hans hus. Hans sonson William har tagit bilder. Lena Karlsson ringer 

in Solbritt. Lena får syn på en ryggsäck under en gran.  

Bengt Kruse, Svens medhjälpare, åker hem till Bengt Silander. Bengt kräver att Bengt 

Silander ”fixar poliskärringen” omedelbart. Bengt Silander är tydligen far till Jonas.  

Bengt Silander fruktar att startkapitalet till hans fima var blodspengar han fått av mördaren 

Sven Löwengrip.  

Snart får Solbritt en stor sten genom vardagsfönstret. Solbritt springer ut och kan avslöja att 

bilnuumret är AFC 992.  Bilen tillhör Bengt Silander.  

Snart hämtar polisen henne. Det är ordningspoliserna Forsberg och Alexis Metaxas. Bengt 

Silander nekar till allt trots att alla indicier pekar mot honom.  

Bengt Silander grips. Astrid Silander.  

Solbritt undersöker den upphittade ryggsäcken. Tycks tillhöra Karl de Geer.  

(234) 

 


