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1957-58    Oosterby med omnejd 

Två skolpojkar får det svårt. Marten Winckelstroop är vänterhänt liksom Rejmus Fiste. Båda tvingas 

bära korrektionshandsken.  Av fröken Bolster. Rejmus lider dessutom av svår stamning. De 

bestämmer sig för att starta en förening, De vänsterhäntas förening. 

Kuno Blavatsky blir den tredje medlemmen. Hans pappa, Isidor, är filmproducent. Kuno är sängvätare 

och vänsterhänt. Han tvingades att gå om tredje klass och blev därigenom klasskamrat med Marten 

och Rejmus. De blir riktigt goda vänner.  

Några veckor senare omkommer fröken Bolster. Hon faller ner för en skoltrappa och bryter nacken 

(fick hon hjälp kanske?) (45). De tre pojkarna firar. Ett ungdomsgäng med dåliga egenskaper. 

Januari 1963 Oosterby med omnejd 

De tre pojkarna bjuder flickor till föreningen. Tvillingflickorna Clara och och Birgitte Behrens. Mycket 

vackra och glada. Mycket lika varandra, Båda vänsterhänta.  

1965-68 Oosterby med omnejd 

Clara introducerar Qvintus Maasenegger för gänget. Något år äldra men vänsterhänt. Han har ingen 

bil, men körkort.  

1968 Oosterby med omnejd 

Claraq och Birgitte får att jobb. Ska vara barnvakt. 

Ludvig på 13 år, tiibakadragen och Madeleine på nio, glad  och utåtriktad. Ludvig höll sig mest för sig 

själv. Pappa Boris Kettener var  med i inspelningen av Lawrence av Arabien. Mamma Louise var också 

inom familjen. Familjen var rik. Genom Qvintus Maaseneggers försorg dyker Zink upp i Grottan. (Vem 

Zink är får jag aldrig klart för mig). 

Wilma och Henriette hade redan anslutit sig.  

 

1968-69 Oosterby med omnejd 

Plötsligt kommer Clara stormande in genom ytterdörrenoch rasar ihop i en hög på hallgolvet hos 

Ketteners där Birgitte löser matematiska geometriproblem vid köksbordet. Vad är det som hänt.  

Madeleine har blivit kidnappad! Clara blev nedslagen. Polisen frågar ut henne. Kommissarie Lipinski 

och inspektör Vejde.  

Föräldrarna kommer hem och råkar i chocktillstånd.  

Januari –Februari 1969 Oosterby med omnejd 
Maskerad. Tio tusen gulden per person. Vem är inte villig att betala en slant för att få tillbaka en 
ålskad dotter. De planerar att kidnappa Madeleine och begära en stor lösensumma av hennes rika 
föräldrar. Dagen D 26 januari 1969.  

1969 Oosterby med omnejd 
Det var under studentveckan med alla prov som Madeleine Ketteners döda kropp hittades. Det blev 
en chock för Kuno Blavatsky. Mördaren var Leopold Kransky. Åtminstone tog han på sig brottet.  
 
 
--------------------------------------------------- 



September 1991. Loewingen 
Qvintus Maasenegger, 43, ser ut 53, känner sig som 63. Har levt ett svårt liv. Får ett brev från 
Styrelsen för De vänsterhäntas förening (DVF) med inbjudan  till Mollys Pensionat, Oosterby.  
Tänker på den rödhåriga Selma Verhoven.  
Han fick bo på Augustus och Elmira Flinders gård, med de två flickorna Malvina och Regina.  
Tio år när han kom, sjutton när han rymde.  
 
September 1991. Oosterby 
Birgitte Behrens kunde inte sova. Nyss skild från Carlo.  
Clara är hennes syster. Tvillingsyster. Hugo hennes make. Clara tänker på återkomsten till  
Oosterby. Inbjudan hon fått. På Mollys. Clara har fått förhinder. Ber Birgitte att spela rollen som 
Clara. Motvilligt gillar Birgitte detta. (Fick allvarliga konsekvenser) 
Det fanns något som var ouppklarat.  
Kuno Blavarsky får också en inbjudan. Han var alltid öppen gentemot sin fru Minna, men denna gång 
tvangs han ljuga om brevet. 
Funderar på ”händelsen”.  Är det ”för det där” som de är inbjudna.  

September  1991 Oosterby med omnejd 
Kurt Blavatsky på väg mot träffen i Oosterby. ”Hur kunde vi låta oss övertalas till någonting så 
fruktansvärt. Med en skuld så kommer en räkenskapens dag. Han träffar Qvintus. Denne påstår 
bestämt att det inte är han som skickat inbjudningsbrev till reunionen.  

Birgitte Behrens är där, under sin syster Claras namn.  

September 1991. Loewingen 
Qvintus Maasenegger, 43, ser ut 53, känner sig som 63. Har levt ett svårt liv. Får ett brev från 
Styrelsen för De vänsterhäntas förening (DVF) med inbjudan  till Mollys Pensionat, Oosterby.  
Tänker på den rödhåriga Selma Verhoven.  
Han fick bo  Augustus och Elmira Flinders gård, med de två flickorna Malvina och  Regina.  
Tio år när han kom, sjutton när han rymde.  
 
September 1991. Oosterby 
Birgitte Behrens kunde inte sova. Nyss skild från Carlo.  
Clara är hennes syster. Tvillingsyster. Hugo hennes make. Clara tänker på återkomsten till  
Oosterby. Inbjudan hon fått. På Mollys. Clara har fått förhinder. Ber Birgitte att spela rollen som 
Clara. Motvilligt gillar Birgitte detta.  
Det fanns något som var ouppklarat.  
Kuno Blavarsky får också en inbjudan. Han varalltid öppen gentemot sin fru Minna, men denna gång 
tvangs han ljuga om brevet. 
Funderar på ”händelsen”.  Är det ”för det där” som de är inbjudna.  

September  1991 Oosterby med omnejd 
Kurt Blavatsky på väg mot träffen i Oosterby. ”Hur kunde vi låta oss övertalas till någonting så 
fruktansvärt. Med en skuld så kommer en räkenskapens dag. Han träffar Qvintus. Denne påstår 
bestämt att det inte är han som skickat inbjudningsbrev till reunionen.  

Birgitte Behrens är där, under sin syster Claras namn.  

 



September 1991. Loewingen 
Qvintus Maasenegger, 43, ser ut 53, känner sig som 63. Har levt ett svårt liv. Får ett brev från 
Styrelsen för De vänsterhäntas förening (DVF) med inbjudan  till Mollys Pensionat, Oosterby.  
Tänker på den rödhåriga Selma Verhoven.  
Han fick bo  Augustus och Elmira Flinders gård, med de två flickorna Malvina Regina.  
Tio år när han kom, sjutton när han rymde.  
 
Birgitte Behrens är där, under sin syster Claras namn.  
Dukat för fem personer men sex stolar. De dricker och äter, de flesta mår bra. Spänningar lättar.  

 

Mars 1992. Lembork, Sorbinowo 
Dagboken som skrivs av Clara, som överlevde ”festen”, reunionen. Hon är svårt psykiskt skadad av att 
hennes syster mördats. Doktor Brenner tar hand om henne.  
”Min syster brann inne i mitt namn”. Men nu är hennes namn Birgitte Behrens. Det fanns ingen 
återvändo. Hon var tvungen att fatta det beslutet.  
 
September 2001, Maardam 
Clara Behrens läser sin dagbok. Hon har lyckats hålla sin identiet hemlig i tio år och vill att det så ska 
förbli. Men så dök han upp igen. Hon är rädd att bli avslöjad och lyckas få ett sjuksköterejobb i 
Sverige.  
 
Oktober 2012. Maardam 
Van Veeteren och Mahler har blivit gamla. De spelar schack 2 gånger i månaden. Veeteren är 75. 
Minns Ewa Moreno. ”Fallet G” var hans senaste bok. Han är gift med Ulrike. Hon säger att Münster 
ringt. Han sa att det rörde sig om ett gammalt polisärende. 
Krantzes bokhandel är Van Veeterens daghärbärge. Münster kommer på besök. Fd intendenten 
Münster, Van Veeteren som f dkommissarie. Han berättar att Qvintus Maasenegger hittats mördad.  

Oktober 2012. Oosterby med omnejd 

Van Veeteren och lrike Fremdli kömmer sig på ett hotell på landet för att slippa fira hans 75-årsdag. 

På vägen dit tvingar Fremdli honom att berätta vad Münster avslöjat. 1991 blev fyra personer 

innebrända på pensionatet Mollys. Fyra personer som känt varandra sedan barndomen. Ett slags 

återträff. Gärningsmannen Qvintus Maasenegger har nyss hittats nergrävd.  

Pensionatsinnehavaren hette Molly Hansen. Lever  fortfarande.  

Fd  kommissarie Wilkersson, nu 83, tog emot fd kommissarie van Veeteren i sit hem med anledning 

av mordbranden på Mollys pensionat hösten 1991.  

Den nye polischefen heter Peter Radovic. Van Veeteren gör ett besök.  

Ulrika Fremdli fortsätter att pressa sin make Van Veeteren om det gamla mordfallet. Hon får läsa de 

gamla förhören. Fem pärmar fulla. Snart har hon en handlingsplan klar. 

van Veeteren vaknar tidigt på natten. Sitter ensam och grubblar på fallet. (138). (140) 

Minns att Qvintus Maasenegger hade en äldre  halvsyster, Leonie. Missbrukare som nu hamnat i en 

sekt.  Hon bor på ett ålderdomshem.  Hon är 83 år men minns fortfarande en hel del. Rebecca Klejne  

hette flickan som hjälpte till med rummen. Hermann var vaktmästare.  

Han behöver en coach, menar Ulrika Fremdi.  

Rappaport och determinantan.  

Sjöfartshotellets restaurang i Oosterby. Van Veteeren och Ulirik har bjudit i Wilkerson och Radovic. 

De diskuterar vad som kan ha hänt 1991 Mollys pensionat.  



Rosemarie Kuivers går sällan på restaurang, Men nu var hon på Sjöfartshotellet samtidigt som 

personerna ovan och blir chockad över en upptäckt. De tre männen kände hon igen, men inte 

kvinnan. Hon mindes Kristian, som hon varit så förälskad i.  

Hon är där för att fira maken Roberts åttioårsdag, med sönerna Aron och Paulus, med sina 

respektive.  

Rosemarie hade tidigare tillbringat femton i år i ett strängt kloster. Syster Ambrosias hårda ord. 

Fortfarande på restaurangen.  Wilkersson berättar om kidnappningen. Hur pengarna betalades ut 

men utan att flickam Madeleine. Hon hittades månader senare död med bruten nacke. 

Kidnapparen/mördaren hittades, Leopold Kransky, med förfalskat tyskt pass. Polisen fick ett anonymt 

tips. Han erkände kidnappningen förnekade mordet. Påstod att flickans död var en olyckshändelse. 

Fick 20 års fängelse.  

Ulrika Fremdi läser Rebecca Klejnes vittnesmål. Hon gick hem redan vid sjutiden. Hennes kollega 

kocken, Volker Hermann,  stannade till kvart i elva.  

Tips från allmänheten, ett tjockt brev. ”Till kriminalpolisen, en bekännelse som borde ha kommit 

tidigare. ” Avsändaren vill vara anonym.  

Som ung blev han antagen som novis vid ett kloster. Efter ett tag lämnade någon en nyfödd pojke 

utanför klostret. Han döptes till Kristian, men kallades Kristen.  

Med tiden blev han intresserad av umgänge. Han varjorton, jag tjugoåtta. Jag älskade hans kropp och 

det gjorde andra också. 1964 blev vi utkastade. Ställda på bar backe. Min systertog hand om oss 

några dagar. Snartdrabbades Kristian av alkohol, droger, Promiskuitet, Brottslighet.  

Wolfram var en vän med dålig påverkan på Kristian. Han varen psykopat. Kristian dödade Wolfrm 

utan tecken på ånger.Han kom i fängelse och fick namnet Leopold Kransky. Som sedan dömdes för 

mord på den kidnappade flickan. Och lämnade statsfängelset i Würgau 1991.  

Van Veeteren firar motvilligt sin 75-årsdag. Han får tre presenter. Två  böcker, de kom från hans 

dotter Jess och från Marlene som varit tillsammans med hans son när denne dog för 15 år sedan och 

som fött ett av van Veeterens tre barnbarn. Av Ulrike fick han ett schackspel i valnötsträ.  

Så kommer ett SMS från Radovic: ”Molly Hansen döende, Behöver kanske utreda 

omständigheterna”. Radovic, Van Veeteren och Ulrike Fremdli, besöker Villa Höstdol, Träffar 

föreståndarinnan Ester Brahms. Hon säger att Molly Hansen somnat in.  

Molly Hansen fick besök kvällen innan. Presenterade sig som halvsyster. Uppgav namnet Henrietta 

Gunke.  

 

Syster Behrens överlevde branden och befinner sig nu i Sverige. 

En kvinna letar upp en avlägsen plats. Hitttar huset med en hopsjunken kvinna. Hon vill inte veta av 

henne. Inkräktaren levererade ett antal påståenden som kvinnan inte besvarar men som gör 

inkräktaren nöjd.  

Andra delen 

Oktober 2012. Kymlinge 

Gunnar Barbarotti tänker på sin avlidna hustru Marianne. Gjorde en bilresa tillsammans med Eva 

Backman, sin arbetskamrat inom polisen.  De levde i en ”komplicerad harmoni”. Deras chef är Stig 

Stigman – som efterträtt Asunander. En död kropp har hittats i Vandelbo.  

Men först en genomgång i polishuset. Där är också inspektör Borgsen. 



Den döde har en yxa i huvudet.  

Barbarotti och Backman besöker mordplatsen, hittar få ledtrådar. Intervjuar Klara Husak som hittade 

liket. Jobbar hemma, skriver en bok på tjeckiska.  

Barbarotti och Backman börjar med huset. Det ägdes av Hans Antonsson. Paret Nyström hade hyrt 

huset några år. Klara Husak hade hyrt huset Kenneth och Wilma Wilhelmsson drev förmedlingen. En 

vanlig hyresgäst är Birgitte Behrens. Tillsammans med S. Bengalpramavatna. En svensk Sören som 

tagit sin fästmös indiska namn. Han kommer och går till Birgitte Behrens lägenhet. Lär heta 

Kostadino. Det är han som är död med en yxa i huvudet. Blev hon mördad? 

En lista överdet senaste decenniets hyresgäster. I den dödes plånbok fanns en kondom, en hundra 

eurosedel och en biljetttill en gammal Springsteen koncert.  

Sören Bengalpramavatna förhörs 

Oktober 2012. Sverige 

Clara Behrens läser  sin dagbok, promenerar i Kymlinge, Sverige. Vem var det som mördade de fem 

personerana aom innebrändes? Det finna bara ett svar. Hans vackra mun och yviga hår. Mannen som 

tog på sig fängelsestraffet i 20 år.Han har varit polis i tio år, privatdeckare i 20.  

Clara hade utgivet sig vara sin syster i 20 år.  

November  2012 Oosterby-Maardam 

Åter besök på Villa Höstsol. Van Veeteren stannarutanför. Ulrike går in. Det tog en och en halv 

timme.  Franziska Pavlova hade förstoppning. ”Jag tror inte att jag fick ewtt vettigt ord ur Molly 

Hansen  på en timme. Ulrike Fremdli tror att det var Molly Hansen som lämnade sittnyfödda bar på 

trappan till klostret.  

En sammanfattning av fallet (378-79) 

 

November 2012. Kymlinge med omnejd.  

I sammanträdesrummet finns: (381) 

De letar efter Birgitte Behrens (som alltså är död) den de tror är Birgitte Behrens är i själva verket 

hennes tvillingsyster. Åklagaren Elisabeth Fredman godkänner en husrannsakan. I Vendelbo.  

Birgitte Behrens finns i sin lägenhet i bostadsområdet Rocksta. (Rocksta är en gård i Vallentuna 

kommun) 

Barbarotti och Backman söker genom Birgitte Behrens lägenhet på vars terass man hittat liket av 

Kostadino (?) Ihjälslagen med en yxa. Eva Backman hittar ett föremål, en liten klubbnål med 

inskriptionen DVF.  

En noggrann läsare förstår att det handlar om ”De vänsterhäntas förening”. 

Stigman skickar Barbarotti och Backman till Maardam. 

De tas emot av en ung aspirant vid namn Martinus, på hotell Amarant . De möts av Münster och 

kriminalintendent  Ewa Moreno.  

 

November 2012. Maardam 

Münster dyker upp i antikvariatet. Han har information till van Veeteren. Till exempel att systrarna  

Behrens arbetat som barnvakter åt Madeleine som sedan kidnappades och mördades. Münster har 



också en papprsbunt, en utskrift av ett mejl från Nya Zeeland. De är från Molly Hansens halvbror. 

Poul Hansen. En yngre bror till Molly.  

Molly umgicks mycket med amerikanare i slutet av 40-talet. Blev gravid, när hon födde sitt barn var 

soldaten tillbaka i Amerika. Hon lämnade sitt barn i klostrets vård.  

Soldaten var rik och skänkte Molly en stor summa pengar med vilka hon kunde köpa sig ett 

pensionat.  

(Hängde nu historien äntligen ihop? Sid 410) 

Och vem tusan är Volker Hermann? 

Kostadino Miller, var han som fick en yxa i skallen. Jobbade för många år sedan inom polisen 

November 2012. Maardam 

En minnesruna över Kostadino Eduardo Miller, född i Geneve 1947, död i Vandelbo utanför kymlinge, 

Sverige. (462) Blev en rättshaverist. Tyckte att alla andra poliser vasr idioter, accepterade bara Van 

Veeteren . Föll för världens  vackraste och godaste kvinna.  Hon var medskyldig i en mordhistoria. 

Fick sparken och blev privatdetektiv.  

Kostadino hade vistats  i fritidshuset tillsammans med Behrens, Birgitte dvs vet vi var Clara - den 

stora hemligheten. Nu vudmisstänkt för mordet.  

November 2012, Maardam 

Mördaren gick in på centralstationen. Hade mycket bestämda vanor. I Sverige hade han talat med 

Birgitte och avslöjat att hon var Clara. (Är det han som satt i fängelse i många år? Ä det Leopold 

Kransky eller någon annan som använt det namnet?) 

November 2012, Berlin 

Volker Hermann är utan jobb och saknar pengar. Han planerar ett rån. Han planerar länge. En 

juvelerare Oscar Lewenthal lämnar varje veckosslut in kassan till en bank. Han bär dem i en diskret 

plastpåse. Hermann övermannar honom och kommer över ett hundra sexton tusen euro. Då ringer 

det på dörren. Hermann gömmer påsen under sängen. Då öppnas dörren av två bastanta poliser. 

November 2012, Maardam  

Planet med Volker Hermann blir försenat 

Åtta personer är samlade i väntan: Barbarotti och Eva Backman, Munster, Mme hustru, Moreno och 

Jung, kommissarie Radovic , Van Veeteeren med hustru.  

Radovic har pratat med en viss herr Bloewe, direktör för fängelset i Wurgau medan Kransky satt där. 

Enligt honom var Kransky en mönsterfånge. Bra en sak hände, han bröt av båda tummarna på en 

annan intern. Den 15 december fick han sitt första besök, Juliusz Ignati. Han noterade sig i liggaren 

som DVE.  

Volker Hermann anländer.  Förhöret med honom blir helt bortkastat.  

Förutom att det framkommer att Kransky är död i ett fängelse i USA för sex år sedan.  

Barbarotti och Eva Backman tar en promenad, vilse i dimman 

November 2012, Maardam 

Dagboken, Clara berättar. Känner sig helt förlamad. Hon tänker på mördaren. Hon menar han som 

dödat Kostadino? Zink?  



Det satt en man i hotellets lobby när hon kommit tillbaka från sin nattliga promenad. Hon känner 

igen honom. ”Gud hjälpe mig!” 

Mördaren tänker på döda kroppar. De fyra som brann, den han grävt ner och den han lämnat kvar 

där den landat. Snokaren, privatdetektiven. Snokaren och Birgitte. Men Birgitte var ju egentligen 

Clara. 

Han vill ta rätt på Clara. Tar reda på vilket hotell hon bor på. Kanske använda gift ännu en gång. Han 

ju doktorerat i svampars toxiologi.  

Ämnet axetylenandromedol fanns i Kostadino Millers döda kropp.  

Det är Kranskys besökare i fängelset som är vår man, påstår Van Veteeren. Alltså den så kallade , 

Juliusz Ignati. Men hur visste han att de vänsterhäntas  gäng var inblandade.  

Radovic har tagit reda på att kidnappningen ledde till att det gick åt helvete med hela flickans familj. 

Boris Kettener dog på Rivieran för 10 år sedan helt alkoholiserad. Frun Louise gjorde självmord 1975. 

Men hur gick det då för sonen, den kidnappade och mördade flickans storebror? Ludvig Kettener. 

Förtidspensionerad , 36 år gammal.  

Såg jag verkligen rätt där nere i hotelllobbyn, tänket Clara. Ludvig Kettener som kommit för att 

hämnas sin älskade syster.  

Han beväpnade sig med gift och en dolk. Han förklädde sig. Tar sig till hotellet, våning sex, Rum 612. 

Knackade på dörren och blir insläppt. Clara har blivit gammal och bräcklig. Hon bjuder på te. Behöver 

gå på toaletten. Han utnyttjar detta för att hälla en påse gift i Claras tekopp. 

Då öppnas två dörrar, med poliser med dragna pistoler.  

Senare erkände Ludvig Kettener allt. Föreföll lättad över att få ”lätta sitt hjärta”.  

Det finns en hel del för de självpåtagna poliserna att reda ut.  

Van Veteeren blev helt lurad av fallet med de fyra innebrända 1991. Bland annat missade han att 

man kunde skilja på de två tvillingsystrarna. Clara Behrens hade ett födelsemärka i ljumsken, men 

inte Brigitte.  

”Svårt att vinna ett maratonlopp om man springer åt fel håll i första kurvan” säger Van Veteeren. 

 

 

(slut) 

 

 


