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En politisk thriller 
baseret på virkeligheden
Et 30 år gammelt arkiv og en konto 
med uhyrligt mange penge på duk-
ker op ved en tilfældighed og sætter 
spørgsmålstegn ved magthavernes 
version af sandheden.

Danmark leverede tre troppetransportskibe fra Hel-
singør Værft til Saddam Hussein under hans krig mod 
Iran i 1980’erne. Politikerne accepterede og medvir-
kede til dette brud på dansk lov, men hvor langt gik 
de for at dække over sandheden? Og hvor langt gik 
efterretningstjenesten? Mangler der et afsnit i PET-
rapporten om et stykke fortid, som stærke kræfter  
håbede, var helt væk?

Da det gamle arkiv dukker op, kommer en række vidt 
forskellige personers veje til at krydse hinanden i et  
spil om sandheden, kærligheden – og ikke mindst  
om penge.

Fortidens hemmeligheder skal behandles med var-
somhed, hvis man vil være sikker på at se solen stå 
op igen.
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Kapitel 1

Fortidens skygger

Endnu engang stod Victor Mortensen og ventede på kystbanen på 
Østerport Station. Denne fantastiske jernbane, der efter 113 års drift 
stadig kørte med stort set samme hastighed, men nu med en præ-
cision som i en bananrepublik. Miraklernes tid var ikke forbi, toget 
kørte ind på stationen efter køreplanen. Victor Mortensen fandt 
en plads. Han så kontrolløren stå med fløjten i hånden, en yngre 
kvinde kom løbende. Kontrolløren ventede åbenbart, så kvinden 
kunne nå toget. Stønnende som et damptog smed kvinden sig ned 
i sædet overfor. Åh, tænkte Mortensen. En af de kvinder, der er 
født fem minutter for sent og aldrig får det indhentet. Victor Mor-
tensen begyndte næsten som en refleks at analysere kvinden. Om-
kring 30 år, kurdisk, nok fra Irak, havde det blik, som mennesker, 
der har set for meget, har. Velklædt. En, der var kommet godt ind 
i det danske samfund, med uddannelse. 

Kvinden så på Victor Mortensen og skaffede sig et præcist over-
blik på et splitsekund. Den måde kendte han. Victor Mortensens 
næste træk ville være at få set navnet, hvis kvinden skulle vise 
kort. Kontrolløren kom, mens kvinden rodede i tasken efter kortet. 
Han skulle lige bemærke:

”Var det ikke pænt af DSB at vente på Dem?”
Kvinden kikkede op:
”Nu skal jeg fortælle Dem en ting, unge mand. Ved De, hvor 

mange gange jeg har ventet på DSB? Så kan DSB vel også vente 
på mig en enkelt gang.” Hun viste kortet, men akkurat, så Victor 
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Mortensen ikke kunne opsnappe navnet. Da det blev puttet tilbage 
i tasken, smilede hun til Mortensen – sådan et smil: Den gik ikke 
brormand! 

Måske, tænkte Mortensen, er det tilfældigheder, men hele sit liv 
havde han studeret og vurderet andre mennesker, og hans fornem-
melser var for det meste rigtige. Og fornemmelsen af lige at have 
mødt sin overmand i kystbanen blev siddende i baghovedet.

Victor Mortensens sidste opgave havde været ikke alene at ned-
lægge Syndikatet, men også at fjerne ethvert tænkeligt spor af, at 
det nogen sinde havde været til. Det var nu flere år siden, han 
havde stået for, at hele det store arkiv var blevet samlet sammen i 
en container. Med jordens sikreste lås var det kørt til destruktion 
og var gået op i røg på Vestforbrænding.

På en måde havde Victor Mortensen ment, at det var et væsentligt 
stykke Danmarkshistorie, der var gået op i flammer, en guldgrube 
for den, der ville skrive vores historie om måske hundrede år. Men 
mange havde noget i klemme og ting, de godt ville have fjernet fra 
fremtidens historieskriveri. Og som et gammelt visdomsord siger: 
”Det er dem, der vinder, der skriver historien.”

Det var en mærkelig tilværelse, Victor Mortensen havde haft, si-
den han var blevet overflyttet til Syndikatet. Hans hustru og børn 
havde levet med en løgn om, at han var ansat som konsulent i et 
ingeniørfirma. Det kunne forklare den megen rejseaktivitet. Han 
havde arbejdet i Syndikatet, et foretagende, der fra sin start var 
planlagt og organiseret, så ingen skulle kunne finde frem til det.

Efter Syndikatets forsvinden var Victor Mortensen den eneste, 
der var tilbage. Hans sidste opgave var at sikre, at opvasken var 
fuldendt, at ingen, der vidste noget, der kunne føres tilbage til 
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Syndikatets aktiviteter, fandt på at skrive sine erindringer eller lå 
inde med et foto eller et notat fra et møde. 

Så Victor Mortensen havde en række personer, han regelmæs-
sigt besøgte for at snakke om gamle dage. Han meldte tilbage til 
en person i den officielle del af PET, og kun med mundtlige rap-
porter på tilfældige mødesteder ude i byen. En gang imellem var 
der så en opgave, som aldrig skulle kunne føres tilbage til efterret-
ningstjenesten, en opgave, som Victor Mortensen skulle klare. På 
en måde var Victor Mortensen en ikke-eksisterende person – men 
en person med en viden, der kunne sende rystelser gennem sam-
fundets top.

Med en taxi fra Helsingør station kom Victor Mortensen op til 
Erik Larsens sommerhus i Hornbæk. Erik Larsen havde været le-
dende medarbejder på Helsingør Værft i slutningen af 70erne og en 
af dem, Victor Mortensen godt kunne være lidt bekymret for. Der-
for de regelmæssige besøg. Erik Larsen havde moralske skrupler, 
og Victor Mortensen var lidt i tvivl, om han kunne få lyst til at for-
tælle sin historie for at få renset sin samvittighed. Victor Mortensen 
kunne med det samme se, at noget trykkede Erik Larsen. Da de sad 
ude i haven med kaffen og den dyre whisky, kom det frem:

”Jeg har modtaget et foto! Du havde ellers lovet, at alting var 
ødelagt og fjernet fra jordens overflade!”

Victor Mortensen stivnede, da han så fotoet. Ham selv, Erik Lar-
sen, Saddam og en række folk fra Saddams militær, smilende og 
trykkende hænder. Et foto fra 1980 fra en forhandling om, at Hel-
singør Værft skulle bygge tre troppetransportskibe til Irak. Skibe, 
man kaldte noget andet, da Danmark ikke måtte levere militært 
isenkram til krigsførende lande.

 8  



Det var ikke Victor Mortensens stil at sætte spørgsmålstegn ved 
de beslutninger, der blev truffet højere oppe i systemet. Dengang 
var Saddam Vestens ven, hvilket jo var i orden, når det var vejen 
til stabile olieforsyninger til Vesten. Så når systemet havde sagt 
god for militært isenkram til Saddam, havde Victor Mortensen 
ikke personlig haft nogen betænkeligheder ved at medvirke til den 
slags aftaler.

Det var en nærmest grædende Erik Larsen, der sagde: 
”Mine børn ved godt, vi byggede skibe til Saddam, men kender 

de hele aftalen, så får jeg lov til at dø i ensomhed. Hvad med dig 
selv? Din hustru, børn og børnebørn – vil de kendes ved dig, hvis 
de kender den sandhed?”

Svaret på det spørgsmål kendte Victor Mortensen godt, det ville 
blive et trist liv. Imens arbejdede hans hjerne på højtryk. Ingen 
dansker havde taget de fotos, det var strengt forbudt. Irakerne tog 
nogle billeder, men hvordan var de nu havnet her i Hornbæk?

Victor Mortensen vidste, at da alliancen rykkede ind i Bagdad 
under den anden Golfkrig, og Saddams styre brød sammen, var 
der en specialenhed med, hvis opgave var at finde og ødelægge 
alle dokumenter og beviser på Vestens samarbejde med Saddam 
i starten af 80erne. Noget måtte være smuttet. Nogen var kommet 
først og havde fjernet belastende materiale.

Kvinden i toget, og nu dette foto. Nogen havde startet en leg, 
hvor han selv og andre ansvarlige skulle lære at leve i frygt – som 
en kurder med Saddams politi efter sig. Eller måske, og det var 
mere sandsynligt, der skulle penge på bordet. En officer i Saddams 
styre havde tænkt klart, da alt brød sammen, og lige sørget for sin 
livsforsikring. 
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På vej tilbage i taxien tænkte Victor Mortensen på tiden for vel 
30 år siden, da han for første gang var til møde på Helsingør Værft 
med tillidsmændene. Erik Larsen skulle præsentere dem for or-
dren på de tre skibe til Irak. Ja, tiden var en anden dengang, der 
var askebægre og øl på bordet, når vigtige beslutninger skulle ta-
ges. Victor Mortensen kunne endnu huske, hvordan Erik Larsen 
svedte, da han startede: 

”Som I ved, er værftet inde i store vanskeligheder, men det er 
lykkedes at få en ordre på tre skibe til Irak. De tre skibe kan I se 
tegninger og modeller af her. Med til mødet er også Victor Morten-
sen fra ingeniør- og handelsfirmaet Syndikatet, der er ekspert i at 
indgå handelsaftaler med lande i den 3. verden.”

Tillidsmændene studerede tegningerne og modellerne, og en af 
tillidsmændene udbryder:

”Jamen, er det ikke troppetransportskibe til den slambert i Mel-
lemøsten?”

Selv her 30 år efter kunne Victor Mortensen huske, hvordan han 
kort og kontant fik lukket munden på tillidsmanden med ordene:

”Vi er jo ikke tumper nogen af os, der ser på disse modeller, men 
vi er blevet enige med regeringen og skibskreditfonden om, at det 
er en slags handelsskibe. Så spørgsmålet er det enkle: Vil I sikre 
beskæftigelse til jeres medlemmer eller starte en diskussion om 
storpolitik?”

Erik Larsen så ud over forsamlingen af tillidsmænd, som han 
dybest set havde den største respekt for. Mænd, der satte nogle 
etiske normer højt, troede på sammenhold og havde en human 
indstilling til samfundet, og som ville gøre hvad som helst for de-
res medlemmer. Nu stod de med et moralsk problem: Skulle de 
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sikre deres medlemmer arbejde og derfor lukke øjnene for, at det 
var troppetransportskibe til en forbryder? 

Der var stille i lokalet, indtil den kommunistiske fællestillids-
mand tog ordet.

”Det er fint, at vi er sikret beskæftigelse med ordren på disse tre 
handelsskibe.”

Fra den dag var der ikke en tillidsmand på Helsingør Værft, der 
stillede spørgsmålstegn ved, hvad det var, de byggede. – De deltog 
endda under bygningen af skibene i en fredskonference og følte 
nok, de gjorde en forskel her i verden.

Erik Larsen mistede sin respekt for tillidsmændene den dag. Han 
gjorde sit arbejde, men havde et eller andet sted håbet, at nogen 
havde stoppet det.

Men når Victor Mortensen tænkte tilbage, var det på en opgave 
han havde løst og i grunden var stolt af. Alle ansatte på værftet 
kunne se, hvad der blev bygget. Der var nogle små venstrefløjs-
grupper, der havde medlemmer på værftet – ville de råbe op? 
Men det store problem havde været fremmedarbejderne. Der var 
kurdere og folk fra Iran og Irak, der nok gerne så Saddams op-
rustningsplaner gå i vasken. Sabotage af skibene var sikkert ikke 
noget, der skulle udelukkes.

Der ville komme officerer fra Irak, der skulle kontrollere bygnin-
gen af skibene. Dem skulle der samarbejdes med. Der skulle være 
styr over hvilke grupperinger, der var på værftet, og som kunne 
tænkes at modarbejde byggeriet. Danskerne ville jo nok bare skri-
ve artikler, mens nogle af fremmedarbejderne måske oplevede, de 
var en del af krigen mod Saddam. 

Beslutningen om at bygge nogle troppetransportskibe til Sad-
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dam i 80erne på Helsingør Værft og kalde det noget andet for at 
sikre beskæftigelsen på værftet var reelt en del af et større spil for 
at sikre stabile olieforsyninger til Vesten og satse på Saddam som 
Vestens mand i den Persiske golf. Den beslutning kom til at trække 
blodige spor efter sig, som mange havde håbet var fjernet. – Men 
sporene fortsætter op igennem historien.

Det var rigtig varmt i Bagdad, da Henry Smidt var på vej fra USA’s 
ambassade til den irakiske regerings bygninger. Irakerne havde 
givet ham øgenavnet ”Følsomme Henry”. Det stammede fra en 
episode fra hans første tid i Bagdad som en af CIA’s mænd på am-
bassaden. Hans hovedopgave var at koordinere Iraks våbenkøb i 
udlandet og på andre måder sikre, at den militære støtte gled igen-
nem uden for megen opmærksomhed. En af de første dage havde 
den irakiske chef for militærpolitiet taget ham med på rundvis-
ning, og et af stederne var det frygtede Abu Ghraib-fængsel, hvor 
de mistænkte blev afhørt. Ja, så havde ”Følsomme Henry” bræk-
ket sig. Deraf navnet.

Henry Smidt havde i starten prøvet at gå videre i systemet med, 
hvad der skete i Irak, men svaret havde været klart: Saddam er en 
skiderik, men han er vores skiderik for tiden. Og nu er det af en 
eller anden grund sådan, at USA’s olie ligger under Mellemøstens 
sand, og jeres opgave er at sikre, det kommer til USA med så få 
omkostninger som muligt.

Som Henry Smidt så det, var Iraks sikkerhedstjeneste hjælpeløs. 
Det fungerede på samme måde som det tyske Gestapo. Man ar-
resterede nogen og gennembankede dem, indtil de tilstod et eller 
andet. – Og alle tilstår et eller andet, når de har fået tæsk nok. Men 
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der var en logik i handlingerne. Øverst sad Saddam. Alle hadede 
ham uden tvivl, men jo flere han fik samlet omkring sig, der var 
lige så hadede, og hvis overlevelse var afhængig af hans, jo stær-
kere sad han i sadlen. Og Irak var en krudttønde, der skulle styres 
med hård hånd. 

Henry Smidt havde efterhånden lært at leve i Bagdad, passe sit 
arbejde og tage solbriller på, så man ikke så alting for tydeligt. 
Og dernæst nyde livet i natklubberne og drikke noget stærkt, der 
kunne holde maven og tankerne i orden.

Dagens møde var af den vigtige slags: anskaffelse af tre troppe-
transportskibe, der ville give Saddam den styrke, der skulle til for 
at være vagthunden i Den Persiske Golf. Det var lykkedes at få en 
af USA´s små allierede til at lukke øjnene og bygge skibene.

Da Henry Smidt kom ind i mødelokalet, var hele banden med 
Saddam i spidsen samlet, blandt andet hans nærmeste rådgivere 
og flere ministre. Senere ville der komme nogle repræsentanter fra 
landet, der skulle stå for skibsbyggeriet. Henry Smidt lod blikket 
glide hen over forsamlingen. Hvis de nogen side kom for en krigs-
forbryderdomstol, ville dommeren være død af alderdom, inden 
han var færdig med at læse anklageskriftet op. Og værst af alt, så 
ville irakerne se over på Henry Smidt og sige: ’Og vores ven dér 
skaffede udstyret med sin regerings støtte. Kan du huske, da vi 
skulle bruge gas til nogle kurdiske landsbyer – var det ikke et tysk 
fabrikat, vi fandt frem til, fordi de havde erfaringer?’

Mødet startede. Henry Smidt fik dokumenterne frem.
”Se, det er som bekendt lykkedes at finde et land, der kan klare 

opgaven. Lad mig se, det hedder Helsingør Værft i Danmark.”
Saddams flådeminister så betænkelig ud.
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”Hvor ligger det der Danmark i grunden?”
Spørgsmålet kom helt bag på Henry Smidt.
”Ja, oppe i Nordeuropa, vi kan vel se det på et kort.”
Med ét virkede det helt komisk. Henry Smidt, Saddam, tre mini-

stre og fire generaler kikkede efter et land, der skulle hedde Dan-
mark på verdenskortet. Henry Smidt kunne mærke den pinlige 
stemning. Her stod han som repræsentant for verdens bedste ef-
terretningstjeneste og kunne ikke finde et helt land på et kort. Så 
huskede han på Thulebasen, den lå jo i Danmark, og pegede: 

”Det er en del af Danmark, så skal vi bare finde, var det Helsin-
gør, det hed.”

Stilheden blev brudt af, at danskerne ankom. Saddam udbrød:
”Godt, I kom! Vi står her og kikker på kortet. Hvor er Helsin-

gør?”
Stemningen blev ikke mindre pinlig, da danskeren Victor Mor-

tensen pegede på en lille grøn klat langt væk fra den store hvide.
”Der!”
Fra dansk side kom, ud over Victor Mortensen og Erik Larsen, 

den danske ambassadør Lars Jensen. Henry Smidt førte ordet.
”Ja, alle dokumenterne skulle være klar. Der har været lidt for-

handlinger mellem mig og Lars Jensen og den irakiske køber, og 
der er lavet nogle små ændringer, hvilket mest vedrører lidt for-
melt samarbejde på det sikkerhedsmæssige område og udveksling 
af oplysninger.”

Victor Mortensen kunne se, at Erik Larsen var ved at få et af sine 
moralske anfald, så han tog hurtigt over.

”Jamen, så lad os få skrevet under. Så vidt jeg har forstået, skal vi 
også nå at træffe de folk, I har udpeget til at følge byggeriet af ski-
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bene for senere at kunne overtage dem. Og vi ville jo også gerne, 
mens vi er her, nå at se noget af jeres smukke land.” 

Erik Larsen havde studset, da der blev sagt ’udveksling af oplys-
ninger’, og i samme øjeblik så han Saddams kolde blik skære tværs 
igennem lokalet. Han fik kuldegysninger. Da han bemærkede over 
for Victor Mortensen og Lars Jensen, at det vist lå langt uden for, 
hvad der var dansk politik, fik han det svar, at det havde været 
behandlet på højeste sted i den socialdemokratiske regering, og 
at den socialdemokratiske minister, der var valgt i Helsingørkred-
sen, utrolig gerne ville sikre beskæftigelsen i sin valgkreds.

Da Henry Smidt tog afsked med irakerne og danskerne, kom 
den naturlige trang til noget stærkt at drikke op i ham, mens han 
tænkte: ’Ja, vi er pæne mennesker, måske bortset fra, at vi lige har 
sikret en slambert noget mere militært isenkram.’ 

Det undrede Ali, at han var indkaldt til møde i flådeministeriet. 
Godt nok havde der gået rygter om, at der skulle udpeges et hold 
af skibsingeniører, der skulle følge byggeriet af nogle skibe i Euro-
pa for senere at blive en del af besætningen, men kunne det berøre 
ham?

Ali var, som så mange andre unge mænd i Irak, totalt uinteresseret 
i politik, men medlemskab af Baathpartiet var vejen til uddannelse, 
job og bolig, og at holde lav profil var en god måde at overleve i Irak 
på. Ali havde fået en strålende eksamen som skibsingeniør, og han 
havde arbejdet på flådens værft. Men han manglede en væsentlig 
forudsætning for at blive sendt på den slags opgaver: En stor fa-
milie. Styret plejede kun at sende folk på opgaver i udlandet, der 
havde stor familie hjemme, så man var sikker på, de ikke smuttede. 

 15



Det var heller ikke smart at søge de stillinger, styret havde i ud-
landet. En ansøgning var lig med en meddelelse til sikkerhedspo-
litiet om, at der var en, der godt ville flygte ud af landet, betalt af 
styret. Efter at Ali havde mødt sin store kærlighed, var interessen 
for at komme til udlandet ret begrænset, og som så meget andet i 
Irak var det noget, man gik stille med, især da hun var kurder.

Det var den første og eneste gang i Alis liv, han mødte Saddam og 
flere ledende folk fra styrets top. Desuden var der nogle danskere 
med underlige navne fra det land, hvor skibene skulle bygges. 

Saddam holdt en kort tale: At de efter grundige overvejelser var 
blevet tildelt den ære at følge byggeriet af nogle skibe i Danmark – 
ja, Danmark som ligger præcis der.

Og han pegede på en lille grøn klat på verdenskortet og smilede. 
Ali kunne se, der var en forskel på de to danskere. Den ene havde 
lidt af det samme blik som Saddam. Den anden så ud, som om han 
følte ubehag ved hele situationen. Det hele tog højst ti minutter, før 
Ali igen stod ude i solen.

Victor Mortensen og Erik Hansen blev orienteret af Lars Jensen 
om resten af dagens program. 

”Nu vil nogle officerer vise jer byens seværdigheder og invitere 
jer ud og spise, og så slutter I af på en natklub for eliten. Og husk, 
her i Bagdad på officielle udflugter gør man ingenting, man ikke 
har lyst til at se på en videofilm senere.”

Ali stod sammen med ti andre skibsingeniører og flådeofficerer. 
De skulle tilbringe det næste par år i et lille land langt mod nord. 
Langt fra sikkerhedspolitiet, langt fra krigen mod Iran, men også 
langt væk fra deres familier. Alis største problem var, hvordan han 
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