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- Jeg plejer at kalde det vores bondske utilfredshedsgen, sagde 

kriminalkommissær Gustav Strøm. - Min søster er sygeplejerske 

og klager altid over både arbejdstid og løn, når vi er sammen. Det 

samme gør min yngre bror, der er lærer, for ikke at tale om min 

storebror, der driver den fædrene gård.  

    Kriminalassistent Frode Clausen smilte og skottede i retning af 

den åbne dør til glasburet ved siden af, hvor deres yngre kollega 

Jeppe Svendsen sad og lod, som om han ikke lyttede med.   

    - Og vi er ikke en skid bedre, fortsatte Strøm. - Trods det, at 

statistikken viser, at vi ikke arbejder mere end et par og tredive 

timer om ugen, og vi oppebærer en løn, som vore kolleger rundt om 

i verden ikke en gang tør drømme om. Jeg er en vaskeægte 

bonderøv og kan ikke løbe fra det. Tidligere var sygeplejersker, 

lærere og politibetjente ofte rekrutteret fra landmandsfamilier. Det 

var uddannelser, der var inden for rækkevidde, og som gav en vis 

prestige. En akademisk uddannelse hørte den gang til undtagelsen. 

I dag er vi røv og gulvsand, hvad enten man er strømer, lærer eller 

sygeplejerske. Nu er det kun titler som dommer, advokat, 

professor, forsker, overlæge eller økonom, der tæller.  

    Clausen så igen i retning af Jeppe Svendsen, der sad bøjet over 

sin computer og lod som om, han var optaget af arbejdet.  

    - I øvrigt er vi ikke ene om det, fortsatte Strøm. - Danskere er 

generelt nogle værre klagehoveder. Og som du ved, er det fordi vi 

alle i bund og grund har bondske aner. En gang sagde man, at der 

var flere jyder i København end københavnere. Mon ikke 

københavnerne stadig er i mindretal?  

    - Og nu beder vi jyderne om assistance for at aflaste os i 

kampen mod indbildte terrorister, sagde Clausen. - Hvornår 

stopper galskaben, så vi igen kan koncentrere os om virkelighedens 

problemer? 

    - Rent personligt tror jeg, den har bidt sig fast og bliver svær at 



 

 

komme til livs. Så længe det er i politikernes interesse, holder de 

den gående. Al den snak om terrorisme fjerner, som du siger, fokus 

på de virkelige problemer.  

    Strøm så i retning af Jeppe Svendsen. 

    - Mon ikke Jeppe synes, vi er et par gamle brokkehoveder, 

sagde han og rejste sig.  

    - Slet ikke, lød det inde fra glasburet. - Tvært imod er det 

betryggende at høre, at der er andre, der er af samme mening.  

    - Ja, Jeppe, det varer sikkert ikke længe, inden du bliver 

kommanderet ud med maskinpistol og i skudsikker vest for at 

holde vagt over nationen, sagde Strøm. - Vores alder gør 

forhåbentligt, at vi slipper for den ydmygelse. 

    Telefonen ringede. Jeppe tog den og stillede sig derefter i 

døråbningen.  

    - Det var Centret igen: en kvinde, der har taget lidt rigeligt til 

sig af varerne i en forretning med børnetøj. De påstår. hun har gemt 

det i en beholder på maven, men tør ikke undersøge hende, før vi 

kommer.  

    - Har de tænkt sig, at vi skulle klæde hende af, sagde Clausen.  

    - Det klarer de selv. De ønsker kun, at vi skal være til stede, 

svarede Jeppe. - Jeg smutter hen og ser på det.  

    - Du kan jo altid yde førstehjælp ved fødslen, hvis chokket over 

beskyldningen skulle få hende til at nedkomme på stedet, sagde 

Strøm med en stille latter.  

    Der var kun et par minutters kørsel til Centret, der lå over for 

bydelens fire store boligblokke. Af mangel på et passende areal, 

havde man indrettet Centrets tagetage til p-plads. Jeppe kørte op ad 

rampen og så sig om efter en ledig bås. Midtvejs på bygningen fik 

han øje på to mænd, der stod og stirrede i retning af boligblokken 

over for. Den ene med en kikkert for øjnene. Den anden vendte sig 

i samme øjeblik og så i retning af Jeppes Ford.  

    - Det er sgu Morten, sagde han højt for sig selv. 

    Han havde været soldat sammen med Morten Stampe. Senere 

var de fortsat på politiskolen på hvert sit hold. Efter at have fundet 

en ledig plads gik han tilbage til de to. Nu var det Morten, der 



 

 

havde overtaget kikkerten, mens den anden stod og lænede sig op 

ad brøstværnet. 

    - Mente nok, det var dig, sagde Jeppe og gik hen til de to. - Det 

er længe siden, Morten. 

    Morten sænkede kikkerten og vendte sig. Gensynsglæden var 

det så som så med, fornemmede Jeppe. Mere, som ærgrede det ham 

at være genkendt. 

    - Hej, gamle jas, gengældte Morten med et anstrengt smil. - 

Hvad laver du her? 

    - Det samme siger jeg. Jeg er kaldt ud til et butikstyveri. Hvad 

har du i kikkerten? 

    - Ahh, én, vi har under observation i en af lejlighederne over 

for. 

    - Noget alvorligt? 

    - Ren rutine. Foreløbig Ikke andet end en formodning, lød det 

kryptisk fra Morten.  

    Jeppe havde på fornemmelsen, at Mortens sparsomme 

forklaring betød, at han ikke ønskede at røbe yderligere. På den 

anden side kunne det ikke være særlig alvorligt, når de ikke var 

informeret om PET’s overvågning inden for deres område.  

    - Nå, jeg må videre, sagde Jeppe. - De står og venter på mig 

med en højgravid butikstyv. Held og lykke med overvågningen.  

    - Vi ses, sagde Morten i et ikke alt for overbevisende tonefald.  

    Jeppe gik ned i Centret og hen til børnetøjsforretningen. En 

ekspedient fulgte ham ud i baglokalet, hvor indehaveren, en 

assistent og butikstyven, der var en gammel kending, samt dennes 

ca. treårige datter ventede på ham. 

    - God dag fru Bjerregård, sagde Jeppe. - Så skal vi til den igen. 

    Det var tredje eller fjerde gang inden for det sidste halvår, at de 

var kaldt til Centret på grund af den kvindelige butikstyvs 

tilbøjeligheder. Den unge mor indvilgede uden protester i at klæde 

sig af under opsyn af den kvindelige assistent. Jeppe og 

indehaveren forlod lokalet for fem minutter senere at blive kaldt 

ind igen. På bordet foran tyven lå en bunke børnetøj ved siden af en 

kuppelformet tingest, der bestod af primitivt papmache lagt på en 



 

 

form af trådnet. Jeppe noterede de stjålne genstande i rapporten. 

Sammenlagt betød det, at den unge tyv i nær fremtid stod til 

fængselsstraf, dersom hun fortsatte. Brødbetynget lovede hun bod 

og bedring. Hun og datteren blev ledsaget ud af forretningen af 

assistenten, som var man nervøs for, at kvinden skulle falde for 

fristelsen til at udøve sine tilbøjeligheder undervejs.  

    Uden for butikken stod en ung mand og talte i en iPhone.  

    - Jeg er i Centret for at købe ind for Kenneth, sagde fyren. 

    Jeppe blev stående og overvejede, om han skulle benytte 

lejligheden til at købe en overtræksdragt til Mette, hans femårige 

datter. Hans kone, Trine, havde nævnt det nogle gange de sidste 

dage. Hvad tænker de ikke i børnehaven, havde hun sagt med 

henvisning til dragtens forvaskede udseende.  

    - Kenneth er ikke major, men kaptajn, sagde den unge mand 

med iPhone’en. 

    Jeg må hellere vente, tænkte Jeppe. Når han købte tøj til Trine 

og Mette, var det enten et nummer eller flere for småt eller stort. 

Han huskede endnu den eneste gang, han havde vovet at købe 

lingeri til Trine, hvordan hun havde beklaget sig over, at trusserne 

var flere numre for store og bh’en alt for lille.  

    Oppe på p-pladsen standsede han ud for det sted, hvor Morten 

og hans kollega havde stået. Var det ikke i boligblokken over for, at 

den dømte kaptajn i Forsvarets Efterretningstjeneste boede? 

Kenneth Larsen hed han. Hans forseelse var, at han havde røbet 

nogle klassificerede rapporter om ulovligheder, begået af danske 

soldater i Afghanistan. Dommen lød på seks måneders fængsel, 

huskede han. 

    Jeppe gik hen til brøstværnet og stirrede over på boligblokken. 

Så vidt han huskede, var det på anden eller tredje sal. Var det 

samme kaptajn, som den unge mand med iPhone’en havde kaldt 

Kenneth, og som han var på indkøb for? Nu huskede han, at han et 

eller andet sted havde læst eller hørt, at ingen havde set noget til 

Kenneth Larsen efter løsladelsen. Man sagde, han var blevet 

underlig og havde buret sig inde i sin lejlighed.  

 



 

 

Asbjørn Kirk med dæknavnet Sinon stod og betragtede nogle 

billeder på opslagstavlen. Den forhenværende jægersoldat 

nærmede sig de 60, men besad samme ungdommelighed og styrke, 

som da han var midt i 30’erne.   

    Rækkerne af slanke støbejernssøjler i den tidligere systues 

store tomme hal efterlod mindelser om en uddød skov af nøgne 

træer. Kun et hjørne i det store rum var indrettet til beboelse. 

Foruden opslagstavlen og et næsten to meter højt Danmarkskort 

indskrænkede møblementet sig til en luvslidt sofagruppe med tre 

lænestole, en reol og et stort sofabord.  

    I en af de slidte stole sad Morten Stampe med dæknavnet 

Baios. Hans opmærksomhed var rettet mod tavlen og sin 

overordnede.  

    - Jeg skifter dem ud, så snart jeg har nogle, der er bedre, sagde 

Morten. 

    Han rejste sig, drak af det kaffekrus, han have i hånden, og 

satte det fra sig. Med spændstige skridt gik han hen til sin chef og 

pegede på et billede, hvor under der stod Knud Jensen. Baios var en 

smule højere end Sinon, der til gengæld var bredere. Begge var lige 

muskuløse og bar præg af hård fysisk træning.  

    Sinon vendte sit skarpskårne, smalle ansigt mod Baios og 

betragtede den godt 20 år yngre mand med et anerkendende udtryk. 

    - Taget omstændighederne i betragtning er de udmærket, sagde 

han. - Jeg ville ikke have noget problem med at genkende dem, 

hvis jeg mødte dem på gaden. Men en smule tættere på er 

naturligvis at foretrække. 

    Billedet af Knud Jensen opfyldte da også de fleste krav til et 

vellignende, genkendeligt portræt af objektet. Den unge mand på 

billedet havde et ovalt, lidt drenget ansigt med utydelig aftegning 

af daggamle skægstubbe; mørkeblondt, viltert hår, der trængte til at 

blive trimmet; lidt ludende holdning, der for en gammel soldats 

granskende blik antydede dårlig kondition; middelhøj, vurderede 

Sinon, i forhold til personerne på begge sider af ham i det 

indkøbscenter, hvor optagelsen stammede fra. Endvidere 

registrerede han, at pixlerne i øjnenes iris reflekterede blåt. 



 

 

    - Velsagtens med posen fyldt med pilsnere, sagde Sinon. 

    - På vej hen i parken, supplerede Baios. 

    - Hvor de mødes så godt som dagligt. I mener, vennen har et 

alkoholproblem? 

    - Ikke en eneste gang har vi set ham uden med en pose pilsnere 

i hånden eller inden for rækkevidde. 

    Sinon studerede den unge, arbejdsløse tjener på billedet. 

Ølmaven og det runde ansigt med anlæg til dobbelthage antydede, 

at Henrik Frederiksen drak lidt for mange pilsnere. Ikke 

ualmindeligt for tjenere i den lavere ende af faget, tænkte han. På 

hans stamcafé led halvdelen af tjenerne af overvægt. 

    - Og de to mødes så godt som dagligt i parken over en pilsner, 

sagde Sinon. 

    - Eller flere, hvis Frederiksen ikke er på arbejde. Af og til 

bliver han kaldt på afløsning en dag eller to. Sort arbejde. 

    - Sort arbejde? Hvorfra ved I det? 

    - Fordi de omtaler det som sort arbejde, når han får et opkald. 

    - Vi går altså ud fra, at de er nære venner af Dolon og kan være 

involveret i affæren med Hermes. 

    - Jensen løber ærinder for Kenneth Larsen flere gange om ugen 

i Centret. En slags stik i rend dreng. Frederiksen kalder ham 

Larsens ordonnans. 

    - Lad os være enige om at kalde ham Dolon for en ordens 

skyld. 

    - Naturligvis. 

    - Og vi må hellere give de to herrer et passende dæknavn, 

sagde Sinon med et blik i retning af Knud Jensens og Henrik 

Frederiksens portrætter på tavlen. - For at vise, at vi tager dem 

alvorligt. 

    - Skal vi fortsætte aflytningen? 

    - Endelig. Det nytter ikke at eliminere canceren, hvis man ikke 

får rødderne med. Og det er de to herrers kærester? 

    Sinon bøjede en smule i knæene for at tage de to unge piger 

under billederne af deres samlevere i øjesyn. 

    - Tror du, de kan være involveret? 



 

 

    - Hvis vi går ud fra, at de ikke kan holde mund.  

    - Rigtigt tænkt. Unge mænd elsker at gøre indtryk på deres 

udkårne, sagde Sinon med et skævt smil. - Hellere spille James 

Bond end fjolle rundt som arbejdsløs.  

    Baios var i vildrede med, hvem chefen sigtede til.  

    - Pia Høgh Bech, ansat i en børnehave. Har levet sammen med 

Knud Jensen på samme adresse i to år, svarede han.  

    - Ser ikke værst ud, sagde Sinon, mens han studerede den 

smukke, blonde pige med den perfekte figur. 

    Billedet var taget i skovlignende omgivelser med en flok 

rollinger i baggrunden.  

    Sinon flyttede sig en anelse til siden og så på det næste billede 

af en lidt buttet pige med kastanjebrunt hår.  

    - Hun hedder Rikke Lund, advokatsekretær. Har levet sammen 

med Henrik Frederiksen i flere år, sagde Baios. 

    - Kommer pigerne hos Kenneth Larsen, spurgte Sinon. 

    - Det har vi ikke bemærket. 

    - Mon vi ikke kan udelukke, at de er involveret. Det betyder 

naturligvis ikke, at de skal holdes ude af betragtning. 

    En ung mand på højde med Baios og af samme statur nærmede 

sig med taktfaste trin. Lyden gav ekko mellem væggene og 

forstærkedes i det store, tomme rum.  

    - Undskyld forsinkelsen, sagde han og standsede ud for de to. - 

Jeg havde en opgav, der skulle gøres færdig. 

    - Det er, hvad man må finde sig i, når man er ansat i Forsvarets 

Efterretningstjeneste, sagde Sinon. - Noget spændende? 

    - En dum sag med nogle mekanikere, der er utilfredse med 

forholdene i Irak. For meget arbejde i for megen varme. De 

forlanger at blive sendt hjem på afspadsering, svarede den unge 

efterretningsmand med det borgerlige navn Thomas Frandsen og 

dæknavnet Kampe. 

    - Forkælede ungdom. Verden er af lave, sagde Sinon med en 

ærgerlig grimasse. - Hvad fanden tænker amerikanerne ikke om os. 

Men til sagen: Skal vi prøve at finde ud af, hvordan vi griber det 

an? Nogle forslag? 



 

 

    - Lad os rydde lejligheden og håbe, det afskrækker ham fra at 

kontakte Hermes, sagde Kampe. 

    - Der er blot det problem, at han så godt som aldrig forlader 

lejligheden, sagde Sinon. - Lad os vente lidt endnu. Hans tavshed 

tyder på, at han er i vildrede og frygter udfaldet. Lad os foreløbig 

løbe an på det og satse på forskrækkelsen.  

    - Hans ekskone har ringet og bedt ham tage børnene i hendes 

ferie, sagde Kampe. 

    - Her har vi måske løsningen, sagde Sinon. - Hvis han ikke 

beslutter sig inden. Hvornår er det? 

    - De sidste 14 dage af måneden. Hun skal til USA. Og han har 

tænkt sig at tage børnene med til bedsteforældrene i Århus.  

    - Hvor har du det fra, spurgte Sinon. 

    - Fra vores aflytning, svarede Kampe. 

    De vendte sig ved lyden af en dør, der blev lukket. Det var 

Michael Olesen, der nærmede sig diagonalt gennem rummets 

halvmørke. Han var i T-shirt med begge arme ud fra kroppen, som 

normalt for bodybuildere med overdimensionerede rygmuskler. 

Hans dæknavn var Talos, rekrutteret fra politiets aktionsgruppe, 

AKS. Talos var næsten et halvt hoved højre ende de andre og lige 

fyldt 30. Hans blonde tætklippede hår virkede næsten selvlysende 

over det skarpskårne ansigt med den permanent rosa teint.  

    - Det var med nød og næppe, jeg slap fri, sagde han. - Heldigvis 

fandt jeg en, der skyldte mig en tjeneste.  

    - Godt Talos, sagde Sinon. Vi har drøftet, hvad vi skal stille op 

med Knud Jensen og Henrik Frederiksen. Vi er nået til den 

konklusion, at vi må anse dem for Dolons fortrolige og eventuelt 

medsammensvorne. Af samme grund må vi behandle dem i 

overensstemmelse med, hvad dette indebærer. 

    - Dolon, altså Kenneth Larsen, sagde Talos. 

    - Vi må vænne os til nogle alias, sagde Sinon. - Af 

forsigtighedsgrunde. Selv vi kan ikke udelukke overvågning. Har I 

forslag til navne for vores venner her. 

    - Sinon vendte sig mod de fire billeder på tavlen. Talos trådte et 

skridt nærmere og studerede de fire med sit gennemtrængende, 



 

 

kolde blik. Sinon gik hen til bogreolen og kom tilbage med en bog, 

hvorpå der stod Græsk mytologi. Han bladede febrilsk i den og 

standsede nu og da. 

    - Hvad med Linos for Knud Jensen? 

    - Hvordan staves det, spurgte Baios. 

    Sinon stavede, og Baios tilføjede det med spritpen og versaler 

under billedet af Knud Jensens navn.  

    - Og Chione for hans dame. 

    Baios bad igen om at få det stavet. 

    - Itys for Henrik Frederiksen. 

    Sinon stavede igen og ventede, til Baios havde skrevet færdigt. 

    - Og Medusa for hans dame. 

    - Det er hende med hår af slanger, sagde Kampe. 

    - Før hun blev halshugget af Persus, sagde Sinon. 

    - Søn af Zeus, sagde Kampe. 

    - Det er sikkert rigtigt, sagde Sinon og rakte ham bogen. 

    - Hvor bliver Euros af, spurgte Kampe.  

    - Han blev pludselig forflyttet til nattevagt, sagde Sinon. - På 

grund af sygdom. 

    - Man skulle tro, der var udbrudt epidemi i korpset, sagde 

Baios. 

    - Det er der også, sagde Kampe. - Den hedder flygtningestrøm 

og jødevagt. 

    - De burde ekspederes ud af landet, hele bundtet, sagde Talos. - 

Vi har ikke andet vrøvl af det skidt. 

    De andre så på ham uden at følge emnet op. Talos benyttede 

enhver lejlighed til at lufte sin racisme.  

    - Hvis man læser deres skæbne ud fra navnene, ser det sort ud, 

sagde Kampe og så op fra bogen. - Itys blev myrdet af søstrene 

Prokne og Filomele og serveret for Itys’ egen far. 

    - Som steg eller ragout, lød det fra Baios. 

    De andre lo. 

    - Der nævnes intet om opskriften, sagde Kampe. - På grund af 

sin skønhed gjorde Chione nar af Artemis, der i vrede dræbte hende 

med sine pile. Og Linos blev dræbt i tvekamp af sin egen far. 



 

 

    Alle så på Sinon, som ventede de svar.  

    - Jeg kan forsikre jer, at det beror på tilfældigheder, sagde han. 

- Der er ingen underliggende opfordringer eller ønsker i den 

retning. Tværtimod vil jeg slå fast, at vi skal begrænse os til at jage 

dem en skræk i livet og så håbe, at de afholder sig fra at føre 

Hermes opfordring ud i livet. I øvrigt var det, så vidt jeg husker, 

mere reglen end undtagelsen, at fortidens guder og helte led en 

voldsom skæbne end levede lykkeligt til deres dages ende.  

    Kampe rakte bogen til Baios, der gik hen til reolen og satte 

bogen på plads. 

    - I øvrigt oplyser Kampe, at alle anmodninger om aflytning er 

efterkommet, sagde Sinon. - Det betyder, at der er frit slag. 

    - Så får vi forhåbentligt gjort op med den landsforræder en 

gang for alle, sagde Talos og lod musklerne spille under T-shirten. 

    - Selv om spionen Dolon måtte lade livet ifølge de græske 

myter, håber jeg som sagt, at vi kan begrænse os til at jage Kenneth 

Larsen en skræk i livet. 

 

Knud så på sin iPhone. 

    - Er det ham, spurgte Henrik. 

    - Ja, svarede Knud og slettede sms’en med beskeden. 

    - At du gider, sagde Henrik og tog en slurk af sin Tuborg.  

    Han sparkede til en bold, som et par drenge havde sendt hen 

mod deres bænk i parken. Episoden fik Knud til at tænke, om 

drengene skulkede fra skolen, som han selv, da han var i deres 

alder. 

    - At du gider være stikirenddreng for den indbildske skid, 

fortsatte Henrik. - Han har ikke andet at give sig til end at gøre det 

selv. Jeg tror, han leger, at du er hans ordonnans, som da han var 

major. 

    - Kaptajn. Han er over hovedet ikke indbildsk. Bare 

menneskesky. Det at bevæge sig uden for en dør, er ren tortur for 

ham. I øvrigt har jeg intet imod at tjene en hund. 

    Som arbejdsløs tømrer havde han svært ved at få pengene til at 

række. Dagpengene rakte stort set kun til de faste udgifter. Og det 



 

 

blev ikke bedre, når han begyndte på arkitektskolen. 

    - Jeg har intet problem med at få mine til at slå til, sagde 

Henrik. - Hvis jeg lod Rikke stå for økonomien, er jeg bange for, at 

hun købte tøj for alle pengene. 

    Knud vidste, hvad Henrik sigtede til. Hans kæreste og 

samlever var kendt for sit forbrug af smart tøj.  

    - Og hvis jeg stod for økonomien, ville der ikke være noget 

tilbage midt på måneden. I øvrigt bruger Pia meget lidt på tøj. 

    - Hun ligner en million. 

    - Genbrugstøj. Pia kan trække en sæk over hovedet og stadig 

ligne en million, sagde Knud med et bredt grin og lagde sin tomme 

ølflaske ned i posen under bænken. 

    - Indrømmet! Ham majoren virkede da forholdsvis normal før 

afsløringen. Er det turen i spjældet, der har gjort ham underlig? 

    Henrik trak en ny pilsner op af posen og åbnede den. Knud 

rejste sig for at gå. 

    - Kaptajn. Det er ikke usædvanligt, at folk, der føler sig 

uretfærdigt behandlet, bliver en smule underlige.  

    - En smule? Han må have gak i låget. Stodderen har ikke vist 

sig uden for en dør siden løsladelsen. Bilen har stået på samme sted 

i ugevis. 

    - Han cykler et par timer flere gange om ugen.  

    - Om natten, når normale mennesker er gået i seng. 

    - Jeg smutter, sagde Knud og begyndte at går i retning af 

rækken af boligblokke et par hundrede meter længere fremme. 

    Ud for den tredje blok gik han ind ad den femte opgang og op 

på anden sal. Hans egen lejlighed lå til venstre for trappen over for 

tidligere kaptajn i Forsvarets Efterretningstjeneste, Kenneth 

Larsens. 

    Han ringede på dørklokken og hørte sikkerhedskæden rasle 

inden for. Døren blev først åbnet på klem og derefter helt.  

    - Det var pænt af dig, sagde Kenneth og låste døren efter dem. 

    Den forhenværende officer havde et rektangulært blegt ansigt 

med en karakterfast hage og let buet næse. Han var middelhøj, 

blond, halvskaldet og havde netop rundet de 42 år. På trods af det 



 

 

noget forsagte udtryk var hans holdning rank og atletisk, som man 

kunne forvente af en professionel soldat.  

    - Jeg mangler lige at skrive et par ting på listen, sagde han og 

satte sig ved det lille bord i køkkenet.  

    Øjeblikket efter havde han tilføjet et par ekstra indkøb på 

huskesedlen, som han rakte Knud sammen med fem hundrede 

kroner.  

    - Lækkert vejr i dag, sagde han. - Jeg har siddet og arbejdet på 

altanen hele formiddagen. Egentlig burde man … 

    Han fuldendte ikke sætningen, men gik hen til entrédøren og 

låste op. 

    - Hvis de ikke har den vin, køber du bare en anden i samme 

prisklasse, sagde han og åbnede døren. Hovedsagen er, at det er til 

at drikke. 

    Han smilte venligt og stillede sig op mod væggen for at lade 

Knud passere.  

    Kenneth var ikke drikfældig, som det var tilfældet med mange 

af karreernes arbejdsløse beboere. Almindeligvis købte han en 

flaske rødvin et par gange om ugen.  

    Bag sig hørte Knud den velkendte raslen, da sikkerhedskæden 

blev skubbet på plads. 

    Han rystede opgivende på hovedet. Hvad fanden var den 

stodder så nervøs for? Var han bange for, at nogen skulle komme 

og forulempe eller chikanere ham for det, han havde gjort? Han og 

Henrik var enige om, at hans Facebook sikket var oversvømmet af 

hadebreve og trusler fra alverdens tossehoveder. Ikke så få anså 

hans afsløring som landsforræderi, bakket op af mange politikere 

og de fleste medier. Selv var han af den mening, at det ikke en skid 

for meget, at sandheden kom frem og danskerne fik at vide, hvad 

regeringen og forsvaret havde fortiet og senere fik så travlt med at 

bortforklare. Overgrebene i Afghanistan havde været af en sådan 

art, at man havde svært ved at afvise dem. 

    Han trak sedlen op af lommen og studere den. 2 stk. 200 grams 

bøffer (helst modnet filet)… Hvordan fanden fik han råd til sådanne 

vaner? Vin til 100 kr. og bøffer til samme beløb, når man var 



 

 

arbejdsløs? Samme spørgsmål stillede han sig selv, hver gang 

Kenneth sendte ham i supermarkedet. Selv måtte han vende og 

dreje hver en krone. Henrik mente, at offentligt ansatte af hans 

slags fik udbetalt fuld løn lige til pensionsalderen, uanset om man 

var afskediget på grund af landsforræderi eller som følge af andre 

forseelser, som tilfældet med en netop bortvist departementschef. 

    Han trådte ud i fodgængerfeltet mod Centret lige over for. 

 

Kenneth Larsen genlæste den e-mail, han havde modtaget, lige før 

Knud ringede på døren. Så skænkede han kaffe fra termokanden og 

nippede forsigtigt til koppen for ikke at brænde sig. Hvad fanden 

betød den kryptiske titulering, tænkte han og kastede et blik ud 

over altanens cementfarvede overkant. Neden for larmede nogle 

rollinger på den langstrakte plænes legeplads. Synet af ungerne fik 

ham til at tænke på sine egne to, ledsaget af et stik i mellemgulvet.  

    Hej kollega. Måske vil vedlagte link interessere dig, stod der på 

engelsk efterfulgt af linket og et Venlig hilsen - Hermes. 

    Det var otte dage siden, han modtog den første e-mail fra 

Hermes: Hej Kollega. Har læst om din sag, stod der. Håber, du er 

kommet dig over de værste følger og atter er rede til at slå et slag 

for sandheden. Foretrækker besked via PGP. Venlig hilsen - 

Hermes. 

    For et par dage siden dukkede den anden mail så op med 

forslag om, at fremtidig kommunikation foregik via krypterede 

PGP-mails. 

    Hermes havde måske allerede hans PGP-kode, tænkte han. Fra 

første færd sagde et eller andet ham, at her var tale om en af 

hackerverdenens tunge drenge, for hvem intet var umuligt. Et 

personificeret NSA, der var i stand til at bryde ind overalt for at 

afsløre overvågernes overvågning. For han var nu ret sikker på, at 

tituleringen kollega ikke blot sigtede til en form for fælles faglig 

baggrund, men måske også en retlig. Havde Hermes ligeledes en 

dom bag sig? I givet fald: hvor længe havde han siddet inde? Seks 

måneder som han selv, eller mere? Seks år? Eller mere? Daniel 

Ellsberg, der stod bag afsløringen af Pentagon-papirerne og 



 

 

løgnene om Vietnam-krigen, kunne tilbage i 70’erne se frem til en 

dom på 150 års fængsel ifølge eksperter. Men slap mirakuløst helt 

uden straf, takket være Watergate-affæren.  

    Så var der Brandley Manning. Eller Chelsey Manning, som 

han-hun kaldte sig nu, og som sad og rådnede op i et 

maksimumsikret fængsel i Kansas efter en dom på 35 år for 

afsløring af en lang række løgne og fortielser om Irak-krigen. Og 

ikke at forglemme Edward Snowden, der gemte sig i Rusland, og 

som sikkert stod til mindst det samme som Ellsberg.  

    Set i det perspektiv var han sluppet billigt for sin afsløring af 

danske soldaters brud på konventionerne under krigsdeltagelsen i 

Afghanistan. Trods afgørelsen og dommen var han stadig af den 

opfattelse, at det snarere burde være virkelighedens syndere, man 

havde sat i spjældet.  

    De triste tanker fik ham til at tage en dyb indånding efterfulgt 

af et opgivende suk. Så aktiverede han linket og lænede sig tilbage 

i stolen. Hermes meddelelse dukkede frem på skærmen: 

    NSA spionerer blandt andet på danske firmaer, især danske 

medicinalfirmaer, og formidler resultaterne videre til store 

amerikanske medicinalkoncerner. 

    Det var der intet nyt i, tænkte Kenneth. Medierne havde luftet 

samme påstand adskillige gange.  

    KAISAR er en gigant inden for kræftforskningen. Koncernen 

har en række vacciner under udvikling i lighed med dens danske 

konkurrent FARMANORD. Jeg ligger inde med dokumentation for, 

at NSA spionerer intensivt på FARMANORD’s forskning og 

udvikling af kræftvacciner og videregiver resultaterne til KAISAR. 

For mig ser det umiddelbart ud, som FARMANORD fører feltet, 

hvilket forklarer NSA og KAISAR’s interesse. Desværre tillader 

min tid ikke yderligere fordybelse i emnet, selv om jeg brænder 

efter at afsløre synderne.   

    Er du interesseret i at se nærmere på sagen og eventuelt 

efterfølgende lække resultatet til medierne, hører jeg gerne fra dig. 

I tilfælde af accept vil du modtage al foreliggende materiale samt 

vejledning om, hvordan du skaffer dig adgang til de respektive 



 

 

institutioner.   

    Håber at høre fra dig - Hermes.  

    Kenneth rejste sig og gik ind i stuen, hvor han vandrede 

hvileløst frem og tilbage. Han var i dyb vildrede. På den ene side 

var han skrækslagen ved tanken om at risikere at ende i samme 

mareridt, som under Afghanistan-sagen. På den anden brændte han 

efter at vide mere om den påståede spionage mod det danske 

medicinalfirma til fordel for dets amerikanske konkurrent. 
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Kenneth mærkede et stik i mellemgulvet, da det ringede på døren. 

Han vidste ikke hvor længe han havde vandret frem og tilbage i 

egne tanker. Det måtte være Knud, der vendte tilbage med 

indkøbene. 

    Han lagde venstre øje til dørspionen. Ja, det var Knud med en 

pose i hånden. 

    - Det var dejligt, sagde han og tog mod posen og byttepengene. 

- Du har vel tid til en kop kaffe? 

    - Ja tak, sagde Knud og håbede, at Kenneth kunne hjælpe ham 

med et problem, han havde med pc‘en. 

    - Jeg kommer med en kop, sagde Kenneth og forsvandt ud i 

køkkenet. - Jeg sidder ude på altanen. 

    Knud gik ud på altanen og kastede et blik ud over grønsværen. 

Vejret var skønt. Det var den første egentlige sommerdag efter et 

temmelig regnfuldt og køligt forår. Nedenfor på legepladsen var en 

del småbørn sammen med deres mødre. De fleste af kvinderne med 

tørklæder på hovedet. Nysgerrig gik han et par skidt til venstre og 

skottede i retning af monitoren på Kenneths pc. NSA spionerer 

blandt andet på danske firmaer …, læste han. Det lød interessant. 

Han vendte sig mod stuen og lyttede. Nej, Kenneth var sikkert 

optaget i køkkenet med at pakke ud og sætte i køleskabet. Han 

trådte en smule nærmere skærmen. Det hele var på engelsk, men 

voldte intet besvær. Han havde været blandt de bedste til engelsk i 



 

 

gymnasiet. 

    Hurtigt læste han resten og stillede sig med bankende hjerte 

hen på modsat side af bordet og pc’en, mens han foregav at studere 

livet nede på plænen. Det lød som et brag af en hackersag det, 

Hermes forsøgte at involvere Kenneth i. NSA var den amerikanske 

overvågningsorganisation, medierne havde talt og skrevet så meget 

om på det sidste på grund af en række skandaler. Ifølge nyhederne 

var der ikke den ting, NSA havde sin næse i. Farmanord var 

Danmarks førende medicinalfirma inden for kræftforskning, vidste 

han. Spionerede NSA for den amerikanske konkurrent, kunne 

Kaisar meget let løbe af med sejren. Han hørte trin i stuen.  

    - Værsgo, sagde Kenneth og satte en bakke med kop og 

tallerkener med de to flødeskumskager, Knud havde købt i 

bagerafdelingen. - Jeg fik lyst til noget sødt. 

    - Jeg tog de mest uimodståelige.  

    - Herligt, svarede Kenneth efter den første mundfuld.  

    Kenneth havde en permanent sød plet. Det var sjældent, at han 

ikke skrev et eller andet fra konditoriet på huskesedlen. 

Trøstespiser, tænkte Knud og satte sig. Selv havde han også behov 

for en smule trøst efter mere end tre måneder på støtten.  

    Kenneth rakte en hundredekrone-seddel hen over bordet. Knud 

takkede og stak den i skjortens brystlomme; som sædvanlig en 

smule forlegen over sin genbos generøsitet. Konstant mangel på 

penge gjorde, at han havde svært ved at afslå.   

    Lyden fra ungerne nede på legepladsen trængte op til dem.  

    - Jeg har lige modtaget en kærkommen e-mail, sagde Kenneth, 

mens han omhyggeligt skrabede det sidste flødeskum af 

tallerkenen. 

    Knud lyttede spændt. Havde han tænkt sig at dele Hermes 

afsløring med ham? 

    - Min ekskone har skrevet, om jeg kan tage børnene fjorten 

dage i sommerferien.  

    Skuffet satte Knud den tomme tallerken fra sig. Så smilte han 

deltagende. Der var næsten ikke en dag, uden Kenneth fortalte et 

eller andet om sin femårige datter og syvårige søn. Det var tydeligt, 



 

 

at han forgudede dem og glædede sig til sommerferien sammen 

med dem.  

    - Så er der nogen, der glæder sig. 

    - Mon ikke. Jeg er allerede i fuld gang med at planlægge det: 

bl.a. vikingebyen ved Ribe, Legoland, Givskud, Den gamle by i 

Århus for at begynde med Jylland. Og så et par dage sammen med 

mine forældre.  

    Kenneth havde fortalt, at hans forældre boede i Århus, og at 

han og børnene havde holdt jul der forrige år.  

    - Sidste halvdel af måneden, fortsatte han. - Min kone skal 

fjorten dage til USA. 

    Sammen med hendes nye fyr, tænkte Knud. Eks’en var 

sygeplejerske og havde scoret en overlægekollega, havde Kenneth 

fortalt. Eller var det kirurg? Gud vide, om NSA også havde sin 

næse i det? Der var sikkert ikke den ting, amerikanerne ikke vidste 

om en forræderisk dansk efterretningsofficer, for den sags skyld 

forræderiske officerer et hvilket som helst sted på kloden. Eller blot 

potentielt forræderiske.  

    - Tak for kaffe, sagde han og rejste sig. - Jeg må videre. 

    - Tak for hjælpen, svarede Kenneth og fulgte ham ud. 

    Han åbnede entrédøren for at hente det karton pilsnere, han 

havde stillet inden for. Da han låste, så han uvilkårligt i retning af 

Kenneths dørspion. Stod han og holdt øje med ham? Han rystede 

opgivende på hovedet. Var det kendskabet til den mystiske 

Hermes, der gjorde ham paranoid? Og hvorfor skulle Kenneth 

udspionere ham? På vej i retning af parken kom han i tanke om, at 

han havde glemt at spørge om problemet med pc’en. 

    - Jeg tænkte nok du ville dukke op, sagde Henrik. - Jeg ser, du 

har soldet alle pengene op. Gav han dig en hund? 

    Knud nikkede og rakte ham en øl. 

    - Tak. Jeg var også løbet tør. Der er nogen, der har råd. Jeg 

mindes kun at have fået 100 kr. i drikkepenge en enkelt gang. 

Stodderen var selvfølgelig skide fuld.  

    Henriks mobiltelefon brummede. Han præsenterede sig og 

afbrød et par gange med et naturligvis.  



 

 

    - Sort arbejde, sagde han og stoppede mobilen i lommen. - En 

enkelt aftentjans. Jeg kan godt bruge pengene. 

    Knud havde lyst til at fortælle om meddelelsen på Kenneths pc 

fra den mystiske Hermes og om NSA’s spionage mod danske 

firmaer. Men turde ikke af frygt for at sladderen spredte sig og 

bragte Kenneth og ham selv i fedtefadet.  

    - Er du ikke bange for, at NSA lytter med og giver skattefar 

besked om dit sorte arbejde, begrænsede han det i stedet til.  

    - NSA? Dem, der aflyttede Merkel og Hollande? Gud ved, om 

de har haft noget frækt kørende sammen, sagde han med et sjofelt 

smil. Var det ikke ham Hollande, der tøffede rundt på en scooter 

midt om natten efter et besøg hos en luder? 

    - Elskerinde.  

    - Hvad er det, det står for? 

    - Hvilket? 

    - NSA! 

    - National Security Agency, så vidt jeg husker.  

    - Det lyder meget sandsynligt. Ifølge eksperterne er der ikke 

det, de ikke ved om os. På en måde virker det ret skræmmende. 

Ikke? 

    - Mere end skræmmende. Temmelig uhyggeligt.  

    - Man kan sgu snart ikke slå en skid, uden at risikere at nogen 

lytter med. Jeg læste, at selv når mobilen eller pc’en er slukket, kan 

man aktivere den ved fjernkontrol og tømme den for indhold eller 

anvende den som aflytningsudstyr. Sikke perspektiver mand. For at 

være helt sikker, råder man til at tage batteriet ud.  

    - Gør du det? 

    - Gu’ gør jeg ej! Jeg er da ikke paranoid som ham majoren. 

Hvem fanden interesserer sig for folk som mig. Mon ikke majoren 

er under konstant overvågning? Hvis jeg var ham, ville jeg 

overveje at tage batteriet ud.  

    Knud tænkte på at rette majoren til kaptajn. Men resonerede, at 

Henrik sikkert sagde det for at irritere ham eller af ren og skær 

stædighed. 

    - Han fortalte, at han skulle have børnene i sommerferien. 14 



 

 

dage sidst på måneden; i Jylland. Det var mere end tydeligt, at han 

glædede sig som et lille barn.  

    - Han føler sig vel mere sikker sammen med ungerne, sagde 

Henrik med et spydigt grin. - Så skal du vel vande blomster igen? 

    - Sikket. Det er det, man har naboer til. 

    - Fortalte du ikke, at hans lejlighed ligner en urskov? Blomster 

af alle mulige slags.  

    - Det virker ret overvældende, når man ikke selv ejer en eneste 

potteplante; bortset fra en dusk persille og purløg. Hverken Pia 

eller jeg har grønne fingre. Sidst forsøgte hun med orkideer, men 

også det gik galt.  

    - Du sagde, han var fra provinsen, ikke sandt? Efter min 

mening, er dem fra provinsen et folkefærd for sig. En smule 

underlige. Hvis du forstår? Måske er det slet ikke paranoia, men et 

udslag af mindreværdsfølelse. Jeg ville sgu også lide af 

mindreværd, hvis jeg var fra provinsen. 

    Henrik lo ubehersket, som havde nogen fortalt en vittighed.  

    - Nå, spøg til side, sagde han, da han havde leet færdigt. - 

Måske skulle man gå hjem og få en time på øjet, så man ikke står 

og falder i søvn på arbejdet.  

    - Og jeg kunne godt trænge til lidt frokost, sagde Knud og 

hankede op i posen med flasker. 

    Sammen slentrede de i retning af rækken af boligblokke.  

 

Baios og Kampe havde aftalt at mødes i Centret for at se, om Itys 

og Linos befandt sig i parken. Det gjorde de som regel på den tid af 

dagen med en pose øl mellem sig på den sædvanlige bænk under 

kastanjetræet.  

    Solen skinnede, og varmen var så småt ved at fortrænge den 

sidste tids kølige vejr. De havde efterladt jakkerne i bilerne på 

tagetagens p-plads og begav sig i retning af parken. På lang afstand 

så de, at begge objekter havde indtaget deres faste plads under 

træet med mikrofonen. Baios tændte for modtageren i lommen og 

rettede øresneglen i venstre side til, da den havde tilbøjelighed til at 

glide ud.  



 

 

    - Ham naboen fortæller, at han har været på indkøb for Dolon, 

sagde Baios. 

    - Linos? 

    - Ja, Linos, altså Knud Jensen. 

    Det var sgu også svært at holde styr på de skøre navne, tænkte 

Baios. Men sådan ville Sinon have det. Om nogle dage sad de på 

rygraden, havde han sagt. Fra aflytningen af Dolons mobil, vidste 

de, at Dolons ekskone havde bedt ham passe børnene den sidste 

halvdel af måneden.  

    Så går vi ind og ser, hvad der gemmer sig på hans computere, 

havde Sinon sagt. De vidste, han havde tre, som de allerede havde 

skaffet sig delvis adgang til. Hvad med hans nabo, havde Kampe 

spurgt. Vi gør det, når han sidder og pilsner den i parken.  

    Sinon havde altid svar på rede hånd. Som gammel jægersoldat 

var han den fødte leder, tænkte Baios. Han og de tre andre var ikke 

meget værd uden ham. Og hvor meget værd var Sinon selv uden 

Argos, tænkte Baios og gav øresneglen et ekstra tryk. Argos her og 

Argos der: Argos har bestemt, at …, var efterhånden blevet en 

standardindledning til Sinons briefing af dem, hver gang de var 

samlet. 

    - Gav han dig en hund? lød det i øresneglen.  - Jeg mindes kun 

at have fået 100 kr. i drikkepenge en enkelt gang. Stodderen var 

selvfølgelig skide fuld. 

    Det var ham tjeneren, der arbejdede sort, mens han var på 

støtten, tænkte Baios og ærgrede sig over, at han ikke kunne knalde 

ham. Han trykkede igen øresneglen på plads. Den skulle nødigt 

falde ud, når de passerede dem. Men ingen af de to værdigede dem 

så meget som et blik. Så travlt havde de med deres snak om 

majoren, som Itys kaldte Kenneth Larsen og kaptajnen, som Linos 

rettede det til. 

    - Er du ikke bange for, at NSA lytter med og giver skattefar 

besked om dit sorte arbejde, lød det i øresneglen.  

    Det var Linos, der kommenterede et telefonopkald til vennen 

om et job samme aften. Derefter fortsatte de snakken med at 

diskutere NSA’s aflytning af den tyske kansler og den franske 



 

 

præsident.  

    - Nu vrøvler de Gud hjælpe mig, om de bliver overvåget af 

NSA, og om Merkel og Hollande går i seng med hinanden, sagde 

Baios med et grin. 

    - De skulle bare vide, svarede Kampe. - Så kan man forestille 

sig, hvad de mener om Camerons forhold til døde grise. 

   Begge lo ad hentydningen til afsløringen af den engelske 

præmiereministers seksuelle udskejelser som ung studerende.  

    - Nu siger han, at man snart ikke kan slå en skid, uden at 

risikere at nogen lytter med, sagde Baios med en klukkende latter. 

    - De er ikke så dumme endda.  

    - Nu snakker de om, at han skal vande blomster hos Dolon i 

dennes ferie, sagde Baios. 

    - Kenneth Larsen? 

    - Ja, de sidste 14 dage af måneden.  

    Det var det samme, aflytningscentralen havde hørt i en samtale 

mellem Kenneth Larsen og dennes eks., tænkte Kampe, og som 

han havde givet videre til Sinon.  

    De satte sig på en bænk et stykke derfra, så de kunne holde øje 

med de to under kastanjetræet.  

    - Nu snakker de om folk fra provinsen, som de mener, er noget 

for sig, sagde Baios. 

    Kampe var ikke i tvivl om, at spydigheden delvist var rettet 

mod ham.  

 

- Vi kan snart ikke være os selv bekendt, sagde Trine. 

    Hun var ved at lyne den heldragt, hun havde givet datteren 

Mette på. Jeppe stod og betragtede sin kone og datter, mens han 

ventede på, at de skulle blive færdige, så han kunne køre Mette i 

børnehaven.  

    - Jeg var lige ved at købe en ny, da jeg var i Centret i 

forbindelse med et tyveri i børnetøjsbutikken, sagde han.  

    - Hvorfor gjorde du det så ikke? Hvad tror du, de tænker om os 

i børnehaven? 

    - Jeg køber altid noget, der er for stort eller småt, plejer du at 




