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Originalet Rutger von Schöffer, Blå ryttaren kallad, blir under en sen ridtur vittne till hur en person med 

piskslag misshandlar en häst och sedan försvinner från platsen. Piskan lämnas kvar.  

Ryttmästare Douglas Weinestam kallas till stallet vid Strömsholms slott, dit arméns rid- och körskola är förlagd. 

Git Malmström, veterinärstuderande med praktikarbete på Strömsholm, berättar att hästen Champion blivit illa 

slagen. Någon måste ha piskat honom.  

I sin stuga undersöker Blå ryttaren den piska han hittat. Han använder förstoringsglas.  

Det är stor fest på Strömsholm. Douglas är där med Kerstin Renman som han nyligen har förlovat sig med. Där 

finns också löjtnant Henrik Löwe som för några år sedan hade sällskap med Kerstin och som nu inte kan dölja 

sitt missnöje över hennes nya kärlek. Och på festen finns även Elly Weinestam, Douglas' halvsyster och 

härskarinna över godset Ribersvik. Hon ser Douglas' förlovning som ett hot mot sin ställning på godset.  

Elly vandrar en stund ensam i slottsparken. Där finner hon Blå ryttaren -- synbarligen mördad. Hon slår larm, 

men ingen av de tillkallade kan finna liket. Och plötsligt är det någon som pekar ut Blå ryttaren. På avstånd ses 

han rida i väg på sin vita häst.  

Kajsa Hillman tar på Bromma farväl av sin man, privatdetektiven John. Som kriminalexpert har han åtagit sig 

ett utlandsuppdrag. Kajsa själv ska resa till Strömsholm. Hon är Blå Stjärna och har kallats till en 

repetitionskurs.  

När också Kajsa har rest, får Freddy Sjöström, Johns assistent, ett telefonsamtal från Ribersvik. Det är Elly som 

vill ha hjälp med undersökningen av ett mord som ingen tror på. Freddy åtar sig fallet, trots att han lovat John 

att inte ta några nya uppdrag under dennes bortovaro.  

När Freddy kommer till Ribersvik, har Kajsa installerat sig på Strömsholm där hon bl a träffar en gammal 

beundrare, ryttmästare Kurt Forsberg. Plötsligt får hon syn på en vit häst med sadel men utan ryttare.  

Det ordnas skallgång efter Blå ryttaren. Git Malmström är den som hittar liket -- inne i ett förfallet, öde hus.  

Freddy har snabbt kommit på god fot med Elly. Samtidigt har dock Kajsa upptäckt att han smitit från sin post 

på Hillmans detektivbyrå.  

Freddy undersöker den plats där Elly säger sig ha sett Blå ryttarens lik. I en hålighet i en trädrot finner han en 

piska gömd. Kajsa kommer ridande förbi, och hon hittar i närheten, på en plats där mördaren kan ha stått, en 

tomhylsa, kaliber 9 mm -- samma ammunition som används på Strömsholm.  

Kommissarie Öhrgren, som kommit till slottet för att utreda mordet, börjar samla in tjänstevapen för teknisk 

undersökning.  

Elly berättar för Freddy att hon har fått en ny jungfru. Fru Hillman har hjälpt henne. Jungfrun visar sig vara 

Sonja Svensson -- Freddys fästmö.  

En kväll ser Kajsa och Kurt Forsberg en blåklädd ryttare på en vit häst. Jag tror inte på spöken, säger hon.  

Douglas Weinestam får någon dag senare syn på Freddy som bär på ridspöet han hittade på den förmodade 

mordplatsen. Douglas tar hand om spöet. Det råkar vara mitt, säger han.  

En grupp unga kvinnor badar i en forsande å. Kerstin Renman befinner sig mitt i den strida strömmen. Hon 

håller sig fast i ett rep spänt tvärs över ån. Plötsligt går repet av, och Kerstin förs i väg med strömmen. Hon 

räddas så småningom av Kurt.  

Det är Douglas som är den blåklädde spökryttaren. Han erkänner det för Henrik Löwe. Douglas säger också att 

han nu vet vem som är mördaren.  

Douglas har stämt möte med mördaren i ridhuset. Kommissarie Öhrgren och Kajsa kommer dit. En blåklädd 

ryttare lämnar huset. Och på golvet ligger Douglas klädd i sin uniform -- död.  

Kerstin sörjer sin fästman. Gråtande gör hon en skrämmande upptäckt i sin egen säng. Under kudden ligger en 

pistol -- Douglas' pistol som varit försvunnen en tid. 

Öhrgren kan snart berätta att både Blå Ryttaren och Douglas dödades med den återfunna pistolen.  

Det är ryttartävling i terrängen nära Strömsholm. Kerstin deltar. På långt håll blir Kajsa vittne till hur hon 

http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=4596&type=MOVIE&iv=Story


anfalls av en blåklädd ryttare. Hon dras omkull. Kajsa skyndar fram, och den okände ryttaren försvinner utan 

att göra Kerstin mer skada.  

Kerstin får ett telefonsamtal till sitt rum. Sedan hon lagt på luren, vänder hon sig till någon, som sitter skymd i 

en fåtölj. Det var Kurt, säger hon. Han ville möta mig i slottskapellet.  

Kerstin ser sig om i slottskapellet. Hon klättrar upp i klocktornet. Någon stänger en dörr. Något ögonblick 

senare står hon öga mot öga med mördaren -- Git.  

Gubben Blå fick skylla sig själv, berättar Git. Han såg mer än han borde ha sett. Och Douglas hade förstått vad 

som egentligen var på färde -- att Git försökte oskadliggöra Kerstin för att återvinna Henrik Löwe.  

Han har alltid varit min! säger Git. Tills du kom emellan.  

Nu tänker Git döda Kerstin.  

Plötsligt visar sig Öhrgren som övermannar Git. Kajsa kommer också fram ur ett gömställe.  

Vad hon måste ha hatat mig, säger Kerstin.  

Kerstin rider förbi sin gamle fästman Henrik Löwe. Också han sitter till häst. Han gör honnör. Sedan rider han 

bort. 

 


