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Kapitel 1 

 

Pulsen hamrede i takt med løberens tunge skridt. Han mærkede blodets dunken imod trommehinderne. 

Det var, som skulle de sprænges. Efter 3 kilometers jogging  begyndte sveddråberne så småt at nærme sig 

de mørke øjenbryn. Med bagsiden af hånden strøg han forsigtigt dråberne væk, så han undgik det sviende 

salt i øjnene. Syren arbejdede i lårmusklerne, og det føltes, som om løbeskoene var et par flade Kawasaki 

og ikke de superventilerede og skriggrønne Nike letvægtere med indbyggede luftpuder, som han netop 

havde anskaffet sig på udsalg i Rødovre Centret. ”Tre kilometer”, tænkte han. ”Det er for dårligt. Der plejer 

da at gå 5 kilometer, inden jeg får det sådan.” De tunge ben trampede videre ad den grusede sti, mens han 

med stadig kortere mellemrum med håndryggen fjernede svedperler fra panden. 

   Det var mandag den 8. Juli. Klokken 7.30. En fantastisk sommermorgen sådan som alle danskere gerne vil 

have den. Han iagttog Damhussøens rige fugleliv, som det udfoldede sig ude på søen, mens han træt hilste 

på et par andre friske morgenjoggere, selvom han i sit indre ærgrede sig over deres tilsyneladende friskhed. 

Måske var det rødvinen. Han havde sammen med sin kone Lene fejret indledningen på de tre ugers ferie 

med lidt mere af den gode rødvin end normalt. Og nu følte han sig nærmere som en 58-årig end som den 

48-årige veltrænede mand, som han rent faktisk havde ry for at være. Den flotte morgensol stak som små 

gule syle i øjnene, og ændernes skrappen supplerede ubehaget med en begyndende hovedpine. Hans 

eneste ønske lige nu var at overleve de sidste to kilometer af denne mareridtmorgens løbetur, så han 

hurtigt kunne komme hjem i bad i parcelhuset i Rødovre og nyde morgenkaffen sammen med Lene, mens 

de forskansede sig bag henholdsvis Berlingske Tidende og Politiken.  

   Nu var der kun en kilometer tilbage. Han kunne næsten dufte den frisklavede morgenkaffe, mens 

tankerne hvirvlede igennem hovedet. Han vidste af erfaring, at gode tanker trængte pinslerne lidt i 

baggrunden, når løbetræningen virkede tung og uoverskuelig at gennemføre. Efter en uge med lidt 

havearbejde og andre praktiske ting i hjemmet så han frem til de 14 dages ferie i det nordlige England og 

Skotland, som han og Lene var i gang med at planlægge ned til den mindste detalje. Et par af dagene skulle 

tilbringes ved foden af Loch Ness søerne, og børnene var allerede blevet grundigt forberedt på mødet med 

Loch Ness uhyret. Nu var der kun 500 meter tilbage, og alene tanken om, at pinen snart var slut, var nok til 

at lette det blodpumpende tryk bag trommehinderne, og fornemmelsen af de lette Nikes skos 

støddæmpende effekt synes nu at virke, som den skulle. 

   Den ferierende kriminalkommissær Jens Jørn Lund var næsten ved at være tilfreds med sig selv, da han 

nærmede sig udgangen fra Damhussøens stisystem ud mod Auroravej.  Nu havde han det ligefrem godt. De 

sidste sveddråber blev tørret af panden, mens han nærmede sig målet. ”Underligt”, tænkte han. ”Mon der 

er startet en skovtur så tidligt om morgenen?” Tæt ved udgangen var der øjensynligt forsamlet et større 
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antal personer. Da han kom tættere på, fik han mere og mere en fornemmelse af, at det ikke var nogen 

firmaskovtur eller familieudflugt, han var ved at blive vidne til. Da han var 10 meter fra optrinnet, 

genkendte han flere af personerne. Han sagtnede farten og gjorde sig klar til at få styret sin nysgerrighed, 

før han satte kursen mod morgenkaffe og morgenavis på terrassen i parcelhuset i Rødovre. 

 

    * 

 

”JJ, hvad pokker laver du her? Jeg var sikker på, at vi ikke skulle ses de næste tre uger. Kan du ikke undvære 

arbejdet længere?” Det var Jens Jørgens uundværlige assistent Mogens, der tårnede sig op foran den 

måbende kriminalkommissær. Han stoppede op, mens han rutinemæssigt tog pulsen. Ca. 40 pulsslag på 15 

sekunder gav en puls på 160, således som han havde forventet det. Mogens kaldte konsekvent sin chef for 

JJ udtalt Jay-Jay på drævende amerikansk på grund af hans forkærlighed for amerikanske krimier. Jens 

Jørgen havde aldrig lagt skjul på, hvem der var hans forbilleder. Det var hverken de lurvede eller de 

småfordrukne, men de pæne, veltrænede og velklædte politifolk med stabile familieliv og sunde værdier. 

   JJ dannede sig lynhurtigt et overblik over scenariet. Mogens og et par uniformerede betjente stod bøjet 

over en mand. Han var ikke et sekund i tvivl. Manden var skudt gennem hovedet, formentlig med et 

præcisionsskud. Der var tale om en ca. 40-årig person i stramt, sort løbetøj. De lette Addidas solbriller var 

røget af i skudøjeblikket, så de lå en meter fra den døde mand. JJ genkendte ham, fordi han nogle gange 

havde hilst på ham, når de passerede hinanden på Damhussøens grusede stier. 

   ”Jeg løber, jeg har jo ferie.”  JJ udtalte ordene kort og staccato-agtigt, mens han stadig snappede efter 

vejret. ”Jeg behøver selvfølgelig ikke at spørge, hvad I laver her, Mogens?” 

   ”Nej, det gør du ikke. Vi passer vores arbejde. Som du ser, er der begået et mord for mindre end 1 time 

siden. Manden er skudt gennem hovedet. Vi mener, arbejdet er gjort med et præcisionsvåben med 

kikkertsigte.” 

   ”Altså et professionelt mord,” sagde JJ kort, selv om vejrtrækningen nu var ved at være  normal. 

   ”Det ser sådan ud,” konstaterede Mogens. ”Men hvad gør vi nu, vi er jo på bar bund?” 

   ”Vi?” JJ spærrede øjnene op. ”Hvad mener du?” 

   Mogens smilede: ”Vi er som sagt på bar bund. Der er ingen spor. Du er nødt til at komme ind JJ. 

Politidirektøren går amok, hvis vi skal igennem atter en sommer med et uopklaret mord udsat for massiv 

pressedækning. Der er ingen spor. Vi har intet at gå efter. Forstår du?” 

    ”Hvem er han?” 

   ”Vi ved det ikke endnu, men det kan ikke vare længe, før teknikerne finder spor, der peger på mandens 

identitet. Disse kondiløbere tager som regel ikke sygesikringskort eller kørekort med på løbeturen.” 
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   ”Hvad skal jeg sige til Lene? Vi skal til Skotland om en uge?” 

   ”Det kan du finde ud af på vejen hjem. Vi ses i morgen.” 

 

    * 

 

Chefinspektør Jensen var langt inde i sine overvejelser, om hvorvidt tjenestemandspensionen ville være 

nok til at dække aktiviteterne i det planlagte otium. Efter et års fortsat arbejde kunne han krone 40 års 

tjeneste i Politiet med fortjent pensionering. Han var en af de sidste politifolk i København, der med en 

almindelig politimæssig baggrund havde nået et af de højeste embeder indenfor Politietaten. De ledende 

stillinger blev nu udelukkende besat af jurister med baggrund som dommerfuldmægtige og lignende. Som 

andre 61-årige drømte han om 20 måske endda 30 år fuld af sol, sommer, ferier i fjerne lande, gåture langs 

stranden i Ålsgårde og naturligvis samværet med de syv børnebørn. Men økonomien bekymrede ham en 

smule. Var pensionen nu stor nok til at dække de behov og ønsker, han sammen med Vera, sin kone 

gennem alle årene, havde opbygget. Et sted i hans underbevidsthed nagede den lille tvivl, om han i 

virkeligheden kunne undvære sit arbejde, og om drømmen om ferier og strandture under fremmede 

himmelstrøg nu også ville gøre hans otium meningsfyldt. Han kendte kollegaer, der efter at have indledt 

karrieren som efterlønner slukøret måtte vende tilbage til et mindre betydningsfuldt konsulentjob i en 

afdeling, hvor en tidligere medarbejder nu var blevet chef. Spekulationerne blev heldigvis afbrudt af 

iPhonens ringetone, der lød som bølgeskvulp i vandkanten. På displayet så han straks, hvem det var. Såvel 

telefonnummer som billede viste tydeligt, at opkaldet kom fra Werner Hansson, journalist på Nyhedsvisen. 

   ”Hej Werner. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg tænker ikke, du ringer for at tilbyde din hjælp.” 

   ”Man ved aldrig Jensen. Den ene tjeneste er den anden værd. Måske en dag jeg kan komme Jer til hjælp. 

Der er jo situationer, hvor vi ved mere end Jer.” 

   Chefinspektøren vidste ganske udmærket, at der herskede et symbiotisk forhold mellem Politiet og 

pressen. Den formiddagsavis, som Werner arbejdede for, kunne være fandens irriterende, når de snagede i 

Politiets arbejde og hængte navngivne personer ud til beskuelse for hele den danske befolkning, før de var 

dømt. På den anden side måtte han indrømme, at deres ihærdighed indimellem kunne være til stor hjælp 

for Politiet, så han måtte hellere være flink, hvis han skulle bruge resultaterne af avisens ihærdige 

informationssøgninger ved andre lejligheder. Derfor valgte han den afdæmpede tilgang til samtalen med 

avisens krimireporter. ”Selvfølgelig Werner. Sig blot, hvad du vil vide.” 

   ”Damhussøen. Kl. 7.30 i morges. Hvem er det, der er blevet skudt med et langdistancevåben? Er det 

rovmord eller en prof? Det tyder mere på det sidste. Rovmordere og gaderøvere bruger jo ikke avancerede 
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rifler med kikkertsigte. Hvor meget ved I på indeværende tidspunkt? Du må godt give mig et par hints 

udenfor referat.” 

   ”Du er hurtig Werner. Jeg er dårligt nok selv ordentligt informeret om sagen, og så ringer du her 3 timer 

efter, det er sket. Hvordan i alverden forestiller du dig, jeg skulle kunne komme med et fornuftigt bud? 

Desuden er det JJ’s første feriedag, så jeg står virkelig med et problem.” 

   ”Sæt dog en anden på sagen. Så dårligt er I vel heller ikke kørende.” Werner Hansson prustede selvtilfreds 

i den anden ende af røret. 

   ”Vi bestemmer selv, hvem og hvornår vi sætter nogen på en sag.” Den erfarne Chefinspektør var på 

nippet til at vise sin irritation, men rutinen vandt over følelserne, så han replicerede kvikt: ”Måske JJ skyder 

sin ferie. Du kender ham jo. Han har bare et lille problem med et rejsebureau og Lene.” 

   ”Rød-blok-Lene.” Werner slog en høj latter op. ”Enhver krimireporter ved godt, hvem der styrer showet i 

det lundske hjem i Rødovre, så du skal nok ikke være for sikker på, at du får ham på sagen.” 

   ”Mind your own business,” havde han lyst til at sige, men sagde i stedet høfligt og indsmigrende: ”Lad os 

nu se.” 

   ”OK men tilbage til sagen. Hvem er manden, der for nogle timer siden blev fundet med hul i hovedet iført 

perfekt og moderigtigt joggingtøj uden tegn på forsøg på røveri eller almindeligt godt gammeldags 

rovmord?” 

   ”Werner. Tager du kørekort og sygesikringskort med på dine joggingture?” Jensen vidste godt, at 

spørgsmålet var overflødigt, for den overvægtige, rygende og drikkende Werner Hansson havde 

sandsynligvis aldrig været i nærheden af et par løbesko.” 

   ”Det er ikke lige mig det der med motion. Men du har nok en pointe. På den anden side må manden vel 

være savnet af sin arbejdsgiver, og kone og børn må vel også undre sig over, hvor han bliver af.” 

   ”Det er netop det, vi arbejder på nu – altså at identificere ham. Så snart vi ved noget, skal du nok få 

besked. Det kan ikke vare længe.” 

   ”Tak, Jensen. Altid godt at snakke med dig. Redaktionssekretæren vil nok knalde en overskrift ud som 

f.eks. MORD PÅ UIDENTIFICERET MAND. – Ingen tegn på rovmord eller røveri. Bellahøj Politis dygtigste 

opdager Jens Jørgen Lund er sat på sagen, så der forventes snart en opklaring af sagen, eller i det mindste 

et navn på den myrdede ca. 40-årige kondiløber.” 

   ”For pokker Werner. Bliver I aldrig klogere. Du må indtil videre kun citere mig for to ord: Ingen 

kommentarer.” 

 

    * 
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Udefra lignede villaen med det sortglaserede tag enhver anden direktørvilla på den pragtfulde sidevej i 

Hellerup med to minutters gang til Øresund. Men den trænede iagttager ville kunne se, at der var noget 

specielt ved denne villa. Murene var lidt højere end dem omkring naboernes villaer, og indgangspartiet 

bestod af en dobbelt jerngitterport med kaldeanlæg. Gitteret, der var højst i midten, bestod af en række 

spydlignende jernstænger, der var monteret med ca. 10 centimeters mellemrum på de tværliggende 

jernrør. Ellers virkede alt roligt inde bag murene, hvor en sort Mercedes og et par sorte 4-hjuls trækkere 

med tonede ruder holdt parkeret i det tredobbelte garageanlæg. Nogle naboer havde med en vis beundring 

konstateret, at den ene var en Hummer. 

   De samme naboer var ikke sikre på, hvem beboerne i huset var, men de hilste altid pænt på hinanden. 

Mændene, der lignede østeuropæere med lidt bredere ansigter end italienere og franskmænd, var normalt 

velklædte og høflige. De boede ikke alle på adressen, men opholdt sig ofte på stedet, mens ejerens kone 

øjensynligt spillede en mindre vigtig rolle i det, der udefra lignede et bofællesskab.  Nogle gættede på, at 

der var tale om et firmadomicil, mens andre holdt igen med gætterierne. ”Så længe de ikke generer nogen, 

har de vel ret til at opholde sig i det hus, de har købt og betalt,” var den gængse kommentar på den 

fashionable villavej i Hellerup. Man kendte jo også fallerede ejendomsmatadorer, der boede i smukke 

patriciavillaer på trods af offentligt kendte konkurser og konstant bevågenhed fra politiets afdeling for 

økonomisk kriminalitet, så enhver valgte at passe sit. 

   Zlatko befandt sig udmærket i sit nye hjemland. Udlændingestyrelsen havde godt nok strittet imod, men 

særlige regler for traumatiserede krigsofre i det gamle Jugoslavien gjorde, at Zlatko langt om længe fik det 

ønskede danske statsborgerskab. Da sagen i en kort, hektisk periode var fremme i dagspressen, havde 

ihærdige journalister med Werner Hansson i spidsen forsøgt at påvise en forbindelse til krigsforbryderen 

Mladic og hans morderiske virke. Men Hansson og Avisen fik aldrig fat i de endegyldige beviser. Derfor 

kunne ingen hindre Zlatko i at få dansk statsborgerskab og herfra udvikle sine forretninger fra det fine 

domicil i Hellerup. 

   Selv om solen stod højt på himlen denne pragtfulde julidag, havde Zlatko valgt at tage Maric med 

indenfor i den lukkede stue, hvor han residerede i et rum, der fremstod som en mellemting mellem en 

velmøbleret opholdsstue og et moderne chefkontor. Zlatko ville på trods af sine kriminelle aktiviteter gerne 

ligne en rigtig forretningsmand, og han havde derfor tillagt sig danske forretningsmænds vaner og gode 

smag. Stuen var udstyret med Wegnermøbler kombineret med et supermoderne hvidt, italiensk skrivebord, 

hvorpå der ikke befandt sig andet end en elegant MacBook Air. Mere skulle der ikke til. De mere afslørende 

arbejdsredskaber var gemt i skuffer og skabe. 

   ”Jeg vænner mig aldrig til at sidde i det her pindebrænde.” Slatkos højre hånd Maric havde ikke samme 

ambitioner som sin chef om at komme til at tilhøre det danske establishment. 
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   ”Det er jo Danish design, Maric,” sagde Zlatko med en hovedrystende mine. Du må lære at begå dig, hvis 

du vil frem i denne her verden. Den gamle verden er slut for altid min ven. Det ved du. Krigen er slut for 

mange år siden, og vi tjente gode penge dengang. Men vi må klare os her, som vi bedst kan, og det ser jo 

ikke ud til at gå dårligt, vel Maric?” 

   Nej, nej, chef. Det er slet ikke det. En gammel soldat har bare svært ved at vænne sig til den slags, når 

man har sovet på den bare jord og i udbrændte lejligheder i årevis.” 

   ”Wegner og Mogensen. Du må lære at kende navnene, hvis du vil begå dig. Forstår du hvad jeg mener? 

Krigen er slut. Vi skal ikke længere leve i den beskidte verden, vi lever i en ren verden fuld af idealer og 

skønhed.” 

   ”Hvilken verden, chef? Vi er da stadig i branchen, om jeg må…” 

   ”Forstå mig ret gamle ven. Jeg har fået en forretning op at stå her i Danmark. Narko, afpresning og så 

videre, og jeg ved, at du er den bedste i marken Maric, 10 gange bedre end disse latterlige rockere, som 

man har til at styre tingene her i Nordeuropa. De har jo aldrig deltaget i en rigtig krig, men kan højst mande 

sig op til at skære fingrene af en ynkelig narkoman eller en forgældet dealer. Men selv om du er meget 

bedre end dem, ved du også godt, at den verden er for farefuld i det lange løb, hvis du vil leve et liv i fred, 

så du kan passe på din familie og dig selv.” 

   ”Hvor vil du hen med det?” 

   ”Vi skal ind i andre forretninger nu. Se her på min kone og mine børn, der leger inde ved siden af. Kan jeg 

byde dem en tilværelse med evig fare for at blive forældreløs?” 

   ”Du mener altså legale forretninger, Zlatko?” 

   ”Lovlige og legale er måske så meget sagt, men pengene skal ud at arbejde. Det danske skattevæsen er 

yderst effektivt, og sedlernes og mønternes tid er snart ved at være slut. Om et halvt år kan du betale med 

mobiltelefon i et supermarked, så alt kan spores. Hvordan har du tænkt dig at sælge 2 kg. kokain, når de en 

dag afskaffer sedler og mønter?” 

   ”Det lyder rigtigt.” Maric mente nok, det var bedst at tale chefen efter munden. Hans force havde altid 

været ude i marken. Henrettelser, snigmord og organisering af mindre kampenheder var hans speciale. At 

han nu skulle til at være pæn forretningsmand, havde han lidt svært ved at forstå, men hvad Zlatko sagde, 

burde han nok bøje sig for. ”Men hvad har du sådan helt præcist i tankerne?” 

   ”Lovlige forretninger såsom byggeri, nedrivning, underentrepriser og al den slags. Vi skal ligge lige under 

de store entreprenører. Dem kan vi ikke hamle op med. Men i laget lige nede under er der masser af 

forretninger at gøre. Du er jo mester i at skaffe folk, organiserer tingene, ikke sandt Maric?” 

   ”Jo, selvfølgelig. Du mener måske, at jeg sådan skal stå for arbejdssjak og den slags?” 

   ”Ja og især den slags. Byde ind på de rigtige opgaver og sørge for at holde de andre væk.” 
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   ”OK, nu tror jeg vi taler samme sprog.” 

   ”Netop.” Zlatko lænede sig tilfreds tilbage i skrivebordsstolen. Han vendte Mac Air’en hen mod Maric og 

sagde stille: ”Her er den første opgave i dit nye liv Maric.” 
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Kapitel 2 

 

”Hvad?” JJ’s kone den 43-årige socialrådgiver Lene Overskov plantede den bærbare PC foran JJ, der 

forskrækket trak sin kaffekop til side. Han var lige kommet ind fra badet og havde endnu ikke fortalt om 

den dramatiske afslutning på morgenens løbetur og dermed heller ikke om grunden til den timelange 

forsinkelse 

   Han forsøgte sig spagfærdigt: ”jeg har en masse at fortælle dig. Jeg har haft en helt vild oplevelse. Men giv 

mig lige et øjeblik til at smage på kaffen, så vil jeg fortælle dig hele historien forfra.” 

   ”Det behøver du ikke.” Han blev skarpt afbrudt af den tydeligt vrede Lene, der måtte nyde tilnavnet Rød-

blok-Lene – både på grund af sine politiske holdninger og sit utæmmelige temperament.  

   ”Jamen vil du slet ikke høre, hvad der er sket?” JJ missede undskyldende med øjnene. Han vidste af bitter 

erfaring, at Lenes vrede ikke var til at spøge med. 

   ”læs.” Lene pegede demonstrativt på skærmen, som var slået op på hendes foretrukne nyhedsside ni.dk, 

som hurtigt gav et overblik over dagens nyheder. 

   JJ kastede med bange anelser et blik på skærmen. Han anede, hvor det bar hen. Avisen havde på deres 

netavis været først med nyheden, så mens JJ havde diskuteret med Mogens, udvekslet bemærkninger med 

de menige betjente, og endeligt trasket ned ad Rødovres villaveje for at tage et velfortjent bad, havde den 

altid ihærdige Werner Hansson allerede skrevet sin historie og lagt den på nettet. ”Satans,” tænkte JJ, ”det 

her internet gør somme tider mere skade end gavn.  Overskriften lød: ”YNGRE MAND FUNDET SKUDT VED 

DAMHUSSØEN”. Men det var ikke det, der gav ham bange anelser. Efter at have klikket på læs mere 

fremkom et kort citat: ”Chefinspektør Jensen fra Bellahøj Politi meddeler, at kriminalkommissær Jens 

Jørgen Lund kendt fra opklaringen af bl.a. gyllemordet i 2012 nu er sat på sagen, så vi håber snarligt at få 

fastlagt den dødes identitet og derefter få gang i efterforskningen.” JJ stivnede. Han vidste, hvad der nu 

ville følge. Derfor tog han tilløb til et forsvar: ”Det er jo nødvendigt, at…” 

   ”Jeg gider overhovedet ikke at høre, hvad der er nødvendigt for Jer. Der bliver begået mord hver eneste 

dag på denne her klode. Tænk på de daglige narkomord i Mexico. Eller tag bare Afrika. Hvorfor pokker skal 

du opklare samtlige mord, der begås i København og omegn? Sidst tog du til Hillerød, som er langt ude fra 

din kreds. Må jeg spørge, hvad der egentligt foregår inde i hovedet på dig?” 

   ”Giv mig lige tid til at forklare.” 

   ”Forklare hvad? Du er jo i gang med at aflyse vores ferie.” 

   ”Nej, jeg har ikke aflyst noget.” 

   ”Nå, men hvad er det så, Jensen har fortalt Werner Hansson.?” 
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   ”At jeg overtager sagen, vel.” JJ befandt sig nu i en forsvarsposition, der mest af alt mindede om en 

skildpadde, der søger dækning under sit skjold. 

   ”Du startede din 3 ugers ferie i morges, og vi skal 14 dage til Skotland. Hvad fanden tænker du på?” 

   ”Jeg tænker sådan set ikke på noget.” 

   ”Nej det ved jeg sgu’ godt. Du må have slået hjernen fra,” hvæsede Lene. 

   ”Jamen, Mogens klarer det aldrig alene.” JJ’s parader var snart helt nede. Det næste stød ville fælde ham 

endeligt. 

   ”Mogens er politiassistent. Fatter du ikke det. Han har ikke det samme ansvar som dig. Kan Jensen ikke 

finde en anden kommissær eller i det mindste vicekommissær til at tage sagen? Eller låne en fra 

Nordsjællands Politi. De må vel skylde en tjeneste fra dengang, du tog gyllemordet for dem. Der var så vidt 

jeg husker, ingen smalle steder med fleksibiliteten fra din side.” 

   ”Vi har jo ikke betalt noget i Skotland. En bilferie kan altid aflyses. Og de tre steder, vi har forudbestilt, kan 

altid aflyses, ligesom bookingen af færgen. Der er masser, der står i kø for at overtage vores plads, når vi 

aflyser. Det er højsæson. Og desuden ved du godt, at Rødovre er min egen baghave. Det ville være 

unaturligt, hvis jeg ikke havde påtaget mig opgaven. Og jeg kan jo heller ikke sige til Jensen, at jeg ikke vil. 

Der er faktisk stadig noget, der hedder en tjenstlig ordre, hvis du ikke vidste det.” 

   ”Så har du allerede besluttet dig til at aflyse ferien?” 

   ”Ja, det står jo ligesom på nettet. Jensen har besluttet det. Og Mogens er nødt til at have opbakning.” 

   ”Så du har altså hermed aflyst vores ferie. Tak for det. Jeg tror, jeg har hovedpine.” 

   JJ slubrede hurtigt den efterhånden halvkolde kaffe i sig, mens han på Lenes bærbare interesseret læste 

resten af Werner Hanssons hastigt nedskrevne og forkortede artikel på avisens gratis websted. 

 

    * 

 

Administrerende direktør Flemming Jørgensen nød udsigten over Vejle Fjord, hvor solens genskin fra det 

rolige blå vand og de grønne skråninger ledte tanken hen på sydligere himmelstrøg. Fra sit hjemmekontor i 

den imponerende villa havde han blandt andet udsigt til Munkebjerg hotel- og kursuscenter, der lå højt på 

den modsatte side af fjorden. Villaen var indrettet med al tænkelig luksus, rigeligt store stuer, overdækket 

swimmingpool og stort bar- og afslapningsområde i den nederste etage, alt sammen elegant bygget ind i 

skråningen. Egentlig ville Flemming Jørgensen helst passe sine forretninger herfra, men hver dag var han 

nødt til at bruge mange timer i INTERBYGs domicil nogle kilometer længere inde i landet eller til møder 

med vigtige banker og investorer rundt omkring. Her stod hans højre hånd og økonomidirektør Thøger J. 

Mikkelsen for de daglige forretninger og kontraktoplæg. Der blev dog aldrig sat større skibe i søen uden, at 
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Flemming Jørgensen selv havde godkendt kontrakterne, som han oftest havde været med i fra starten. Men 

hele økonomi- og IT-sektionen overlod han trygt til Thøgers rolige hånd. Mens han selv som uddannet 

civilingeniør var vaskeægte iværksætter, var den revisoruddannede Thøger J. Mikkelsen den fødte 

fastholder. Det var aldrig ham, der kom med de gode idéer, for det havde man udover direktøren selv en 

hel udviklingsafdeling hovedsageligt bestående af ingeniører til at tage sig af. Når særligt spektakulære 

sager kom i udbud, benyttede man sig altid af nogle af de højt profilerede arkitektfirmaer til at udarbejde 

prospekter i forbindelse med udbuddene. Flemming Jørgensens drøm var en dag at få BIC til at tegne det 

projekt, der skulle ende med at slå hans navn som Danmarks førende storentreprenør fast. I Thøgers 

afdeling sad op til flere licitationsberegnere, hvis opgave udelukkende var at vinde udbuddene uden dog at 

byde så lavt, at fortjenesten fuldstændig forsvandt. 

   Klokken var ved at være 11 om formiddagen. Før han tog hen til INTERBYGs hovedkontor, ville han lige 

checke et par ting, så han var klædt på til dagens møde med udviklingsfolkene. Han smed udbud.dk op på 

sin I-mac 27” skærm. Han havde afskærmet en del af den flotte udsigt over fjorden med persienner, så han 

på en gang både kunne arbejde på skærmen og se udover fjorden. INTERBYG var i gang med flere meget 

store byggerier i de hastigt ekspanderende østjyske byer, men også nogle pænt store projekter i 

København. Ofte måtte INTERBYG tage hele risikoen selv, og han vidste, at hvis salget eller udlejningen 

svigtede, kunne han meget vel risikere at ende i storentrepenørernes massegrav sammen med Nielsen, 

Jørgensen og deres nutidige efterkommere. Han gøs i sit indre ved tanken om Avedøre Holme, der blev 

mindst en af de store, gamle byggematadorers Waterloo. Det, han savnede, var nogle af de sikre 

investorer, så man kunne sove trygt om natten uden konstant frygt for at miste de mange 100 millioner, 

det krævede at gå ind i de helt store byggeprojekter. Han sendte RealDania en venlig tanke, idet han vidste, 

den enorme pengetank bl.a. havde finansieret en del af Kolding bymidte. Men også de store pensionskasser 

med ATP i spidsen ville han meget gerne samarbejde med. 

   På udbud.dk søgte han hjemmevandt på kategorierne EU-udbud – bygge- og anlægsopgaver – regioner 

alle. Straks dukkede der en del opgaver frem, som INTERBYG allerede var involveret i. Dertil kom en del for 

ham uinteressante projekter, som han ikke mente havde volumen nok i sig for et firma som INTERBYG, som 

befandt sig i branchens elitedivision. Han blev et øjeblik distraheret af udsigten over mod Munkebjerg 

hotel- og kursuscenter. Når han kneb øjnene sammen, kunne han lige akkurat skimte omridset af nogle 

personer inde i restauranten. Han tænkte, at han snart måtte tage turen rundt om fjorden for at nyde deres 

lækre, 100% økologiske brunch, da tankerækken pludseligt blev afbrudt af en tekst på skærmen, som 

dukkede op, da han uforvarende med pege- og langefinger kom til at scrolle skærmbilledet lidt opad. ”Det 

var dog satans,” mumlede han halvhøjt ud i det tomme kontorlokale.  
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   ”Thøger, jeg kommer ind om en halv time.” Han havde hurtigt fundet sin elegante Samsung mobil/tablet 

frem og trykket på Thøgers ikon.  

   ”OK, men er der noget særligt, jeg skal være opmærksom på?” Thøger tog altid sine forholdsregler, når 

chefen ringede, så han kunne nå at være forberedt og opdateret. Den forsigtige mand hadede uventede 

informationer. 

   ”Der er dukket noget stort op. Det er nærmest en hel bydel i København, der skal sættes i gang. 

   ”Jamen har de ikke lige fået Ørestaden? Det må da være nok.” Han sukkede næsten uhørligt. Men 

Flemming Jørgensen hørte det. 

   ”Du behøver ikke at sukke. Udvikling er den eneste vej frem. Du kan aldrig sætte udviklingen i stå, så dør 

man langsomt i bogstaveligste forstand.” Den nydelige 54-årige mand, hvis slanke og sunde ydre bar mere 

præg af sport og motion end af den gode mad og de dyre rødvine, som han elskede, gestikulerede med 

armene, selv om han var helt alene i det store kontor. 

   I den anden ende af den fiberbårne teleforbindelse forsøgte Thøger sig med en svag protest: ”Jamen vi 

har for længst lagt buddet ind på OL-bygningerne. Er det ikke en stor nok mundfuld?” 

   Direktøren vidste ganske udmærket, at hvis han vandt hovedkontrakten på et megastadion i Midtsjælland 

samt en række hoteller i hovedstadens udkant, der skulle stå opført til det danske OL værtskab om otte år, 

havde han vundet sit livs største opgave, så han svarede udglattende: ”Du har muligvis ret. Den bliver rigtig 

stor, men så snart det kører på skinner, skal vi videre i livet. Er du med? Vi ses om lidt.” 

 

 

    * 

 

Drejede man fra Holbækmotorvejen mod syd ad Hovedvej 57, kom man ud i det midterste Sjælland, hvor 

danske bønder i århundrede har udøvet deres erhverv samtidigt med, at småindustri og serviceerhverv har 

været medvirkende til at holde hjulene i gang.  Området var efterhånden ved at komme så tæt på 

hovedstaden, at pendlere sagtens kunne køre frem og tilbage til deres job i København. Derved var 

ejendomspriserne kommet med i stigningen på ejendomsmarkedet op til boblen brast i 2007. Men der var 

også andre grunde til, at Midtsjælland var interessant. Udbygningen af København strakte sig snart helt til 

Roskilde, og hele det storkøbenhavnske randområde var efterhånden blevet opfyldt af industri og 

beboelse. 

   Det var ikke ligefrem regionens overordnede erhvervsstruktur, der var temaet for Julius Mortensens 

overvejelser, da han drejede sin aldrende Nissen King Cab fra motorvejen nedad hovedvejen på vej mod sit 

hjem og arbejde i en lille flække tæt nær Holbæk. Den indre monolog kørte på højtryk, mens han 
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selvtilfreds mærkede den 2,5 liters dieselmotor brumme, således som kun den slags biler kan. ”Det er sgu’ 

godt nok med de københavnere, hvis jeg bare kan få en lille bid af de der OL-hoteller og megastadions.” 

Inderst inde vidste han godt, at han med sit lille entreprenørfirma aldrig ville kunne byde ind på de store 

opgaver, ”men nede i næste lag er der altid plads til sådan nogle som mig. Jeg skal bare byde ind hos de 

store og finde nogle gode, billige folk, så er der penge at tjene,” fortsatte han den uforstyrrede monolog, 

mens han rutinemæssigt styrede den store Nissan. Han kom netop fra en tur til København, hvor han havde 

givet tilbud på nogle mindre, men fornuftige opgaver for stabile kunder, hvilket i vidt omfang ville sige det 

offentlige. Renoveringsopgaver, mindre ombygninger, nedrivninger, vinduesisætninger, isoleringsopgaver 

og hvad som helst, der kunne tjenes penge på, var den oprindeligt uddannede tømrer Julius Mortensens 

speciale. På skiltet på den nedlagte landejendom i det midtsjællandske stod blot Julius ”Mortensen 

Entreprenør”. Han havde fravalgt titlen tømrermester, for der var mange andre opgaver, han kunne byde 

ind på efter, at han havde fået kontakt til nogle polske arbejdere, gode og fagligt uddannede håndværkere, 

der tog et hvilket som helst arbejde for en rimelig lav løn. Julius vidste godt, at det var ilde set i pressen og 

selvfølgelig hos fagforeningerne. Men der blev ikke rigtigt gjort noget ved sagen, så han kunne frit fortsætte 

sin praksis med at byde ind på mindre entrepriser og score et pænt overskud på det. Men nu var der den 

gode nyhed, der for nogle måneder siden udløste en total eksplosion i medierne, at OL skulle til Danmark 

om otte år, og at vinderne af licitationerne allerede skulle være tæt på at blive offentliggjort.  

   Ved indkørslen i ejendommen, der lignede en blanding af gammelt landbrug, småindustri og privatbolig, 

blev han modtaget af sin kone Ellen, der var Sosuassistent i Holbæk Kommune. ”Du er tidligt tilbage, Julius. 

Gik det godt?” 

   ”Tak fint”, svarede han, mens han svingede sig ud fra den store Nissans højt siddende førersæde. ”Jeg fik 

lidt vinduesrenovation for Københavns Kommune og noget nedrivningsarbejde for en entreprenør  på 

Amager, fordi der skal gøres plads til endnu et luksusbyggeri der, hvor der før boede almindelige folk som 

os. Men alting skifter jo hele tiden. Man må indrette sig.” 

   ”Det lyder da fint,” konstaterede Ellen, der var godt tilfreds, hvis blot manden tjente penge hjem til 

familien. En lille luksusferie i ny og næ var jo aldrig af vejen. Gran Canaria var hendes foretrukne 

destination. Sol, varme og All in, så var Ellen tilfreds.  

   ”Så har vi da noget at leve af det næste halve års tid. Jeg skal lige have fat i nogle af folkene, så går vi i 

gang. Men jeg går efter noget større,” sagde han henkastet til Ellen, mens han kiggede ned ad sig selv, som 

om der havde klistret sig en meget interessant plet fast på de obligatoriske sikkerhedssko. 

   ”Større?” Ellen kom tættere på ham, som hun altid gjorde, når hun fik færten af penge til ferier, nye 

gardiner, sofagrupper, nyt køkken eller bare hvad som helst, der kunne købes for penge. 

   ”OL.” Julius udtalte de to bogstaver langsomt og hemmelighedsfuldt. 
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   ”OL! Hvad snakker du om?” Ellen lagde hovedet på skrå og lavede en grimasse, der ikke var til at 

misforstå. 

   ”Ja, du har vel hørt, at vi skal have OL til Danmark om otte år. Ja hvem har ikke hørt det? Der skrives stort 

set ikke om andet i aviserne, på nettet og alle steder. Ja, selv mine gamle klienter taler om det konstant. 

Men hvad kommer det nu os ved?” 

   Julius gik tæt på sin kone og lagde kammeratligt en arm om hendes hals: ”Jo forstår du. Der skal bygges 

stort i de næste år frem til OL. Hoteller og store arenaer er allerede i udbud, og så vidt jeg ved, er der tæt 

på at blive truffet afgørelse vedrørende nogle af de indkomne bud.” 

   ”Men hvor kommer du ind i billedet? Du kan da ikke byde ind på den slags. Det kræver jurister, kæmpe 

bankgarantier og alt muligt andet. Jeg ved lidt  om det fra kommunen, hvor de er i gang med alle mulige 

udbud, rengøring og pasning af idrætsanlæg blandt andet. Men også mit arbejde er i farezonen.”  

   ”Så skal du måske til at have private arbejdsgivere? Og rubbe neglene.” 

   ”Lad nu være med at være spydig, men fortæl mig, hvad det er, du tænker på.” Ellen strøg ham nu kærligt 

på armene. 

  Julius Mortensen antog den betydningsfulde mine. Hans rynkede fugleagtige ansigt med den lille, spidse 

næse og en lille smal mund understreget af et rødligt fipskæg gjorde det rette indtryk på Sosuassistenten. 

   ”Sig mig nu, hvad det er, så får du flæskesteg med svær,” lokkede hun. 

   ”Alle de der hoteller og stadions kræver en masse arbejde. Vi ved, at der kun er få firmaer i branchen, der 

kan få de store aftaler i land. Men dem, der vinder udbuddene, skal jo have folk til at lave arbejdet for dem. 

Tænk på alle de græsplæner, der skal anlægges, alle de håndtag, der skal leveres, tagplader, nedløbsrør,  ja 

alene bortskaffelsen af affaldsmaterialer vil være en kæmpe ordre i sig selv. Det vil være slaraffenland, det 

her Ellen. Hvis jeg kommer med fra starten, så skal vi have villa ved Roskilde Fjord. Det er et løfte.” 

   ”Du får din flæskesteg Julius. Men så skal du også have gang i forretningerne.” 
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Kapitel 3 

 

Det sidste, JJ havde sagt til Lene, før han tirsdag morgen tog ind til Bellahøj, var, at sagen nok hurtigt blev 

opklaret, så de alligevel kunne komme til Skotland søndag. Hvis nu det trak ud med at finde morderen, 

kunne de jo bare udskyde ferien. Lene havde straks reageret med, at hun som ansat i Københavns 

Kommune ikke bare sådan kunne ændre sin ferie, uden at det blev aftalt med chef og kollegaer. ”Sådan er 

det at være gift med en politimand,” havde hun tænkt, efter at han var gået, og den værste vrede havde 

lagt sig. Et eller andet sted vidste hun godt, at han var nødt til at gøre, som han gjorde, og måske var hun en 

lille smule stolt over sin mand. For hun vidste, at der var en grund til, at han blev hentet ind fra sin ferie. 

Han havde i årevis vist sine kollegaer og chefer, at han var en af regionens bedste opdagere, måske endda 

den bedste. For ca. et år siden var han tilmed blevet udlånt til Nordsjællands Politi i forbindelse med 

opklaringen af det bestialske gyllemord nær Hillerød. Selv om Lene ikke ligefrem elskede politiet og dets 

metoder, kunne hun ikke undsige sig et lille ønske om, at JJ blev forfremmet. Jensen skulle snart på 

pension, og en ordentlig løn som chefinspektør kunne hun sagtens bruge. På trods af de 

venstreorienterede meninger, som hun gerne luftede blandt politisk korrekte venner og kollegaer, måtte 

hun erkende overfor sig selv, at hun efterhånden havde nået en alder, hvor dejlige møbler, en ordentlig bil, 

lækkert tøj til sig selv og børnene samt nogle indholdsrige rejser betød mere for hende end tidligere. 

Solidariteten med de svageste i samfundet var på ingen måde forsvundet. Hun arbejdede stadigvæk med 

denne samfundsgruppe på en metadonudleveringsklinik, og syntes ikke, det var rimeligt, at de bredeste 

skuldre til stadighed fik skattelettelser, selv om hun selv og JJ nød godt af dem. Dog ville ønsket om pæne 

og lækre ting og dermed ønsket om JJ’s forfremmelse ikke slippe taget i hende. 

   Vreden over JJ’s afbrydelse af ferien var nu helt væk og i stedet afløst positive tanker om en god fremtid. 

 

    * 

 

”Hej chef.” Politiassistent Mogens Sørensen tog det som en selvfølge, at JJ afbrød sin ferie, da han stak 

hovedet ind på JJ’s kontor tidligt mandag formiddag. ”Haft en god ferie?” Han kunne ikke holde den lille, 

drilske bemærkning tilbage. 

   ”Tak, Mogens. Jeg havde en rigtig god og solrig søndag, men ellers er alt ved det gamle, som jeg kan se. 

Ukrudt foran stationen og parkerede biler alle de forkerte steder.” JJ var ordensmenneske og kunne ikke 

udholde, at de ansatte på stationen ikke kunne finde ud af at holde sig til de klart afmærkede 

parkeringsbåse. ”Og dig?” 
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   ”OK, tak. Sussi er på salonen det meste af tiden. Nu skal hun til at have ansatte, så jeg må klare mig selv 

med et par spejlæg på panden eller en Pizza fra Frederikssundsvej.” Mogens var gift med en damefrisør, 

der nu langt om længe havde fået foden under eget bord, mens han selv kunne skue fremad mod 20 års 

ørkesløs vandring i det offentlige skalatrinssystem. 237 kroner her og 351 kroner der. Han gad næsten ikke 

engang tænke på det. Så på sin vis var han glad for Sussis beslutning, for dermed var der i det mindste en af 

dem, der måske kunne drømme lidt om bedre tider. 

   ”Men hvad så med Damhusmanden?” JJ havde allerede givet den dræbte et navn. Og da manden fra 

Damhussøen kunne synes lidt besværligt at gentage i det uendelige, fandt han ordet Damhusmanden mere 

mundret. Og desuden ville det klinge godt i pressen ligesom Amagermanden. Et godt og forståeligt navn, 

nærmest et brand, der ville give både ham selv og pressen succes, når sagen blev opklaret. 

   ”Vi ved ikke noget endnu. Han er på retsmedicinsk nu, og man forsøger at identificere ham. Men der kan 

ikke gå lang tid, før de pårørende melder sig. Det har været ude på nettet i flere timer, så vi venter hvert 

øjeblik et opkald fra en nervøs og fortvivlet hustru til den myrdede.” Mogens var ikke altid den mest 

følsomme og hensynsfulde mand. For ham var det resultater, der talte. Og det var en egenskab, der på sin 

vis passede JJ ganske godt, for det var blandt andet Mogens ihærdige stædighed kombineret med 

kompromisløshed i efterforskningen, der var en af brikkerne i JJ’s egen succes. 

   JJ greb en spritpen, mens han begyndte at skrive på den uundværlige whyteboard, der hang på væggen i 

hans beskedent indrettede kontor. Han skrev to ord: ”Identitet” og ”Motiv.” 

   ”Undskyld jeg siger det,” sagde Mogens med et bredt smil, ”men er det ikke temmelig indlysende?” 

   ”Naturligvis,” replicerede JJ,” men det er godt at have det stående, så vi hele tiden minder os selv om 

målet. Det kan lyde banalt. Men vi skal se på de to ord hver dag, for i dem ligger opklaringen.” 

   ”Ja, men du behøver da ikke skrive ordene op på tavlen,” indvendte Mogens. ”Jeg kan sagtens huske de 

to ord.” 

   ”Godt med dig. Du skal ikke bare huske dem, men se dem hele tiden. Når vi først ved, hvem manden er, 

skal vi have fat i hans familie og den nærmeste kreds. Her finder vi langt størstedelen af mordere. Er der 

tale om jalousi eller penge? To af historiens største motiver til at slå andre mennesker ihjel.” Mogens 

krympede sig. Han havde hørt det 100 gange, men vidste, at han ikke slap, lige så godt som han vidste, at 

denne kredsen om drabsmotiver var benzinen, der drev JJ frem mod resultaterne. JJ fortsatte ufortrødent: 

”Hvis ikke vi finder motivet blandt de nærmeste, skal vi finde ud af, hvad han beskæftiger sig med, hvad 

hans fritidsinteresser er, og om han havde nogle fjender andre steder. Så snart vi har hans identitet, skal vi 

igennem hele møllen, checke alt, hvad der kan tænkes at føre til et motiv, for uden dette kommer vi ingen 

vegne. Der er tale om et planlagt og professionelt udført mord, så vi kan ikke bare gå ud at hente den 
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skyldige.” Mens han talte tegnede han cirkler rundt om et stort spørgsmålstegn, først en lille cirkel, derefter 

en lidt større og til sidst en tredje.” 

   ”Flot tegning JJ. Men hvad forestiller det?” 

   ”Den inderste er familien, den næste er venner, bekendte og sportskammerater, som han helt givet har 

og den tredje er arbejds- og samfundsrelationer. Vi må starte indefra, så snart vi ved, hvem han er, og 

derefter arbejde os ud af,” sluttede JJ med en bestemt mine. 

   ”Helt enig.” Mogens ville ikke stille sig an, men undlod dog ikke at tilføje:” Men du behøvede altså ikke 

overmale hele tavlen af den grund.” 

   ”Jeg har det nu bedst på den måde.” Chefen havde talt. 

   ”Men på trods af alle dine cirkler kan man måske nok lufte en teori,” sagde Mogens forsigtigt. 

   ”Sig frem.” 

   ”Kan det være en del af et bandeopgør? Lad os sige, at manden er i slutningen af trediverne, veltrænet og 

kronraget.” Mogens forsøgte sig. 

   ”Men ingen tatoveringer og heller ikke pumpet. Desuden hilste jeg tit på ham på mine joggingture 

omkring søen, så jeg tror, vi skal hen i en helt anden boldgade.” JJ vidste, at bandeopgørene fyldte meget, 

men fornemmede, at i den her sag skulle man vende blikket helt andre steder hen. 

   ”Hvilken?” 

   ”Akademiker eller noget i den retning. En stabil mand med et godt job. Jeg tror ikke, det har noget med 

bandeopgør at gøre.” 

   ”Men hvad så?” Mogens så spørgende på JJ. 

   ”Det er jo derfor, vi skal have fat i et motiv, ellers dør sagen.” 

Mogens sukkede. Han kendte alt for godt chefens stædighed og mange teorier, som han dog måtte 

erkende ganske ofte havde vist sig at være værdifulde i sidste ende. I det samme brummede JJ’s iPhone. JJ  

behøvede bare at kaste et blik på den for at se, at det var Jensen i den anden ende. 

 

    * 

 

 

”Goddag Jensen, hvad kan jeg gøre for dig? Nu kan jeg både se dit nummer og dit billede, når du ringer.” 

   ”Ja, alt den forfærdelige teknologi.” JJ kunne nærmest høre Jensen ryste på hovedet gennem telefonen. 

   ”Men derudover har jeg nyheder til dig. Ja, jeg er ked af at du skulle afbryde din ferie, men du ved, hvor 

meget det betyder for os, at du er på.” Jensen betjente sig som sædvanligt af en afdæmpet og høflig tone. 

Egentligt kunne han lige så godt have gået hen på JJ’s kontor, men JJ vidste af erfaring, at chefen ikke var 
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meget for at bevæge sig alt for langt væk fra sit eget revir, kontoret hvor han følte sig tryg, og hvorfra han 

udfoldede sin magt og udtænkte sine forsvarsplaner i forhold til Politidirektørens og politikernes evindelige 

spørgsmål. 

   ”Jeg er lutter øren. Har det noget med sagen at gøre?” 

   ”Selvfølgelig Lund. Ellers havde vi ikke kaldt dig ind fra ferie.” 

   ”Årh, kaldt ind er så meget sagt. Jeg løb jo ligesom ind i det, og så var der ingen vej udenom. Men kom nu 

med det.” JJ lød som altid spændt, når der var noget stort under opsejling. 

   ”OK.” Jensens pergamentagtige stemme var næsten uhørlig, men JJ fik dog fat i hvert et ord, 

chefkriminalinspektøren næsten hviskende sagde til han: ”Den dræbte hedder Claus Obermann, 38 år, gift, 

to børn og fra Hvidovre.” 

   ”Hvor har du det fra? Jeg troede, den slags oplysninger kom først ind til vores afdeling.” JJ lød lettere 

ophidset. 

   ”Normalt ville det også gå den vej. Men jeg kan ikke gøre for, at jeg får oplysningerne serveret på et fad.” 

   ”Hvad mener du, Jensen?” Nu var JJ ved at falde lidt til ro. 

   ”Du ved jo, jeg har et godt forhold til Werner Hansson fra Avisen.” 

   ”Men burde oplysningerne ikke komme fra retsmedicinsk og vores egne folk?” Inden sætningen var 

afsluttet, fortrød JJ allerede udtalelsen, for han vidste som garvet opdager naturligvis godt, at 

informationerne både strømmede den ene og den anden vej. Måske kendte Werner Hansson 

retsmedicinerne, eller måske var oplysningerne sivet ud ad anden vej. Så han skyndte sig at glatte ud: ”Nå, 

men godt vi har noget at arbejde med.” 

   ”Du får alle oplysninger pr mail med det samme, og jeg regner med, at sagen bliver opklaret, så du kan nå 

at komme til Skotland.” 

   ”Ja tak,” sagde JJ tonløst. Han havde svært ved at overbevise sig selv om, at det ville være tilfældet. Men 

skulle det lykkes, ville han være ovenud lykkelig og en kende mere populær hjemme hos Lene. ”Nu har vi så 

et navn at gå efter. Herefter må vi finde ud af, hvad han laver, hvem hans nærmeste er, om han har 

fritidsinteresser, om han har fjender blandt sine nærmeste, eller om der er et eller andet forbundet med 

hans job, der kan have vores interesse.” 

   ”Helt enig,” sagde Jensen kort. ”Og det er netop Jeres speciale. Jeg går ud fra, at du har Mogens Sørensen 

og et par af de andre gode folk med i teamet.” 

   ”Vi er helt klar. Jeg har lige talt med Mogens. Så snart han og de øvrige får oplysningerne om Claus 

Obermann, kører hele paletten med afhøringer, søgning på vores databaser og så videre. Vi starter altid i 

den nærmeste familie. Der findes løsningen som regel. Men i dette tilfælde, som tilsyneladende er et 

hitmord, skal vi nok længere ud. Måske har han været involveret i et eller andet. Vi ved det ikke, men det er 
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det, vi skal finde ud af.” JJ var godt i gang med at varme op til et af de foredrag, som han var berygtet for, 

nemlig at mejsle sine arbejdsmetoder ud i granit. Hverken chefen eller kollegaerne orkede at høre på det, 

men de vidste desværre, at metoderne virkede, så de påtalte det sjældent, og når det skete, kun i spøg. 

   JJ lænede sig tilbage i den ikke alt for komfortable skrivebordsstol og ventede tålmodigt på den mail, han 

vidste ville tikke ind på hans computer, når serveren havde fået den tid, den skulle have til at tygge dataene 

og ekspedere dem videre til JJ’s indbakke. 

   JJ stak hovedet ud af døren og råbte ned ad gangen: ”Mogens kommer du lige et øjeblik?” 

   Mogens var vant til denne facon, så han kom øjeblikkeligt stavrende fra sit noget mindre kontor hen til 

JJ’s pæne mellemlederkontor. ”Var der noget?” 

   ”Ja du kan tro, der er noget. Nu skal vi i gang.” JJ informerede kort Mogens om den myrdedes identitet. 

   ”Skønt JJ. Men er der ikke noget, du har glemt?” Mogens smilede bredt og drilsk, og JJ afkodede straks 

hans mimik.” 

   ”Og hvad skulle det så være? Jeg har lige fået alle informationerne direkte fra Jensen.” JJ rynkede sine 

mørke øjenbryn, som var et godt gammelt scoretrick fra hans nu lidt fjernere ungdom. Han ventede dog 

ingen respons fra Mogens’ side. 

   Mogens så sin chef direkte i øjnene:” Jeg kender altså også Werner. Avisen har åbenbart bedre 

efterforskere end os, for han har for et kvarter siden, mens du har talt med Jensen over mobilen, fortalt, at 

Claus Obermann er kontorchef i Bygningsstyrelsen, licitationsafdelingen, og tidligere elitebadmintonspiller 

fra Hvidovre Badminton Club. Han har et normalt familieliv. Konen Elise er ifølge sagens natur fuldstændig 

knust. Hun vil blive belejret af de kulørte blade. Håber, at vi i samarbejde med familien kan hjælpe med at 

skærme lidt af for hende.” 

   JJ plirrede med øjnene: ”Godt at ens underordnede, chefen og dagspressen ved mere end 

efterforskningslederen selv; sådan er vilkårene vel efterhånden. Men lige meget, hvor det kommer fra. Nu 

ved du, hvor vi skal starte Mogens. Jeg taler med konen, mens du tager badmintonklubben på Biblioteksvej 

i Hvidovre. I morgen snakker vi med hans arbejdsplads, selv om jeg har svært ved at se, hvad en 

akademiker i en statslig styrelse kunne have rodet sig ind i.” 

   ”Top. Jeg tager HBC med det samme.” Mogens var allerede på vej ud af døren. 

 

    * 

 

Claus og Elise Obermann. Navnene stod med tydelige sorte bogstaver på den galvaniserede postkasse. JJ 

smilede ved sig selv, idet han konstaterede, at postkassen ikke alene var opsat i den korrekte højde efter 

lovens forskrifter men også var en af den smarte slags, der var indrettet til at modtage pakkepost.  Og her 



 19 

gik man og troede, at internettet ville udslette det Kgl. Danske Postvæsen. Breve blev der ikke sendt meget 

af mere, men til gengæld havde internethandelen sat gang i pakkeposten, og dette havde igen ført til 

udvidelse af et marked for store, dyre postkasser med plads til pakkepost. Postkassen gav ham allerede et 

førstehåndsindtryk af en yngre familie, der købte mange varer på nettet. Det filtsede etplanshus lå ikke 

mange veje væk fra JJ og Lenes eget hus. I carporten holdt en nydelig sort Opel Insignia. Og et par små 

børnecykler, hvoraf en af dem havde støttehjul, stod for enden af carporten. Han vidste, at Claus’ død var 

en ubærlig tragedie for børnefamilien på den stille villavej. Han havde mange gange før prøvet at afhøre 

efterladte samme dag, som tragedien var sket, og han vænnede sig aldrig til det, specielt ikke når der var 

børn involveret. Det var dog en lettelse, at han ikke selv skulle overbringe selve budskabet. Den tjans havde 

en politiassistent allerede udført. 

   JJ tog en dyb indånding og ringede på døren. 

   Elise Obermann så ud som forventet. En yngre velholdt kvinde i shorts og T-shirt. Det kønne ansigt var 

ophovnet af gråd. 

   ”Jens Jørn Lund.” Han præsenterede sig og gav hende hånden. 

   ”Er det ikke JJ, du kaldes. Jeg har set dig i medierne i forbindelse med sager, du har opklaret,” sagde hun, 

mens hun havde svært ved at holde gråden tilbage. 

   ”Jo, det er rigtigt. Må jeg komme indenfor?” JJ prøvede at lyde så korrekt og afdæmpet som muligt. 

   ”Selvfølgelig. Jeg har sat kaffe over.” Hun gik foran ham ind i det åbne køkken med højt 

siddearrangement, der elegant dannede overgang til den store, lyse opholdsstue. I den flødefarvede 

hjørnesofa sad og lå et par mindre børn. ”Jeg ved ikke, om jeg nogen sinde kommer mig over chokket, og 

for børnene er det forfærdeligt. Jeg var nødt til at sige det, som det er. Den der med at bilde dem ind, at far 

er taget på en lang ferie, kan jeg ikke få mig selv til. Jeg tror bare ikke, de helt forstår, at han er død. Og jeg 

fatter ikke, hvem der kunne finde på at slå Claus ihjel.” Elise måtte igen tørre sig om øjnene med en serviet, 

mens hun råbte til børnene: ”Kan I ikke lige løbe ud i haven i det gode vejre, mens jeg snakker med 

manden?” 

   De adlød straks. JJ bemærkede, at de to små børn allerede var i gang med at grine og lege. De var nok for 

små til at forstå, at deres far var væk for altid, tænkte JJ og sagde højt: ”Det er jo det, jeg meget gerne vil 

vide. Havde han nogen fjender?” JJ lagde ud med alle opdageres standardspørgsmål. ”Men et eller andet 

sted skal jeg starte,” tænkte han. 

   ”Nej hvorfor skulle han dog have fjender?” Elise rystede svagt på hovedet, mens hun skænkede kaffe op 

til sig selv. ”Mere kaffe?” spurgte hun høfligt. 

   ”Alle kan have fjender. Havde han relationer til bander eller rockere?” JJ vidste allerede, før han havde 

stillet spørgsmålet, at det nok ikke ville være særligt relevant. 
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   ”Hvad regner du selv med JJ? Cand. scient. pol og kontorchef i en statslig Styrelse. Og fritiden har han 

altid brugt på badminton og løb. Det var i sportsmiljøet, han havde alle sine venner og bekendte udover et 

par gamle skolekammerater, som stadig holdt ved.” 

   ”Hvad med jobbet? Kunne han have fjender der?” 

   ”Det ved jeg ikke. Han talte ikke så meget om sit arbejde.” Elise var tydeligvis ved at genvinde fatningen. 

   ”Var det ikke udlicitering, han arbejdede med?” JJ stak en forsigtig føler ud. 

   ”Jo i Bygningsstyrelsen.” 

   ”Hvilke sager havde han med at gøre. Ved du det?” 

   ”Noget med licitation af meget store byggeprojekter, tror jeg nok. Men han afgjorde ikke noget selv.” 

   ”Lavede han indstillinger til Ministeren, når der var budt på opgaverne?” ville JJ vide. 

   ”Ja måske. Men jeg ved, at han havde sagerne omkring hotelbygninger og en enkelt superarena nær 

Holbæk. Det skal jo bruges til OL om otte år, så det var ikke for tidligt at starte udbuddene. Men spørg 

hellere inde i Styrelsen. Jeg tror, jeg skal have børnene ind. Mine forældre kommer lige om lidt.” Elise 

samlede sig sammen og tog de tomme kaffekopper ud.” 

   JJ gav hende sit kort, og sagde: ”Ring, hvis du kommer i tanke om noget.” 

 

    * 

 

Mogens svingede fra Avedøre Havnevej direkte ind til venstre på Biblioteksvej, hvor Hvidovre Badminton 

Club i mange år havde resideret. Efter opsvinget i tresserne, hvor udflytningen til de københavnske 

forstæder for alvor satte i gang, fik de små, børnerige familie sat gang i et boomende idrætsforbrug blandt 

børn og unge. HBC var en af de klubber, der hurtigt voksede sig stor og stærk og tog kampen op med de 

gamle traditionsrige badmintonklubber fra Gentofte, Østerbro, Charlottenlund og Skovshoved. Mogens 

havde fået en aftale med halinspektøren, der havde ferie, men alligevel havde indvilget i at mødes med 

Mogens i hallen. 

   ”Køkkenet er ellers lukket helt ned,” sagde den lille, tætte, joviale mand, der fortalte, at han selv havde 

spillet i klubben fra barnsben. ”Men jeg kan da fremtrylle to af vores sikre specialiteter,” fortsatte han 

grinende. ”Fadøl og rullepølse på hvidt franskbrød.” 

   ”Ja, tak til det sidste. Men fadøllen må jeg have til gode.” Mogens smilede afvisende, selv om en god, stor 

fadøl ikke havde været helt af vejen her i det varme sommervejr. ”Kendte du Claus Obermann?” 

   ”Det kan du regne med. Han var en super god spiller, og han holdt sig på Elitedivisionsholdet, indtil han 

fyldte 33 år. De sidste par år som doubleekspert. Og indtil sin død klarede han sig fint på vores 3. 
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divisionshold. Jeg kan slet ikke forstå, han er død. Det virker så urimeligt.” Manden rystede fortvivlet på 

hovedet. 

   ”Havde han nogen fjender?” JJ stillede altid sine enkle spørgsmål uden foregående indledningsmanøvrer. 

   ”Claus.” Halmanden tog sig til hovedet. ”Aldrig, han var den flinkeste fyr på denne jord med et godt og 

stabilt job. Han lagde sig aldrig ud med nogen, snød ikke på stregerne og gav altid modstanderen bolden, 

hvis der var tvivl om en bold. Tro mig, jeg har kendt mange her i klubben i tidens løb. Der har været masser 

af de typer, der kun tænker på sig selv, sin egen karriere, og sjovt nok er det altid dem, der snyder på 

stregerne.” 

   ”Tak for ulejligheden,” sagde Mogens, idet han gjorde mine til at rejse sig og kante sig ned ad den smalle 

trappe, der førte til hallens udgang. 

På plads i tjenestevognen på den lille parkeringsplads foran hallen tænkte han, at her ikke var meget at 

hente, medmindre der dukkede et eller andet helt ekstraordinært op. Der var ingen tvivl om, at halmanden 

kendte alle i klubbens snævre miljø. En mistet plads på et elitehold eller mindre skærmydsler af sportslig 

eller personlig art nægtede Mogens at tro kunne føre til et professionelt udført lejemord. Så der måtte 

kigges i andre retninger. Og det var, hvad han sagde til JJ, da de mødtes på stationen sidst på 

eftermiddagen. 

   JJ lyttede interesseret på Mogens’ beretning og sagde: ”Du har helt ret. Hvis ikke der dukker et eller andet 

op, som er godt gemt under den pæne akademikerfacade, er der ikke noget at hente i badmintonklubben.” 

   ”Og var besøget hos enken givtigt?” Mogens var som sædvanligt mere kontant end medfølende. 

   ”Det er aldrig morsomt at være hos enken, så kort tid efter, at det er sket. Manden har et solidt og 

vellønnet akademikerjob, sunde fritidsinteresser, pæn kone, to børn, hus og bil i den bedre ende. Det kan 

da ikke blive mere normalt og dansk. Hvem vil dog slå sådan en mand ihjel?” For anden gang i dag blev 

spørgsmålet stillet uden, at svaret rungede ud i kontorlokalet.” 

   ”Vi må vist konstatere, at vi er på bar bund,” sagde Mogens tørt og tilføjede ironisk: ”Måske du skulle et 

smut hjem omkring Rød-blok-Lene. Kan ske, hun har nogle gode idéer. 

   JJ skar en grimasse, idet han mumlede: ”Godt med dig. Vi ses i morgen.” 

 

    * 

 

På vej fra Tomsgårdsvej mod Rødovre funderede JJ over begivenhederne den dag, der skulle have været 

hans første feriedag. Løbetur ved Damhussøen, retur til Bellahøj efter mødet med kollegaerne og den 

myrdede Claus Obermann, derfra tilbage til Hvidovre til mødet med den sørgende enke og efter et smut ind 

på stationen retur til Rødovre ikke langt fra det sted, hvor den myrdede havde boet sammen med noget, 




