
Syndafloder av Kristina Ohlsson 

Tre vilsna män – April 2016 

- Den första mannen – Testamentet (Spencer) 

En man som erkänner sitt brott – en smitningsolycka 

- Den andre mannen – Huset 

Ett skyddshus mannens fru och familj – eller snarare ett ”kidnappningshus” (Torbjörn Ross) 

- Den tredje mannen – Tomheten 

Han blir avskedad (Peder Rydh) 

Förhör med Alex Recht, 6 september 2016 

d:o  s 87 

Lördag 

Henry Lindgren. En man följer efter honom in i hans lägenhet. Mannen slår honom medvetslös. 

....................................................... 

Elden i kakelugnen. Malin, sonen Max har tråkigt. Hedvig. De är gömda och skräckslagna. Malin har 

en traumatiserad hjärna. 

Alla andra tror att de är i Australien.  

 

.................................. 

Måndag 

Malcolm Benkes stora villa. Han hittas skjuten i bröstet, sittande i en fåtölj framför brasan. Märkligt 

nog bär han sin dotters vigselring på lillfingret. Dottern hade dött då hon var 30.  

Kriminalkommissarie Torbjörn Ross undersöker. Chefen Margareta Berlin kräver att Alex Recht tar sig 

an fallet. Tillsammans med Fredrika Bergman. Alex Rechts sambo heter Diana. 

Rättsläkaren Renata Rashid.  

Fredrika är gift med Spencer. Spencer som är professor är 25 år äldre än Fredrika. Nu är Spencer 

svårt sjuk, Fredrika fruktar för att bli änka. Han har fått en hjärntumör som inte kan opereras bort.  

Alex och Fredrika undersöker brottsplatsen.  

.............................................................................. 

Noah Johansson bror Dan har åkt till Australien med sin familj. Han har förlorat kontakten med 

honom. Noah blir alltmer paranoid. Noah fick en nyckel till huset. Där verkar allt som vanligt.  

Noah har en begravningsbyrå.  

Noah ringer åter till sin kontakt kriminalinspektör Stig Matsson som fortsätter att avvisa honom. 

Men denna gång lurar Noah honom att försäga sig. Stig Matsson blir ställd och lovar Noah att få 

prata med en kurator. Senare ringer en dam på dörren, hon heter Tina. Hon gråter och säger att hon 

är rädd för att något hemskt har hänt Malin och Dan (95). 

......................................................... 

Lovisa Wankel hittar ett ofrankerat kuvert i sitt postfack. Ett urklipp ur en tidning. Hon får panik.  En 

man står utanför hennes dörr. 

 

.................................................................... 



Poliserna samlas i ”Lejonkulan”. 

Alex Rechts utredningsgrupp tillhör Margareta Berlins avdelning på Stockholmspolisen.  

Malcolm Benke hade ett förhålland med Gudrun Manner, kläddesignern. Benke hade två barn. 

Bernard bor i Wien, flyttade dit samma år som hans syster Beata dog. Benkes exfru Karin bor i 

Stockholm. Beatas make hette Richard.  

På Benkes soffbord finns ett fotografi med tre personer. Två är Malcolms barndomsvänner, Sten 

Aber och Eskil, som är död. Vem är den tredje? Jo, Eden Lundells make, Mikael Lundell! 

Hon var chef på Säpo men lämnade Sverige efter det att hennes ena dotter mördats.  

Alex och Fredrika besöker exfru Karin. Hon säger att hennes svärson, Richard var mycket elak mot 

hennes dotter. Beata. Han var manipulativ och misshandlade henne. Han mördade henne.  Men blev 

aldrig dömd för händelsen.  

Konstrunda på Österlen säger Diana Trolle till Alex. 

Tisdag 

Alex och Fredrika frågar ut Sten, Malcolms barndomsvän. Visar honom fotot som Malcolm hade på 

sitt serveringsbord. Han ljuger och svänger sig. Har något att dölja.  

Alex har fått ett anonymt brev: ”Och jag ställer allt tillrätta”.  

Vendela, bibliotikarien, känner en stank i huset hon bor. Letar i de olika trapporna. Längst upp på 

vinden luktar det mest.  Nu har hon lokaliserat lukten till en dörr på vilken det står Henry Lindgren. 

Han har en brorson som vet adressen till Lindgrens exfru Vera. Snart är hon där med nyckel. Hittar 

Henry Lindgrens lik.  

Lägenheten stinker av avföring och förruttnelse. Vera ringer polisen.  

Lovisa Wankel jagas av ”Skuggan”. Hon tar sin cykel och försvinner. På hennes pakethållare ligger en 

bok. Den heter ”Jag ställer allt tillrätta”. 

 

Noah Johansson tar kontakt med en av sina kunder. Han är polis. Alex Recht. Alex är tveksam.  

Sedan ringer Alex tillbaka. Noahs bror är Dan. Dan är gift med Malin. Dan är psykolog. Dan jobbar 

med kriminella och djupt deprimerade. En patient sköt sin familj och tog livet av sig.  

En av Noahs svägerskas vänner, Tina Antonsson, har sökt upp Noah, hon är orolig.  

Torbjörn Ross hade bett kriminalinspektör Stig Matsson att avskriva ärendet med Noah. 

Polisen Linda Sullivan från London är i Stockholm. Hon känner till Beatas död i London.  Vännerna 

försökte tala henne till rätta men hon vägrade ta emot hjälp.  

Hon sköts på nära håll sittande i en läsfåtölj framför den öppna spisen.  

Fredrika ringer till Israel. Eden svarar. Sedan kommer Mikael, han är präst. Han berättar att han följde 

med hem till Beata för att närvara när hennes man konfronterades av Eskil och Sten och se till att 

mötet inte urartade.  (141). Mötet ägde rum två dagar innan hon dog.  

En tidigare kollega, Peder Rydh, ringer Alex. Han jobbar på ett privat säkerhetsföretag. Alex ber att få 

testa en historia på honom. Han berättar om ”fallet” Noah. Peder säger att Noah har kontaktat 

honom. Peder hade sett en man angripa Noah på hans begravningsbyrå och knockat honom 

ordentligt. Mannen var Spencer.  

 



En man sover över hos Lovisa. Det är hennes pojkvän. Han går till sitt arbete. En man kommer in. Han 

säger att ”Nu ska du och jag ställa allt tillrätta”.  

Onsdag 

Gustav tjänar gärna pengar. I dag handlar det om att klippa gräset på tennisbanorna. Plötsligt fastnar 

något. Det är två händer som sticker upp.  

Liket av Lovisa ligger nedgrävt. Hon ligger som korsfäst i marken.  

De hittar en plastpåse med ett papper ”Nu gör jag det igen. Ställer allt tillrätta”.  

 

Alex och Fredrika åker tillbaka till Malcolm Benkes hus. Vill hitta ett bevis. På bordet bredvis fåtöljen 

ligger en bok med baksidan upp.  Titeln är ”Jag ställer allt till rätta”. 

Torbjörn Ross har blivit utredningsansvarig för mordet på Lovisa Wankel. Alex häpnar och 

protesterar. Lovisa var tidigare misstänkt för narkotikabrott, I Sverige och Haiti. Kokain. 

Bernhard Benke, Malcolms son bor i Wien, förhörs. Sedan 10 år var han inte längre överens med sin 

far. Grunden var att Malcolm, enligt sonen, inte ville göra allt för att rädda Beata.  

När Noah är på väg att lämna sin arbetsplats, möts han av en man. Han känner honom väl och blir 

glad. Men mannen drar pistol och tvingar Noah tillbaka in i huset.  

Alex hittar ett brev instucket i en av bokhyllorna på begravningsbyrån. Det är ett brev till ”min 

älskade”. Är det Spencers avskedsbrev till Fredrika? Mannen erkänner i brevet att han smitit från en 

bilolycka! 

Beate Benkes man är död. Dog i ett rånmord i Manchester.  

Morgan Sander var en så kallad egenutgivare. En student som Spencer handledde skrev om honom. 

Boken hade titeln ”Jag ställer allt till rätta”. Den boken hittades på serveringsbordet hos Malcolm 

Benke.  

Mordet på Noah Johansson var något annat, är Alex övertygad om.  

Torsdag 

 

I kidnapparhuset har två köksknivar försvunnit. Malin fruktar för sitt och de två barnens liv. Dan 

måste ha tagit dem.  

Fredrika inser att det är Spencer som skrivit brevet som hittades i på begravningsbyrån.  

Peter Rydh får ett telefonsamtal från ”Jussi” en tidigare arbetskamrat. Chefen för en säkerhetsfirma. 

Han är orolig för en tidigare kund, begravningsentreprenören som sköts till döds. Jussi vill kontakta 

polisen. Det vill inte Peder. 

Tina Antonsson söker igenom Malin och Dans lämnade lägenhet. Hittar en anteckning i Hedvigs bok ” 

Han hade gummistövlar på sig”. 

Hon lämnar lägenheten. En man står utanför. Säger att han är polis. Försöker tvinga in henne i sin bil. 

Det ligger gummistövlar i baksätet. En passerande cyklist räddar henne.  

Renata Rashid har hittat ett stickmärke i Henry Lindgrens nacke. Som efter en insulinspruta.  



Tina Antonsson ringer till Alex. Hon är livrädd och vill träffa honom anonymt. Hon gömmer sig 

förTorbjörn Ross. Tina träffar Alex som lyckas få henne av avslöja Torbjörn Ross. 

Alex och Fredrika träffar chefen Margareta Berlin som nu förstår vad det handlar om. Berlin berättar 

att för ett år sedan dog hans dotter. Det kunde ha skapat ett trauma som krävde hämnd. Men 

Torbjörn Ross har bara två söner.  

Berlin beslutar om att sätta span på Ross. Som snart tappar honom !! (321) 

De får reda på hur Henry Lindgren har dött, insulinspruta i nacken.  

Och erinrar sig vem Henry Lindgren är. 

En gång hade Henry Lindgren varit Tågvärd på X2000 mellan Göteborg och Stockholm.  

En ung kvinna, Sara Sebastiansson hade klivit av när tåget stod stilla för en kort stund. Hennes dotter 

Lilian låg kvar sovande. Plötsligt gick tåget. Henry tog på sig att hålla ett öga på flickan. När tåget kom 

fram var flickan borta. Hon hittades död, mördats med en dödlig dos insulin.  

(Hittills hade tre människor mördats på samma sätt som människor de en gång haft ett band eller 

förpliktelser till).  

Fredrika kontaktar Solid Security – företag som Noah anlitat –avdelningschefen vill ha ett möte med 

henne. Hon träffar Jussi. Mannen som hotade psykologen Dan Johansson (?) heter Fredrik 

Mannerberg. 

Den nuvarande hyresgästen i Salomonförsamlingens (judarna) säkerhets hus, det sk Salighetshuset, 

rekommenderades av Peder Rydh, tidigare polis som då arbetade för Salomonförsamlingen, menar 

Ed, säkerhetschef och ansvarig för Salighetshuset,  att nu har hyresgästen sagt upp kontraktet fr o m 

september. Där bor två barn och två vuxna (det handlar förstås om Dan, Malin, Max och Hedvig. De 

som påstås ha flyttat till Australien). Mannen som hyrt huset heter Torbjörn Ross.  

Torbjörn har undkommit span. Kör nu ut till Salighetshuset. Han låser upp dörren och halkar i allt 

blodet. Det är Malin som dödat sin make Dan (i självförsvar? Då han angrep henne med en kökskniv i 

handen). Torbjörn sänker den döde mannen i en närbelägen sjö.  

Fredag 

En Therese ska hyra Salighetshuset. Hon vill titta på det i förväg. Ed åker dit med henne. Huset är 

alldeles tyst. De tar sig en promenad ner till sjön och hittar liket av en man. Det är Dan Johansson. De 

kommer tillbaka. Malin försöker få kontakt med de två men förgäves.  

Sedan kommer flera polisbilar. Men låset rår de inte på. Huset är skyddat mot alla former av intrång. 

Ett slags avancerat skyddsrum.  

Fredrika Bergman kontaktar Ross exfru Mimmi Ross. Hon berättar att Thorbjörn Ross haft en kort 

romans som resulterar i en dotter, Maria. Thorbjörn Ross ville bli hennes pappa med kvinnans nya 

pojkvän vägrade. Maria blev mördad. Hennes egen man mördade henne. Han hade sökt psykiatrisk 

hjälp förgäves. Var det Dan Johansson som gjort ett fel? 

Thorbjörn Ross erkänner i häktet att han låst in familjen Johansson som hämnd. Men  inget av de 

övriga morden. Och det var Malin som dödat sin man.  

Spencer hade skrivit i sitt testamente att han ställt allt tillrätta. Men med det menade han att han 

upprättat en fondmed medel som tillfaller Miranda när han är borta. Kvinnan som han kört på och 

smitit från heter Miranda. 



Åklagaren ringer Margareta Berlin. Vill ha hjälp med mer bevisning. Berlin tar kontakt med den 

häktade Ross. Försöker få honom att erkänna morden. Han säger att det är en fd poliskollega som är 

skyldig. Nämligen Peder Rydh!  

Berlin, Alex och Fredrika samlas i Lejonkulan.  

Peder Rydhs fru Ylva dog för ett är sedan. Blev ihjäl av ett rattfyllo. Rattfyllot identifierades och 

tvingades sedan till självmord av Peder. ”Peder förlorade fotfästet när hans tvillingbror Jimmy 

mördades”. Peder sköt då ihjäl mördaren.  

Höst 2016 

Spencer har dött på kliniken i Schweiz.  

På eftermiddagen är det begravningsgudstjänst. 

Sedan flyttar Fredrika och barnen till London. 

”Jag kommer gärna och hälsar på dig” säger Alex. 

Peder Rydh undkommer rättvisan.  

 

Margareta Berlin ska sluta sitt jobb. Alex blir uppringd av Eden Lundell som gärna vill ha hennes jobb. 

Det är Alex nöjd med. 

(slut) 

(443) 

 

 

 


