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Sändebudet 

Tre män i en fiskebåt. En äldreman avkrävs information. Han hotas och drunknar.  

Allan Sund, charmig och manipulativ präst i Singö kyrka. Han får ständigt nya medlemmar. 

Han träffar Maja Ahl, en 17-åring, som vid en livskris finner trygghet i kyrkan. Allan Sund 

bjuder på nattvardsvin och också på en styv lem.  

Isabelle Palm, 16-årigt barnbarn till Solbritt och Rune, åker gärna på pojkvännen Albins 

trimmade EU-moppe.  Hon kör förbi Maja, som väntar på bussen. Maja talar om hur hon 

blivit frälst av prästen. Hon får åka med.  

Erik Strömberg, 33 år, anställd vid Europol i Haag, utreder Rankena Techs affärer.  

Han tar sig till Hamburg för att där träffa Norrtäljepoliserna Sol-Britt Andersson och Lena 

Karlsson. Dessa ska bo hos sina vänner från Sverige, Dieter och Hanna. De bor i Hafen City.  

Sedan åker de till Rankena Techs dotterbolag i Hamburg, Hansa, som sysslar med 

fastighetsförvaltning. Men där är allt tyst och släckt och tomt.  

De åker tillbaka till Dieter och Hanna som bjuder på mat.  

Sent på kvällen tar de en ny tur till Hansa. Då är där full verksamhet.  

Solbritt oxh Eva försöker ta reda på vad som händer. Hela garaget var fullt med lyxiga 

sportbilar.  

Nästa morgon uppsökte de polisen. Kriminalkommissarie Uwe Schiller.  

Erik Strömberg berättarvad han vet om styrelsen för Rankena Tech. Alla bor i Vilnius. VD 

heter Peteris Jotautas. Styrelseordföranden är amerikan och heter Billy Scott. En annan man 

heter Adolfas Sarunas. Det är Sven Löwengrip. Hans kompanjon Lasse Tranbäck ville 

genomför at etnisk rensning av Svrige.  

Henrik Johnson är journalist som extraknäcker för Norrtelje tidning. Anlitats av polisen som 

konsult. Björn Kruse, är spindeln i nätet när Singöligan avslöjades. Hans exfru Patricia Scott.  

 

Jerry Nordberg, inbiten hårdrockare, arbetar på Singö gräv och ligger i fejd med prästen. Han 

håller på att röja tomter på Örsten. Nya fritidshus ska byggas. Pappa Olle och mamma Eva. 

Jerry försökte sig på musik men blev fotograf. Han träffar Anneli och de gifter sig.  

Solbritt hemma igen hos Rune. Hon tycker att han ska dricka mindre. Rune skriver på en bok. 

De tar en promenad, grusvägen ner till Backby. De letar sig ner mot Örsten, där det finns en 

gammal militärbas.  

Måndag den 19 januari 2015 
Kommissarie Frans Nyström i Norrtälje börjar bli trött. Han samlar sina mannar. Lisa 

Backlund är tillbaka. Göran Malm är där. Lena Karlsson och Solbritt Andersson. Bent 

Sivertsen. De planerar och Nyström delar ut uppgifter.  

 

s. 69 en kort sammanfattning om vad man redan vet. 

 

De har hittat en drunknad man på Singö, ute vid Svartklubben. Det är Bertil Sund, har bott på 

Singö i många år. Pensionerad underrättelse officer i marinen.  



Rune har stämt möte med ägaren av Singö camping, Frans Anderberg.  

 

Fredagen den 23 januari 2015 

Allan Sund ”frälser” sin unga adept Maja sedan han stärkt sig med nattvardsvinet. 

 

Det finns en läcka på Norrtälje polisstation., en som informerade  en polis i Vilnius, som blivit 

gripen  för att ha läckt till Rankena Tech.  

Nikolaj Fischer, alias Fox, samt Mateusz och Pjots sitter bakom lås och bom. 

Kriminaltekniker Niklas Persson ballar ur.  

Sven kan inte sova i en främmande säng. Han hade blivit överfallen på sitt kontor. Nu satt han 

fjättrad vid en stol. Hans överordnade Fox. Han menar att Sven svikit honom. Han ger honom 

en minnesbeta genom att knipsa av honom ena lillfingret). 

Henrik har skrivit om ett misslyckat attentat mot en flyktingförläggning i Bergby.  

Han utsätts anonymt hat och hot på nätet.  

Rune på Singö ringer honom. Vill hjälpa honom. Rune kommer med läckerheter och dryck. 

Och erbjuder Henrik att vila upp sig på Singö.  

Jonas Silander får kontakt med Wolf, en tidigare kumpan som vill att han ska göra ett 

fängelsebesök. Jonas vägrar men blir övertalad. Han ska ta reda på fängelset Skogås exakta 

dagsschema.  

Måndag den 26 januari 2015. 

Kommissarie Frank Nyström avtackas inför pensioneringen. Vem ska efterträda honom? 

SolBritt får en fast anställning och kan stanna i Singö.  

 

Fredagen den 30 januari 2015 

Begravning av Bertil Sund. Allan Sund förrättar.  Gunnar eller Gizmo är kyrkovaktmästare.  

Henrik får ett telefonsamtal från Jerry Nordberg. Har har bildbevis mot Allan Sund när han 

ofredar unga tjejer.  

Gunnar berättar om sitt tidigare samarbete med Bertil Sund.  

Fotbollsmatch på Beateberg. Plötsligt landar en helikopter på planen. En intern hoppar in 

under skydd av flera beväpnade maskerade män. Nikolaj Fischer fritas. Han är från Litauen.  

Lena Karlsson har blivit utnämnd till kommissarie.  

Jerry Silander gräver och hittar ett grovt brunnslock. Henrik ringer Jerry som ber honom 

komma ut. Där berättar Jerry om sin svåra uppväxt. På väg hem passerar Henrik kyrkan och 

får sig en pratstund med Allan Sund. 

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

Tisdagen den 15 oktober 1985 

Möte på Singö. Amiral Vincent Pedersen, Konteramiral Bertil Sund stod som värd. Björn 

Kruse. Intresseföreningen Waterboys.  

Filip Jönsson, värnpliktig sköter serveringen och köksan Dagmar står för maten. Sven 



Löwengrip har en kvinna med sig, hon heter Ingrid från Ingridgruppen.   

Svens fru Siv.  

Sven minns hur han för 20 år sedan dödat en prostituerad i sin irritation att inte ha fått stånd.  

Den döda kroppen hittades men inga bevis fanns.  

Onsdagen den 16 oktober 1985 

Sven, Björn och Ingrid besöker Ingrids högkvarter. Där får de ta del viktig information frå 

Ingrid-gruppen.  

Onsdagen den 2 maj 1986 

 Bertil Sund besöker Örstens sambandscentral. Passerar en knappt synlig ståldörr. Öppnar 

vidare andra låsta dörrar till ett hemligt bergrum. Där finns utrustning för att klara sig i ett 

spännt läge. Där finns ett arkiv med hemliga dokument. Det är Bertils livs försäkring. 


