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ADVARSEL:
Dennne KRIMI er
anderledes!

Hvem er ANN SNOWDEN?
Tør hun ikke stå frem?
KRIMIEN er kedelig for
der er ingen pistolmord!
PAS PÅ: Man møder
kendte mennesker, og
nogle tør stå ved, hvem
de er og hvad de gør,
andre tør ikke! Hvorfor?
FACTS: Forfatterne har
tilsammen, selv besøgt
alle lokationerne, to af
stederne er dog blevet
beskrevet af andre, som
er kommet der.
Søren Aabye Kierkegaard: ENTEN ELLER.
Nogle er til det ene, andre til det andet, og atter
andre til begge dele!
Billedbladet: Og lidt
kongelig har man vel lov
til at være? ik’!
BLOG.LAANT-IDENTITET.DK

Titlen: ”LÅNT IDENTITET”
leder straks læsernes
tanker hen på et af de
største problemer som
man dagligt hører om
via pressen, nemlig om
hvordan kriminelle kan
hacke sig ind i de flestes
computere, og derved
skaffe sig adgang til
folks bankkonti og hvad
værre er, overtager folks
identitet. Handlingen i
denne roman har i allerhøjeste grad noget med dette
problemkompleks at gøre.
Har man blot læst nogle
få sider af denne bog, så
opdager man hurtigt, at
der er tale om en på flere
måder helt anderledes
krimi.
I bogen møder man nogle
offentlig kendte personer
der har accepteret at optræde i bogens handling
som sig selv, og delvist
med egne replikker, bl.a.
Forsvarsadvokat Merethe
Stagetorn, Sexolog Joan
Ørting, sognepræst Poul
Joachim Stender og
dommer Peter Garde.
Handlingen er flettet ind i
de faktiske begivenheder,
som fandt sted fra 2006 til
2008.

”LÅNT IDENTITET”
er udgivet på
FORLAGET KUNSTART
Og da dette forlag måske er
Danmarks mindste forlag, uden de
store midler, vil vi benytte os af
mund til øre-metoden!
Derfor kan vi love, at vi vil være
meget taknemmelige, hvis man
vil ”anmelde” bogen på
BLOG.LAANT-IDENTITET.DK
og anbefale den til familie, venner
og bekendte, naturligvis forudsat,
at man mener at den fortjener det.
Der vil hver uge fra mandag den 7. april
til og med søndag den 31. august,
blive trukket lod blandt ”anmelderne”,
om et signeret foto-kunst-værk
af FINN ULF GRABOWSKI og
en ”LÅNT IDENTITET”-plakat.
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FORORD
På grænsen til virkelighed
Det har været vores intention at gøre denne bog så realistisk som muligt, så historien kunne have fundet sted - en
slags faktion om man vil, og læseren vil da også hurtigt
erfare, at handlingen er flettet ind i begivenheder, der
fandt sted fra december 2006 til medio 2008.
Selve plottet er naturligvis opdigtet og karaktererne
fiktive, dog møder vi nogle kändisser fra den virkelige
verden, ligesom flere situationer og hændelser er hentet
både direkte og indirekte fra virkeligheden. Derudover
har vi allieret os med en række personligheder, nemlig:
MERETHE STAGETORN, POUL JOACHIM STENDER,
JOAN ØRTING, PETER GARDE m. fl. der har sagt ja
til at medvirke som sig selv og at bidrage med tekster til
egne replikker og vejledning. Forfatterne har i høj grad i
personbeskrivelserne lagt vægt på de psykologiske mekanismer, bl.a. beskriver de indgående hvad der foregår i
hovedet på den morddømte og fængslede Sebastian, der
er havnet i et hårdt fængselsmiljø hvor han bliver voldtaget og om hvordan det må være, at blive ”tvunget” til at
holde sig skjult for Politiet, forklædt som kvinde.
Dog skal det nævnes, at ethvert sammenfald der
måtte være med virkeligheden i beskrivelsen af karaktererne i HA og rockermiljøet er en ren og skær
tilfældighed.
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LIDT OM BOGENS HANDLING
Den udadtil så pæne Sebastian Wegner bliver i Landsretten dømt for mordet på en pusher, et mord han tilsyneladende ikke har begået. Men han har som arkitekt på en
ny rockerborg haft sin gang i det hårdkogte miljø, og hans
eget ret omfattende misbrug af kokain har ikke ligefrem
hjulpet hans sag.
Med hjælp fra sin søster lykkes det ham imidlertid at flygte fra fængselsstraffen på 12 år, og at skaffe sig en ny
identitet – nu som kvinde! Denne nye identitet skal dog
vise sig at få en skæbnesvanger betydning for resten af
Sebastians tilværelse.
Det er en roman om at tage livet i sine egne hænder
og finde sig selv, hvor man mindst venter det.
Handlingen udspiller sig bl.a. mellem rockere, pushere, indflydelsesrige politikere, forretningsfolk, transvestitter, det pæne borgerskab nord for København,
det hemmelige klubliv i Klampenborg og m.fl. steder,
og fører os fra København og omegn til Singapore, London og Canberra i Australien.
På flere måder er dette en anderledes krimi, både fordi
bogen er illustreret, og fordi en del af nøglepersonerne
kendes fra det virkelige liv, og en del af dem optræder i
bogen som sig selv og ind imellem endog med egne
replikker.
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FORHISTORIEN
SPØRGSMÅL: Hvem er forfatterne, og hvordan kom
samarbejdet i stand ml. Ann van der Snowden (som
har valgt at skrive under pseudonymet Ann Snowden) og
Finn Ulf Grabowski ? SVAR: For tre år siden fik Finn Ulf
Grabowski idéen til det PLOT som denne kriminalroman
bygger på. Og på en af sine udstillinger i Galleri Gl. Skagen, besøgte den tidl. direktør for Nordisk Film, Jesper
Klit, hans maleriudstilling, og mens Jesper Klit gik rundt
på udstillingen og studerede FG´s malerier, spurgte FG
Jesper Klit, om han ville bruge lidt tid på at høre om hans
PLOT, og så bedømme om PLOTTET var egnet for en
filmatisering? JESPER KLIT´s svar var, at han ikke tidligere havde hørt om et PLOT der mindede bare lidt om
dette PLOT, og at det var et særdeles spændende PLOT,
som bestemt var egnet for en filmatisering, men at
det ville være klogt, først at få plottet udgivet som en
kriminalroman. Dernæst spurgte FG Jesper Klit om han
kunne anbefale en dygtig forfatter. Og det kunne Jesper
Klit. Derefter kontaktede FG ”Ann van der Snowden”,
som sagde JA-TAK til at blive medforfatter på krimien
”LÅNT IDENTITET”. Ann Snowden og Finn Ulf Grabowski
har de sidste to år via møder og e-mails, ping-pong´et
teksterne frem og tilbage, og undervejs er plottet blevet
ændret og udbygget med nye idéer, og som Finn Ulf
Grabowski har udtalt: ”Denne bog ville ikke være blevet, så god som den efter sigende er blevet, uden
Ann Snowdens meget engagerede indsats!”
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1. KAPITEL
SUNDVÆNGET
Denne kriminalroman indledes med dette tekststykke
med en af forsvarsadvokaten Merethe Stagetorns replikker…..
Han havde aldrig været i en retssal før, og nu sad han
her i Landsretten som dagens hovedperson. Han gispede efter vejret. Luften i salen smagte tørt, gammelt - som
støv. Merethe Stagetorn ved siden af ham lagde en hånd
på hans skulder og spurgte, om han var okay. Han havde
aldrig været mindre okay.
Hun så først på de to dommere og retsformanden, så på
nævningerne og så på dommerne igen.
- Ærede dommere og nævninge. Af principielle grunde tager jeg aldrig ordet ’justitsmord’ i min mund,
men i en sag som denne føler jeg mig fristet til det.
Sebastian Wegner er ikke morder. Han har bare været
så uheldig at befinde sig på det forkerte sted på det
forkerte tidspunkt.
Søndag den 31. december 2006 - Nytårsaften
Der var mange med bussen mod Hellerup. Passagererne
var fortrinsvis unge mennesker, der sad med klirrende
poser, og en del havde allerede taget hul på de våde
varer. Pigerne var festligt klædt på under deres åbne
overfrakker, kunne han se, og et par unge mænd med
nytårspapirshatte på hovedet.
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Sebastian kunne ikke lade være med at more sig lidt, da
de øjeblikket efter indledte en diskussion om risikoen for
en tredje verdenskrig, hvis israelerne fandt på at bombe
Irans atomanlæg.
”Godt nytår” sagde han til de unge, da han steg af ved
Sundvænget, og deres alvorstunge ansigter lyste op i
smil. ”Happy new year” råbte de, lettede på deres kulørte
hatte og glemte formentlig alt om en kommende verdenskrig.
Lugten af salt og tang fra havet ramte hans næse. Han
var forelsket i den lugt; den betød tryghed, sorgløshed og
mindede ham om barndommen. Det var råkoldt, han trak
kraven op og skuttede sig. Han fik vinden stik imod sig,
da han gik ned ad Sundvænget mod vandet, hvor rækkehusene stod og hilste på ham som gode gamle venner.
Han vidste, hvem der boede i dem, havde været indenfor
i de fleste af dem. Selvfølgelig var der nogen, der var
flyttet, men ikke mange, og han lunede sig ved tanken
om alt det velkendte. Sådan var det at komme hjem. Han
tænkte på, hvordan han og de andre børn havde leget
på vejen. Dengang der ikke stod biler ved hver havelåge,
dengang der var masser af børn, dengang det var evig
sommer, og de alle sammen løb ned for enden af gaden,
smed deres tøj og kastede sig ud i Øresunds bølger. Det
var snart tredive år siden.
......................
(et stykke der har betydning for plottets
opbygning er udeladt)
......................
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- Nej, lad os nu få et ordentligt emne på bordet, grinede
Henning, og det var tydeligt, at han selv havde tænkt sig at
levere det. Som pensioneret arkitekt måtte han bare vide,
hvilke opgaver som sønneke arbejdede med på tegnestuen,
og om der var brug for et godt råd fra en erfaren rotte i faget.
- Det ved jeg faktisk ikke helt endnu, sagde Sebastian, for
den opgave jeg nu er koblet på, har jeg overtaget efter
en som hedder Helmuth, der har fået bevilget sygeorlov
i nogle måneder. Og det betyder desværre, at jeg i den
tid, indtil at han kommer tilbage, er blevet tvunget væk
fra den spændende projekteringsopgave, som jeg ellers
var så glad for, nemlig at tegne et helt nyt hotel ved havnefronten. Og det har jeg sagt ja til, for vi må se at få afsluttet det byggeri som Hells Angels er bygherre på på en
ordentlig måde. Og far, nu er huset næsten oppe i rejsehøjde, så i begyndelsen af det nye år, kan kan jeg invitere
Jer på bajere og røde pølser, når vi skal holde rejsegilde,
og så kan I med egne øjne se hvad det er for kanutter,
som jeg er arkitekt for.
- Det var da forfærdeligt, udbrød Lis.
Henning rystede irriteret på hovedet.
- At skulle drikke bajere og spise røde pølser?
- Nej din brumbasse.
- Bare fordi han bygger for dem, er der jo ikke nogen, der
siger, at han ender med glatbarberet isse og tatoverede
overarme.
- Jeg kan bare ikke lide, at du omgås den slags, sagde
hun og så bekymret på sin søn.
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Sebastian smilede opmuntrende til hende.
- Mor, jeg har fået opgaven, fordi tegnestuen ved, at jeg
er god til det med økonomisk styring af et byggeri, og
fordi jeg selv kører på en Harley og derfor tror de også, at
jeg taler rockernes sprog.
- Men det gør du jo så langt fra.
- Nej, og det behøver jeg jo heller ikke. Det er et arbejde
som alt andet. Helmuth, ham der kørte sagen før mig, er
gået ned med stress, på grund af alle de ændringer som
HA´erne hele tiden kræver implementeret. Og da det ikke
er en byggeopgave, som vi har lyst til at miste, så måtte
jeg bare uden vrøvl træde til. I øvrigt er det et ret spændende byggeri, som I med garanti har set mange gange,
når I kører ind mod byen. Det er den nye bygning på hjørnet af Strandvejen og Strandøre, efterTuborg og før Irma.
Anders lagde kniv og gaffel fra sig på tallerknen og skubbede sine briller på plads med pegefingeren.
- Nu er det jo mennesker, som hovedsageligt tjener deres
penge på narko og massageklinikker.
- Mener du dermed, at min bror rent moralsk ikke kan
forsvare at bygge for dem? spurgte Susanne og så anklagende på sin forlovede.
Anders trak på skuldrene og rynkede panden. Hun fortsatte:
- Du mener måske også, at jeg som læge skal lade være
med at behandle rockere, hvis de kommer ind på Riget
med et skudsår?
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- Nej, selvfølgelig ikke, man skal bare være på vagt. De
er ikke helt ufarlige at blive venner med, og de er decideret farlige at blive uvenner med.
- Jeg skal nok passe på, sagde Sebastian. Han var ved
at være godt træt af emnet, og desuden følte han sig ikke
udsat på nogen måde.
3. KAPITEL
INGEN KENDER DAGEN …
Han så på dommerne, som ikke lignede nogen af de
dommere, han havde set på film. Var den ene ikke
også alt for ung til at sidde deroppe og afgøre hans
skæbne? Det var så uvirkeligt alt sammen, og jo
længere tid der gik, des mere uvirkeligt blev de - lidt
som et tilbagevende mareridt som man til sidst selv i
drømmende tilstand godt ved ikke finder sted for alvor. Hver gang han hørte sit navn blive nævnt, mente
han at det måtte være en anden, de talte om. Og hver
gang, de sagde ”anklagede”, var han sikker på det.
Men det var ikke en anden. Det var ham, Sebastian
Wegner, der var anklaget for mord.
*
En solstråle havde fundet vej ind gennem retssalens
mørkt tonede ruder, der ellers altid fik det til at se ud,
som om vejret udenfor var elendigt. Strålen ramte
ham som en projektør, og han missede med øjnene.
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Men egentlig var det vel på sin plads, at han, som om
ganske få minutter ville modtage sin dom, sad her og
blev udpeget på den måde. Han følte sig skyldig til
trods for, at han som den eneste med sikkerhed vidste, at han ikke var det.
Fredag den 12. januar 2007
Håndværkere havde der ikke været mange af denne
eftermiddag, og de få, der var, havde ikke hilst på ham
med det sædvanlige ”Hej arkitekt”. De store amerikaner-flydere, som altid beslaglagde store dele af byggepladsen, havde også manglet. Det var godt nok også et
vejr, der ikke var til andet end at ligge derhjemme under
dynen. Han havde kun lige set ryggen af Ronnie Vesterlund, præsidenten for Hells Angels, men det var ikke så
usædvanligt; han orkede ikke lange møder og forduftede
tit længe inden, de var færdige. Hvis han altså overhovedet mødte op. Til gengæld undrede det Sebastian, at
Rasmus var udeblevet til det ugentlige byggemøde, for
han var ellers altid til at regne med. Rasmus Johansen
repræsenterede rockerne og havde fulgt med både i projekteringsfasen og selve byggeriet. Samarbejdet var ikke
altid forløbet gnidningsløst, mest på grund af de mange
ændringer som rockerne stillede krav om, men den sidste
måneds tid havde det fungeret upåklageligt. Sebastian
kunne godt lide Rasmus; han var charmerende og morsom og lignede slet ikke nogen af de andre hårdkogte
typer, han blandede sig med – allermest lignede han vel
en model for et eller andet parfumeprodukt. Og så havde
Sebastian i ham langt om længe fundet en pålidelig kokainleverandør. Sidst de talte sammen, havde Rasmus
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lovet ham en ny forsyning, en ret så stor én endda, så i
morges var han hastet i banken for at hæve et klækkeligt
beløb, så han kunne betale for varerne. Sebastian havde
kun nok tilbage til en enkelt bane eller to, og nu var det
weekend. Det var derfor endnu mere frustrerende, at
Rasmus ikke var mødt op til byggemødet.
Sebastian startede bilen og lod vinduesviskerne arbejde
på højtryk mod den snefrosne forrude. Hans gamle 2CV
var desværre noget langsom om at tø op. Der var ikke en
eneste håndværker tilbage nu, kun et par klubmedlemmer
gik rundt og skovlede sne. Hvis alle andre kunne tage en
vejrligsdag, så kunne han vel også, og der var alligevel
kun et par timer til fyraften, så der var ingen grund til at
runde tegnestuen. Det gav et sæt i ham, da han hørte banket på sideruden. Udenfor stod Jönsson og skuttede sig i
kulden. Sebastian skubbede vinduet op med albuen.
- Ja?
- Har du set Ronnie?
- Nej.
- Var han ikke til mødet?
Sebastian rystede på hovedet.
- Fandens også.
Det nyttede ikke noget at spørge, hvad Jönsson skulle med
ham, og i øvrigt var Sebastian også bedøvende ligeglad.
- Jeg troede, at du som hans højrehånd fulgte ham alle
steder, sagde Sebastian, mest for at sige noget, da rockeren bare blev stående.
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- Det gør jeg også, men der er vel grænser for tyndskid.
Om Jönsson mente, at han ikke gik med Ronnie på toilettet, fandt Sebastian ikke ud af. De havde deres helt egen
jargon, og det var ikke altid lige let at afkode.
Sebastian forlod byggepladsen med en underlig fornemmelse af ubehag, men undskyldte både det og det uvante
scenarie med det møgvejr, der havde været på vej siden
nytår.
Han drejede ud på Strandvejen, kørte videre over Svanemøllebroen og ind mod byen ad Østerbrogade. Trafikken
sneglede sig af sted, og hver gang han holdt i kø, ringede
han til Rasmus, og hver gang gik svareren på. Til sidst
gad han ikke indtale flere beskeder.
Langs søerne glædede han sig over synet af de mange
skøjteløbere på isen. Måske skulle han selv i morgen finde skøjterne frem eller nok snarere skiene, så han kunne
løbe langrend i Frederiksberg Have. Han kunne måske
endda få Susanne med på ideen. Efter Øster Søgade gik
trafikken igen helt i stå, og Sebastian slukkede motoren.
Turen havde allerede taget mere end dobbelt så lang tid,
som den plejede, men han havde ikke travlt – måske den
eneste bilist på vejen, der ikke havde travlt. Sneplovene
larmede, og deres roterende gule blinklys var som en
Rudolf i mørket. Det slog ham, at han egentlig syntes, at
det var ret hyggeligt. Var der mon noget galt med ham?
Hvorfor bandede og svovlede han ikke, og hvorfor glædede han sig ikke til at komme hjem til sin varme lejlighed?
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Havde han det virkelig bedre i denne iskolde tidslomme?
Endelig nåede han Frederiksberg Allé, svingede ind i gården bag Holte Vinlager tæt på, hvor han havde været så
heldig at leje en parkeringsplads. Ejeren af butikken, Jan
Nielsen, stak hovedet ud ad bagdøren.
- Sikke et lortevejr, hva’ Wegner?
Sebastian holdt sin mappe over hovedet og småløb mod
den åbne dør.
- Hvad siger du til en flaske Chateau Kirwan Grand Cru
Classé, Margaux 2003? spurgte Jan, da han havde fået
Sebastian ned at sidde med et glas Rhône i hånden.
- Du får den for en hund, og det er under halv pris. Min
franske forbindelse har købt et helt parti på tvangsauktion.
Sebastian nikkede.
- Jeg er med på den værste, sagde han og følte faktisk
kortvarigt, at han var det. Lige nu havde han dog mest
lyst til bare at blive siddende på Jans vakkelvorne træstol
og snakke vin.
Men sådan skulle det ikke være; der var ingen kunder
og heller ikke udsigt til, at der skulle komme nogen, så et
kvarter senere ville Jan lukke butikken og snuppe sig en
tidlig fyraften. Hjem til konen som i morges havde lokket
med grydestegt oksesteg.
Sebastian trådte ud på Frederiksberg Allé, og skridtede
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over den runde plads og låste sig ind i opgangen på den
anden side. Han så, at Politiken igen bare var stukket i
postkassen i stedet for at blive smidt ind oppe hos ham.
Han mærkede irritationen, og på vej op ad trappen med
avisen i hånden gennemgik han det sure opstød, han ville komme med, når han ringede og klagede på mandag.
Der var altså ingen idé i at abonnere på en morgenavis,
hvis den ikke kom til døren inden han kørte på jobbet.
I det samme han trådte ind i lejligheden, fik han lyst til
at smide sig i sofaen med alt tøjet på. Udsigten til en hel
weekend uden nye forsyninger fra Rasmus var næsten
ikke til at bære. Var han ved at blive afhængig? Det måtte
ikke ske. Der var slet ingen grund til, at han skulle blive
det. Han var en succes på sit arbejde, havde venner af
den rigtige slags og en vidunderlig familie. Nu måtte han
tage sig sammen og leve op til det liv, han havde. Han
åbnede Margaux’en, så den kunne blive iltet, inden han
smagte på den og afsagde sin dom. Så skænkede han
sig et glas hvidvin fra køleskabet og stillede sig hen ved
vinduet. Her var der kig ned i den lille gård med springvand der ikke sprang, og skøre skulpturer, som hans ven
John Hunov på første havde fået stillet op.
De fleste af hans venner misundte ham hans lejlighed,
og han havde da også været heldig. I virkeligheden var
det et nedlagt tørreloft, som han havde købt billigt. Han
havde selv tegnet forvandlingen fra loft til bolig og selv
lavet det meste af tømrer- og malerarbejdet, selvom han
ikke ligefrem var nogen handyman. Her kunne man skrue
anlægget op på max uden at genere nogen, og MXP’en
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havde en hel lille stue for sig selv. Der var kun al mulig
grund til at være glad, så han vidste ikke, hvorfor han
ikke var det.
Sebastian smed en ribeye på den varme pande. Ikke
noget med at sidde og sjaske med en pizza foran et
eller andet reality-program i fjernsynet. Det havde han
aftalt med sig selv, da Katja gik fra ham. Han vidste, at
det meget let kan gå den forkerte vej, når man sådan
pludseligt bliver alene. Han slyngede Margaux’en rundt i
det store rødvinsglas og smagte på den, mens speakeren
i radioen fortalte, at Vejdirektoratet anbefalede, at man
undgik al unødvendig kørsel, for sneplovene kunne slet
ikke følge med. I morgen ville han købe tolv flasker af
Jans nye vin. Den var fantastisk.
Han fik øje på en post-it på køleskabsdøren. ’Frokost hos
Hunov lørdag den 13.’ stod der. Det havde han helt glemt
at glæde sig til, men det kunne han jo så passende gå i
gang med nu.
Han huskede sidst, han var til frokost i det Hunovske
hjem, et hjem hvor man i overmål havde taget salonophængningssystemet til sig, og malerierne derfor hang lige
så tæt, som de kunne. I det hele taget var det lidt af en
Aladdins hule at komme ind i, for hvert rum bød på nye
overraskelser i form af kunstgenstande, skulpturer og
igen endeløse rækker af billeder og malerier. John var
kunstsamler, og hans kone Birte Inge var kunstelsker, og
den kombination måtte vel resultere i en sådan indretning. Udover Sebastian havde de inviteret en billedhug- 15 -

ger fra Sønderjylland. Ulrik Steinmann hed han, og allerede under silden vidste Sebastian, at han sad overfor et
enestående menneske. Ulrik var bøsse og boede alene
langt ude på landet med sin hund og sin kunst og kunne
ikke forestille sig en bedre tilværelse. Det havde Sebastian hørt folk med specielle liv sige før, og han havde ikke
troet dem. Men Ulrik troede han på, og ikke nok med det,
han mærkede også et stik af misundelse. Han forsøgte
derfor under det meste af frokosten at finde en sprække
i Ulriks tilsyneladende lykkelige situation, men han fandt
ingen. Manden hvilede i sig selv i en grad, Sebastian
kun få gange havde oplevet før. Den jyske lune og de
skæve observationer var også med til at danne billedet af
et menneske, der havde fundet meningen med det hele,
måtte der være en sådan. Da osten blev båret ind, havde
Sebastian således totalt overgivet sig og erkendt, at Ulrik
var den mand, han selv ønskede at være, og han fik en
næsten ubændig trang til at kaste sig i favnen på ham i
håb om, at bare lidt af Ulriks lykke ville smitte af på ham.
Middagen og opvasken var overstået og han satte prop
i den halvtomme Margaux. Nu var det i orden at hengive
sig til sin lille hemmelige last. Han mærkede den sædvanlige energiske, rastløse opstemthed. På DVD’en lå
en optagelse af Traviata med Netrebko og Villazon fra
Salzburg. Det var det helt rigtige, så der var absolut ingen grund til at finde en anden frem. Han satte sig ved
sofabordet og hældte det hvide pulver ud på et stykke
stanniol, tog en seddel fra sin pung og rullede den sammen. Han smilede; det var sgu første gang, han skulle
snuse gennem en tusse. Netrebko fyldte rummet. Hun
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stod på en rød sofa i en rød kjole. Han kom til at tænke
på Charlottes maleri. Begæret tog ham som hvid lyd, der
udelukkede alt andet end dette susende nærvær og han
lod sig falde bagover i sofaen. Villazon var blandt Violettas gæster. Forlegen og forelsket stod han og sang til
hende alene:
Libiam ne´ lieti calici,
Che la bellezza infiora, e la fuggevol ora… ,
Poichè quell ‘ occhio al core Onnipotente va.
Libiamo, amor fra I calici Più caldi baci avrà.
Sebastian lukkede øjnene og åbnede bukserne. Jeg ligger over hende, vi kysser, hun er åben, jeg trænger ind,
mine fingre løber gennem hendes hår, tungerne mødes,
jeg støder i bund, hun løfter knæene og lægger lårene
om mig, jeg …
Han kom voldsomt, og synerne forsvandt igen, men følelsen af at være gået glip af noget vigtigt blev hængende.
Det kunne have været Charlotte, og imens døde Violetta
med troen, håbet og kærligheden intakt i armene på sin
Alfredo, der næsten svigtede hende, men nåede at vende
tilbage, så hun ikke skulle dø alene.
Nu sang Violetta, nej, Netrebko, nej, Charlotte:
È strano! È strano! In core,
Scolpiti ho quegli accenti!
Sarà per me sventura un serio amore?
Che risolvi, o turbata anima mia?
Null ‘ uomo ancora t’ accendeva O gioia
Ch’io non conobbi, essere amata amando!
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*
Langt væk, så langt væk som kom det fra en anden verden, hørte han lyden af dørtelefonen. Han kom til sig selv
i sofaen og så på uret. Lidt over elleve. Kunne det være
Charlotte, der havde ombestemt sig og kom for at sige,
at hun alligevel ikke rejste til Australien, at hun elskede
ham? Han tørrede sig hurtigt af og tumlede ud til hoveddøren.
- Det er politiet, må vi have lov at komme ind? lød det i
den skrattende dørtelefon.
Han var lige ved at sige: ”Nej, I må ikke. Det passer mig
faktisk ret dårligt lige nu”. I stedet sagde han ingenting og
trykkede dem ind. For en gangs skyld var han glad for, at
der ikke var elevator i ejendommen, hvilket han ellers havde stemt for adskillige gange til generalforsamlingerne.
Nu bankede det på døren, og selvom han havde ryddet alle spor af misbrug væk, taget tøjet af og iført sig
en morgenkåbe, følte han stadig, at de ville kunne se
på ham, at han havde gjort noget forkert. Han åbnede,
og udenfor stod to mandlige betjente. De sendte ham
en ensartet grimasse. Måske var det en del af deres
uddannelse. Den ene tog så et skilt op af lommen og
præsenterede både sig selv og sin makker.
- Sebastian Wegner, vi har nogle spørgsmål vedrørende
Rasmus Johansen, som du vist kender.
- Han kom ikke til byggemødet, sagde Sebastian og
tænkte, at det var noget underligt noget at underholde
politiet med.
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- Rasmus Johansen er død. Vi har en formodning om, at
han er blevet myrdet. Hvis du vil være så venlig at gøre
dig klar til at følge med på stationen.
6. KAPITEL
HELVEDE PÅ JORD
Lørdag den 14. april 2007
Rasmus Johansen talte pengene. Han morede sig, kunne
Sebastian se, men han forstod ikke hvorfor.
- Det stemmer, sagde han og puttede konvolutten ned i
sin taske.
- Selvfølgelig stemmer det, sagde Sebastian.
Rasmus vendte sig grinende væk fra ham og spankulerede over loftsgulvet med retning mod trappen. Glemte han
ikke noget?
- Hej, råbte Sebastian, jeg skal da have min sne!
Rasmus svarede ikke, han fortsatte bare, og nu grinede
han så højt, at det rungede i hele bygningen. Sebastian
løb efter ham, men snublede over noget på gulvet, en
jernstang. Han samlede den op, og i et pludseligt raseri
for han mod Rasmus, hævede armen og knaldede stangen ned i baghovedet på ham. Endelig holdt Rasmus
Johansen op med at grine.
Sebastian trak ham hen over gulvet, hen til den tomme
elevatorskakt. Sekundet før Sebastian skubbede ham
ned i skakten, åbnede Rasmus øjnene i sit blodrøde an- 19 -

sigt, så på ham og grinede igen, hele vejen ned.
Sebastian vågnede ved lyden af sit eget skrig. Sveden
stod fra hans pande, og det tog et stykke tid, før han kom
helt tilbage til virkeligheden. Han havde efterhånden mareridt hver nat, men dette var det værste, han endnu havde haft. Han rejste sig fra sengen og gik hen til vasken,
hvor han pjaskede noget koldt vand i hovedet.
Han så på sig selv i spejlet. Det kunne vel ikke tænkes, at
han vitterlig havde dræbt Rasmus? Var han af uvis grund
blevet momentant sindssyg den vinterdag i januar? Slået
sin leverandør ihjel med en jernstang og så fortrængt
det, da han igen var ved sine fulde fem? Selvfølgelig
ikke. Det var nu, han var på nippet til at blive sindssyg.
Dagene slæbte sig af sted. Han gad ikke se tv, han gad
ikke engang læse en bog, han som ellers altid havde
fået at vide, at han var en værre læsehest. Underligt ord
egentlig, tænkte han, læsehest. Hvorfor mon man kaldte
det det? Under normale omstændigheder ville han have
undersøgt det. Nu var det ligegyldigt, nu måtte det bare
forblive noget, han ikke vidste. Han gabte og mærkede
igen den voldsomme træthed, der nærmest havde taget
bo i ham som en permanent tilstand. Men han turde ikke
sove, ville ikke risikere et nyt mareridt.
Han satte sig på sengen og stirrede på tremmerne for
vinduet. Her sad han i sit bur og her skulle han sidde de
næste tolv år. Han tænkte på den dag i Landsretten, hvor
det blev afgjort. Huskede hvordan Merethe Stagetorn
havde kæmpet for ham, men det var en kamp, der var
tabt på forhånd. Politiet havde ikke arbejdet intenst nok
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på at finde frem til hans uskyld. Tværtimod. De ønskede
kun en lettilgængelig syndebuk og en sag, der dermed
var hurtigt opklaret. Rockerne havde de nok problemer
med i forvejen, så hvorfor proppe fingrene ned i den
hvepserede for at finde den skyldige, når de var så heldige, at der sad en lille mand uden alibi og med alle indicier
pegende imod sig. Det siges, at alle uskyldigt anklagede
føler, at hele verden har rottet sig sammen mod dem, en
konspiration der rækker langt udover normal fatteevne.
Således var han også selv overbevist om, at alle stod i
ledtog med hinanden: politiet, anklageren, nævningene
og dommerne.
”Vi må forsøge at få sagen genåbnet”, havde Merethe
sagt til ham, og han havde nikket, men i princippet var
han ligeglad; udfaldet ville blive det samme, det var han
ikke et øjeblik i tvivl om. På det tidspunkt havde han ikke
været hverken ulykkelig, rasende eller frustreret, havde
ikke haft lyst til at kyle sin stol i hovedet på nogen – det
ville så heller ikke have været muligt, eftersom den var
boltet fast til gulvet, fordi man netop havde haft flere tilfælde med, at de dømte i deres afmagt reagerede på den
måde. Hvad havde han egentlig følt?
Resignation måske. Hans far og mor var kommet over til
ham, da han var på vej til at blive fulgt ud af salen af to
betjente. Han mindedes sin mors fortvivlede blik og røde
øjne. Hvordan hans far havde set ud, huskede han ikke,
kun at han havde sagt: ”Sikke noget rod, hva’!”.
Noget rod? Det måtte da være århundredes underdrivelse.
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*
Han sad i den store spisesal, for sig selv som sædvanligt.
Han stak til sine cornflakes, der var blevet helt bløde af at
have ligget i mælken så længe. Ved det tilstødende bord
lavede nogle mænd ”Heil Hitler”, mens de morede sig
over, hvordan Morten Messerschmidt havde dummet sig i
Grøften dagen i forvejen.
En mand kom med sin bakke og satte sig over for ham,
og Sebastian skyndte sig at åbne den bog, han altid
havde med for ikke at kunne slippe for at skulle snakke
med de andre indsatte. Han måtte nok snart se at skifte
roman, så han ikke blev afsløret.
Den indhegnede baggård var blevet hans eneste åndehul. Her kunne han næsten bilde sig selv ind, at han var
en fri mand. Han indåndede luften. Det var godt på vej
til at blive forår, og han fornemmede et sug i maven - det
forventningens sug, han altid oplevede, når vejret langt
om længe havde smidt vinterfrakken, og det kun blev
lysere og varmere for hver dag der gik, lige indtil det begyndte at gå den anden vej, selvfølgelig. Han rystede den
begyndende forårskådhed af sig. Den kunne ikke bruges
til noget som helst, tværtimod ville den kun sætte endnu
mere fokus på hans ulykkelige situation.
*
Han mærkede først en hånd om munden, så nogle stærke arme, der trak ham afsides. De var tre om ham, men
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han var ret sikker på, at det kun var den ene af dem, der
rev hans bukser af og trængte ind i ham. Hvor længe det
stod på, vidste han ikke, for smerten gjorde, at han kortvarigt besvimede. Han så en vagt komme løbende, først
utydeligt, så mere og mere klart. Vagten råbte noget, han
ikke kunne høre for en ubehagelig susen for sine ører.
Mændene slap deres tag i ham, og han dejsede om på
jorden.
*
Susannes mobil ringede og hun langede søvndrukken
ud efter den på natbordet. Anders vågnede også, og det
irriterede ham, for nu kunne han så ligge vågen de næste mange timer, før han endelig ville kunne falde i søvn
igen. Der var rigtig mange ting, han var lykkelig for ikke at
have arvet fra sin far, men hans gode sovehjerte ville han
nu gerne have haft. Han hørte lyden af Susannes hulken
og tændte lyset.
- Hvad er der sket, min elskede?
Susanne så på ham, mens tårerne løb ned ad kinderne
på hende.
- Sebastian har forsøgt selvmord og er blevet kørt på hospitalet. De ved ikke, om han overlever.
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7. KAPITEL
BRUDEKJOLEN
Søndag den 15. april 2007
Susanne småløb hen ad de hospitalsgange, hun kendte
så godt. Ind imellem mødte hun en kollega, men gav sig
ikke tid til at hilse. Ja, hun registrerede det knap nok.
Hun var ikke troende, men lige nu på sin vej til Intensiv
bad hun uophørligt til Gud. Hun måtte ikke miste Sebastian. Intet andet betød noget. Det nye hus, brylluppet,
hendes arbejde, det var alt sammen så fløjtende ligegyldigt. Hun indså samtidig, hvor tit hun i den senere tid
havde udskudt at mødes med Sebastian. ”Der var jo så
meget”, havde hun undskyldt det med, men det var noget
forbandet vrøvl. Der var jo aldrig mere end at hun nemt
kunne have taget en time eller to og drukket en kop thé
med sin bror. De havde altid været tætte, men hun vidste
godt, at de i de seneste år var gledet længere og længere
fra hinanden, og det var ene og alene hendes skyld. Når
de sås, var det som regel sammen med andre: forældrene, Charlotte, til fester med fælles venner, og når hun
inviterede ham hjem, var Anders der jo også, ligesom hun
oftest tog sin forlovede med til middagene oppe på femte
hos Sebastian.
Hun fik en akut kvalme over sig selv og det tilrettelagte
liv, hun var i gang med. Det der gav plusser i karakterbogen, men som ikke tillod hende et eneste svinkeærinde
for at høre, hvordan hendes bror egentlig havde det. For
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skulle hun være ærlig, så anede hun det ikke; hverken
hvordan han havde det eller hvad, han lavede, når han
ikke var på arbejde. Men det skulle hun nok få lavet om
på, hvis bare han overlevede, det lovede hun Gud. Hun
lovede også for en sikkerheds skyld at blive et bedre
menneske i det hele taget. Hun var ikke helt klar over,
hvad hun skulle lave om på, for hun var jo på ingen måde
en skidt person, men der var vel altid plads til forbedring.
Susanne fandt sin far og mor hængende på et par stole
på gangen foran Sebastians enestue, hvor der ved døren
sad en bevæbnet politimand. Henning rejste sig og tog
om sin datter.
- De siger, at han nok skal klare den.
Susanne puttede sig ind til sin far og sendte en kort tak
til Gud – måske lidt for kort, tænkte hun senere, da hun
kom hjem, men det måtte hun så gøre noget ved i morgen, når hun var friskere. I morgen ville hun takke rigtigt
og længe, og der kunne hun så også finde ud af, hvordan
hun skulle bære sig ad med at blive et bedre menneske.
*
Sebastian lå og stirrede op i det hvide betonloft. Der var
ikke den store forskel på at ligge her og i fængslet – jo,
maden var bedre i fængslet. Han så ned på sine forbundne håndled og udstødte et lille resigneret grin. Hvor var
han dog ynkelig; kunne ikke engang finde ud af at tage
sit eget liv.
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Et par små forsigtige bank og så gik døren op, og hans
familie trådte ind på stuen, sådan som folk altid gør det
på et hospital: listende, med bøjet ryg og et latterligt overmedfølende udtryk i ansigtet. Han var lige ved at bede
dem om at gå igen.
Det var ham umuligt at sige, hvor lang tid Lis og Henning
sad ved hans seng og ynkede ham. Han kunne heldigvis
ind imellem lade som om, han sov, så han blev fri for at
mene noget om deres selvbebrejdelser og omsorg. Susanne derimod sagde ingenting. Hun stod bare henne i
hjørnet og kiggede på ham.
Endelig rejste forældrene sig og sagde, at de kom igen i
morgen. Han var bange for, at de tog Susanne med sig,
men det gjorde de heldigvis ikke. Hun stod stadig og kiggede på ham, da de gik ud ad døren.
- Vi må se at finde ud af om der er noget vi har overset,
eller om der måtte dukke nye beviser op, så vi kan få sagen genåbnet.
- Det gør de ikke, sagde han.
- Hvordan kan du være så sikker på det?
- Det kræver, at nogen graver beviser frem på min uskyld
eller finder gerningsmanden.
- Merethe…
- Selv hun støder panden mod en mur. Det må jo være
en af rockerne, der har gjort det, og det er et lukket land.
Politiet orker ikke, og alle andre tør ikke.
- Jamen, hvad så? Så er der jo ikke noget håb.
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Han rystede på hovedet.
- Susanne, jeg vil ikke tilbage til fængslet.
Hun svarede ikke, men hun havde hørt ham, det kunne
han se i hendes øjne, selvom hun i tankerne var milevidt
fra ham.
- Jeg har en idé, sagde Susanne efter et stykke tid.
Sebastian nikkede, som om han vidste, hvad det var. Hun
gik hen og satte sig på sengekanten. Nu hviskede hun.
- Jeg ved godt, at jeg lyder som en actionfilm, men jeg
har en flugtplan.
Sebastian gryntede et fnis.
- Jeg har nok ikke de store kræfter til en flugt lige nu, og
hvad med ham uden for døren?
- Ikke en flugt fra hospitalet, din tosse, en flugt fra fængslet.
- Det er der ikke mange, der slipper af sted med.
- Nej, men det gør vi, hvis vi bare forbereder det godt nok
Susanne fortalte. Sebastian var skeptisk men også imponeret; her sad hans pæne, ordentlige søster og havde
udtænkt en plan, som han næsten ikke havde fantasi til
at forestille sig ville fungere i virkeligheden. På den anden
side var han parat til hvad som helst. Men tænk, Susanne ville bruge sit eget bryllup til det formål. Hvor var hun
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enestående, og han fortrød, at han de sidste par år ikke
havde gjort mere for at være sammen med hende – bare
de to alene.
Da Susanne en halv time senere forlod stuen, vidste Sebastian, at han ville være rigtig lang tid om at komme sig;
når man spurgte, om han havde det bedre, ville han sige
nej, og hvis de ligefrem konstaterede, at han var i bedring, ville han få et tilbagefald.
*
En dag i maj 2007
Brudekjolen var mindst ét nummer for stor. Susanne
havde ligesom resten af familien tabt sig, og det var desværre i hendes tilfælde de forkerte steder. Hun var ikke
kommet af med sin lille topmave, til gengæld var hendes
bryster blevet mindre.
- Hvordan går det derinde? råbte Lis.
Susanne trak gardinet i prøverummet fra og poserede lidt
akavet foran sin mor, der sad på en rød rokokoinspireret
bænk i forretningen.
- En corsage-kjole! sagde hun og trak mundvigen nedad.
- Det var den helt rigtige for et halvt år siden.
- Der kan ske meget på et halvt år.
Susanne drejede rundt, så hun kunne se sig selv i det
store spejl i prøverummet.
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- Har du besøgt Sebastian i dag? spurgte hun.
- Jeg besøger ham lige så ofte, jeg kan få lov til det, sagde Lis, rejste sig og forsvandt ud af Susannes synsvinkel.
Lidt efter kom hun tilbage med en anden kjole, som hun
holdt op foran sin datter.
- Jeg skal giftes, ikke til cocktailparty.
- Det hedder simplicity – oversat enkelthed – og det er
det, der klæder dig allerbedst. Så kan man også se dine
flotte ben.
Lis havde ret, og Susanne var lige ved at give efter, men
det var nu, hun skulle passe på. Det var vigtigt, at man
kunne røre sig i kjolen, men samtidig skulle den jo også
skjule så meget af hende som muligt, og det gjorde cocktail-modellen så langt fra.
Da Susanne igen havde forskanset sig i prøverummet
med en af den slags marengskjoler, både hun og moren
hadede, gennemgik hun for 117 gang detaljerne i den
flugtplan, der skulle få Sebastian ud af fængslet. Der var
så mange små ting, der kunne gå galt, og hun var hele
tiden ved at snuble i dem.
- Den tager jeg, sagde hun og svansede ud til sin mor.
Lis gik nærmest baglæns på rokokobænken ved synet.
- Gud fri mig vel, du ligner en, der er skvattet i en lagkage.
- Ja, men det er altså den, det bliver.
- Og her troede man, at man kendte sin egen datter, men
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der kommer åbenbart noget frem i kvinder, som skal giftes. Jeg købte selv et par små hvide handsker til brylluppet med din far. Mig i små hvide handsker, kan du se det
for dig?
Det kunne Susanne nu sagtens, men det sagde hun ikke.
Der var ikke nogen grund til at gennemhulle den pointe,
hendes mor så belejligt var kommet frem til.
Susanne gik ud af Bride Fashion med Lis under den ene
arm og marengskjolen under den anden. Senere den dag
ringede hun til butikken og bestilte en kjole magen til den,
hun lige havde købt. Blot nummeret større. Til levering i
Gemini Residence.

Med Jyllandspostens slogan - citat:
”HVIS DE VIL VIDE MERE” ?
... så vil vi anbefale Dem at købe
”LÅNT IDENTITET”,
hvor der er ialt 48 kapitler,
og ved hvert kapitels begyndelse,
vil De kunne se de billed-vignetter,
som er kreeret af Finn Ulf Grabowski,
der udvider læsernes indlevelse i denne
krimis meget udsædvanlige plot.
Vi ønsker Dem en rigtig god fornøjelse
Ann Snowden og Finn Ulf Grabowski
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Hvis man måtte finde at disse 32 sider,
i læseprøve-bogen, med udpluk fra de
første kapitler, er både spændende
og læseværdige, så kan vi så godt som
garantere for, at man kun kan blive
glædeligt overrasket over plottet og det
man kommer til at opleve, ved at læse alle
de 48 kapitler som bogen indeholder.
så køb den, læs den og anmeld den på
BLOG.LAANT-IDENTITET.DK
en ny og anderledes krimi.
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DEKLARATION
Da ANN SNOWDEN af en korrekturlæser blev spurgt
om vi ikke, da vi skabte PLOTTET, havde spillet på alle
tænkelige tangenter, når man i bogen støder på: MORD,
JUSTITSMORD, SELVMORD, NARKO, KOKAIN, PUSCHER, HELLS ANGELS, IDENTITETSTYVERI, FLUGT
MIDT I AFSONINGEN AF EN FÆNGSELSDOM, TORTUR, VOLDTÆGT og TRANSVESTITTER, SAMT EN
HEMMELIG KLUB I KLAMPENBORG, KUN FOR MÆND
DER TAGER KJOLER PÅ OG MØDES MED ANDRE
MÆND DER HAR DE SAMME LYSTER?
Til dette spørgsmål svarede ANN SNOWDEN: Jo, det
håber vi da virkelig – ha, ha. Nu er det jo ikke unormalt,
at en krimi har alle disse elementer med, som du lige har
nævnt. At Jo Nesbøs hovedperson Harry Hole overhovedet kan gå oprejst, det er da en gåde! Men intet af det,
der foregår i romanen, er urealistisk. Det er naturligvis
bare samlet til en forhåbentlig appetitlig og spændende
cocktail, som jo er det, man gør, når man bevæger
sig ind i fiktionens verden. Og vi har altså ikke bare pøst
på i flæng. Så havde det bare været tomme kalorier!
Vi har de ting med, som giver mening i forhold til plottet
og som understøtter den historier, vi gerne vil fortælle.
Med denne deklaraton, og de tekststykker som vi har
udvalgt, håber vi at De får lyst til at købe vores KRIMI
”LÅNT IDENTITET” - der er skabt vha. vores hjerteblod!
God læselyst
ANN SNOWDEN & FINN ULF GRABOWSKI
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SOM NOGET NYT INDENFOR KRIMI-GENREN
INDEHOLDER DENNE ROMAN, PÅ GODT 300
SIDER, 50 FARVE-BILLEDER DER UDVIDER
LÆSERNES INDLEVELSE I DENS HANDLING
Forsvarsadvokaten
Merethe Stagetorn:

”Ærede dommere
og nævninge. Af
principielle grunde
tager jeg aldrig ordet justitsmord i min
mund, men i en sag
som denne føler jeg
mig fristet til det.
Sebastian Wegner
er ikke morder. Han
har bare været så
uheldig at befinde
sig på det forkerte
sted på det forkerte
tidspunkt”.

