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KAPITEL 1
SANKT HANS HOSPITAL
MANDAG DEN 11. SEPTEMBER 1995

Daniel Jensen sad på sit lille hvidmalede værelse på den åbne psy-
kiatriske afdeling L3 på Sankt Hans Hospital i Roskilde. Det lille 
rum var som andre værelser på institutioner, sporadisk og gen-
kendeligt indrettet. En hospitalsseng og et lille skrivebord med 
tilhørende træstol pyntede ikke meget i det hvidmalede og golde 
rum. Det eneste vindue i værelset vendte mod vest, så solen dog 
kunne skinne ind i værelset, men kun så længe solen holdt sig over 
de høje træer uden for bygningen, men den tid blev kortere og 
kortere, som vinteren nærmede sig. Vinduet var temmelig stort og 
inddelt i flere små vinduer som et gammeldags bondestuevindue. 
Gad vide om de nogensinde har fået udskiftet vinduerne i denne 
gamle bygning, tænkte Daniel og kiggede på de grønne afskallede 
vinduesrammer. De trængte i den grad til maling, men det gode 
var, at der ikke var tremmer for vinduet, som der var på den luk-
kede afdeling, hvor Daniel havde tilbragt megen tid i de seneste ti 
år. Så dette værelse var på trods af sin ringe størrelse og nøjsomme 
indretning langt at foretrække. 

Afdeling L3 lå i den gamle del af Sankt Hans Hospital. Bygnin-
gens gamle og falmede gule mursten med indfaldne furer nær-
mest skreg på en renovering, men det var ikke det Københavns 
Kommune, som hospitalet hørte under, havde til hensigt at bruge 
deres penge på i øjeblikket. 

Denne eftermiddag skinnede solen ikke. En hård vind med hur-
tigt drivende grå og mørke skyer rasede hen over himlen og ka-
stede et ensformigt mørkt og gråt skær af lys over landskabet. De 
brune visne blade raslede af de store træer og dansede i vinden for 
til sidst at samle sig i små bunker, som blæsten kunne lege videre 
med.
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Daniel sad på træstolen og stirrede udtryksløst ud ad vinduet 
uden at opfatte meget af det, der skete derude. Sådan sad han tit 
og fik tiden til at gå, men i dag var hans tanker et helt andet sted, 
faktisk tænkte han på æbletræet i sine forældres have i Vanløse. 
Det gamle krogede æbletræ, som stadig gav en del æbler hvert år. 
Mange af de æbler ville sikkert falde af i dag, og så skulle hans mor 
lave lun gammeldags æblekage i aften. Det plejede hun at gøre, 
når æblerne faldt ned og blev stødt. 

Daniel fik tårer i øjnene, da han tænkte på, at han aldrig ville få 
sine forældre at se igen, men han stod fast ved sin beslutning. Han 
havde forvoldt så megen sorg og løjet så meget igennem sit korte 
liv, at han følte, at der ikke var nogen vej udenom. 

Han havde ellers fået det meget bedre her i sensommeren og var 
tæt på at blive udskrevet. Lægerne havde et par gange hentydet til, 
at han snart var parat til komme hjem og starte et nyt liv, men så 
dukkede en person fra fortiden op uden varsel her på hospitalet, 
og hans tungsind og mareridt fik igen overtaget.

Det skete for en uge siden, da han var ude at gå på hospitalets 
område. Pludselig stod personen kun 30 meter fra ham og talte 
med nogle personer, han sagtens kunne genkende. Daniel havde 
vendt sig hurtigt om, mens hans krop var begyndt at sitre, og pul-
sen galoperede. De modbydelige tvangstanker, han havde prøvet 
at slippe af med i ti år, trampede igen rodet rundt i hans hjerne. 
Han fik kvalme og satte sig på hug. 

Langsomt havde han vendt sig rundt på ny og håbet, at det bare 
var et fatamorgana, han lige havde set, men nej, personerne stod 
der stadig. 

Forvirret og talende til sig selv skyndte han sig tilbage på sit væ-
relse. Sygeplejersken på afdelingen, der havde set, at han var op-
rørt og urolig, havde givet en beroligende pille. 

Han fandt slet ikke ro den efterfølgende nat. Drømmene og 
tvangstankerne ville ikke lade ham sove, og indimellem talte han 
både i søvne og spjættede voldsomt. 



Næste dag lige efter morgenmaden skyndte han sig hen til ste-
det, hvor han havde set personen. Han måtte have bekræftet, at 
han så rigtigt i går. Han ventede småfrysende i over to timer, indtil 
personen igen kom til syne. Hans ekstremt dårlige samvittighed 
og skyldfølelse over for denne person gjorde, at han ikke ville give 
sig til kende, for der var alt for mange løgne og ufortalte sandhe-
der imellem dem. 

Han skyndte sig tilbage til afdelingen og fandt straks en tele-
fonbog ved siden af mønttelefonen. Han hænder dirrede let, mens 
han fandt personens adresse og skrev den ned på et hjørne af en 
side i telefonbogen, som han efterfølgende rev af. 

De næste dage sov han næsten ikke, og alle hans tvangstanker og 
nervøse adfærd gjorde personalet bekymret. De havde flere gange 
talt længe med ham, men han havde bare talt dem efter munden, 
som han med årene var blevet rigtig god til. Han kunne mærke på 
lægernes spørgsmål og attituder, at de ville overføre ham til den 
lukkede afdeling igen, og det var med til at tage den drastiske be-
slutning, som han nu havde valgt.

Den afrevne lap papir fra telefonbogen lå nu på hjørnet af skri-
vebordet foran ham. Lige foran ham lå også et A4 papir, som han 
nu skulle til at skrive på. Han tænkte på, hvordan han skulle starte 
brevet og kiggede ubevidst ud ad vinduet. 

Vinden var taget til i løbet af dagen, og bladene opførte deres 
dans stødvis hen over græsplænen og vejen. Det var en rigtig ef-
terårsdag i dag, også i hans sind. Han så ned på papiret igen og 
startede med at skrive Vanløse oppe i venstre hjørne, men fortrød 
og stregede det hurtigt ud. Lige under det udstregede navn, skrev 
han Roskilde Sankt Hans Hospital afdeling L3. Han ville ikke lyve 
mere. Det var der ikke kommet noget godt ud af i de sidste ti år.

Han holdt en pause og gennemtænkte, hvordan han skulle be-
gynde beretningen. Han satte kuglepennen på papiret og begynd-
te at skrive:
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Jeg vil undskylde af hele mit hjerte. Det, jeg har lavet, er utilgiveligt, og 
jeg søger ikke din tilgivelse, men vil fortælle dig, hvad der virkelig skete i 
juli måned 1985, da Peter forsvandt. Jeg har løjet over for dig i lang tid, og 
jeg håber, du nu kan komme videre med dit liv. Du behøver ikke længere 
at søge efter Peter, for han er død...

Brevet fyldte mere end de to stykker A4 papir, som han havde til 
rådighed, så han måtte vende papiret om og skrive videre på bag-
siderne. Allernederst skrev han nogle navne og sluttede af med sit 
eget navn.

Han foldede papiret på midten og kom det ned i den A5-kuvert, 
som sygeplejersken havde givet ham, og han fandt det frimærke 
frem, som hans mor havde givet ham i går, da hans forældre hav-
de besøgt ham. Hun havde altid nogle frimærker i sin pung, og det 
vidste Daniel godt, da han spurgte efter det. 

Han tog sin blå dynejakke på og gik ud på vejen foran afdelin-
gen. Han vidste, der var en postkasse et stykke nede ad vejen. Det 
tog ham mindre end fem minutter at nå frem til postkassen. På den 
stod:

Tømning: Hverdag kl.19:00.

Han åbnede klappen til postkassen og stak brevet ind, men han 
kunne ikke få sig selv til at slippe det, Han vidste, at hvis han slap 
det, ville det betyde enden for ham selv og give en masse efter-
dønninger. Brevet ville ruske godt og grundigt op i mange men-
neskers liv og få stor indflydelse på deres fremtid. Der var mange 
mennesker, der pludselig skulle stå til ansvar for deres handlinger. 
Noget de helt sikkert ville undgå for enhver pris. 

Han stod i næsten et minut og tænkte på de gode tider, hvor de 
tre ungdomsvenner brugte alle deres penge og det meste af deres 
fritid på at bygge en stor Märklin-modeljernbane i kælderen hos 
hans bedste ven. De havde bygget den på to store spånplader, som 
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de understøttede med hjemmebyggede ben. Af papmache havde 
de bygget bjerge og tunneller. Det havde taget dem flere måneder 
at bygge en naturtro modeljernbane.

Daniel rynkede panden, da han tænkte på toget. Hans liv havde 
været ligesom det tog. Når toget startede fra stationen og kørte ud 
i livet, samlede det på gode og dårlige oplevelser, men når toget 
vendte tilbage til stationen, medbragte det kun de dårlige oplevel-
ser. De overskyggede alle de gode oplevelser og blev til en besæt-
telse, han ikke kunne tale med nogen om. På den modeljernbane, 
som de havde bygget, var der kun én station, og toget kørte i ring, 
faktisk som hans liv også havde gjort siden den fatale oplevelse, 
som brevet berettede om. 

Langsomt slap han brevet, og med tunge skridt gik han tilbage til 
afdelingen. Vemodigt spejdede han op på træerne og skyerne, for 
han vidste, at han aldrig skulle se dem igen. Han stak hænderne i 
jakkelommerne og skuttede sig i den hårde vind og sparkede ud 
efter en bunke dansende blade, mens han trak vejret dybt. Han var 
ikke mere så angst, og selv hans puls var også blevet roligere. Hans 
dårlige samvittighed var ikke forsvundet, men lettet en smule. 

På vejen hjem gik han forbi kurhuset, som var en lille pavillon, 
der stod på hospitalets grund. Han stak hurtigt hånden op under 
taget, og på et lille naturligt fremspring tog han det glas hoved-
pinepiller, som han havde købt nogle dage i forvejen nede i byen 
på apoteket. Da han flere gange tidligere havde prøvet at begå 
selvmord, blev hans værelse ofte ransaget af personalet, så det var 
derfor, han havde gemt glasset med hovedpinepiller i pavillonen. 
Han gik op på sit værelse og lagde hovedpinepillerne ned i en kon-
disko og ind i skabet. 

Han satte sig på træstolen og kiggede ud ad vinduet. Et kæreste-
par, der gik hånd i hånd, fangede hans blik. Vemodigt tænkte han 
på, at han intet efterlod til denne verden, ikke engang sine egne ge-
ner, men de var sikkert heller ikke værd at overbringe. Sådan sad 
han stille og eftertænksomt, til aftensmaden kom lidt over klokken 
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18:00. Sygeplejersken, som kom med maden, stillede den på en 
bakke foran ham. Den så ikke særlig appetitlig ud, så han spiste 
kun halvdelen af den. Han havde slet ikke lyst til at spise, men 
personalet måtte for alt i verden ikke få mistanke til hans plan, så 
han var tvunget til at spise noget af det. 

Klokken viste 19:05 på clockradioen, og han vidste, at nu var 
postkassen blevet tømt.

Daniel tog bakken med aftensmaden og bar den ud til rullebor-
det på gangen. Han stillede bakken fra sig og hilste på sygeplejer-
sken, som var ved at fjerne bakkerne fra de andre stuer. Tilbage 
på værelset skyndte han sig at tage sin jakke. I venstre sidelomme 
var der et lille hul. I det hul havde han igennem længere tid stop-
pet forskellige piller ned, som han havde haft held til at skjule, når 
han skulle spise dem. Det var helt klart med det formål at bruge 
dem til selvmord, men han havde faktisk glemt dem igen, da han 
var begyndt at få det bedre. Men så dukkede denne person op og 
ændrede det livsmod, han havde brugt år på at opbygge. Daniel 
gjorde hullet i lommen større, så han kunne få sin hånd igennem. 
De næste par minutter fiskede han 17 piller op i forskellige farver 
og størrelser. Han gemte dem inde i skabet i samme sko, hvori han 
havde gemt pilleglasset. 

Klokken 21:35 kom sygeplejersken med aftenens ration af piller. 
De udvekslede korte bemærkninger og kommentarer, mens hun 
stillede det lille plasticglas med pillerne på skrivebordet. Efter at 
sygeplejersken var gået, gik han ud til rullebordet og tog et stort 
glas saftevand. Tilbage på sit værelse tog han alle pillerne og pil-
leglasset frem. Han tømte pilleglasset ad flere omgange, og med 
hjælp fra saftevandet fik han slugt alle de piller, han havde til rå-
dighed. Han gik ud på gangen og stillede saftevandsglasset fra sig 
og gik hen til vagtstuen. Her meddelte han sygeplejersken, at han 
var træt og ville lægge sig til at sove.

Tilbage på værelset lagde han sig fuldt påklædt på sengen og 
trak dynen over sig. Det var på tide at sige farvel til denne ver-
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den. Den nye verden, han skulle over i, kunne kun blive bedre. De 
sidste mange års lidelser og fortielser og skiftende indlæggelser 
på psykiatriske afdelinger skulle være slut. Han ville gøre alle en 
tjeneste ved at forsvinde fra denne verden. 

Både hans åndedræt og puls var helt normale, for det var meget 
længe siden, han havde følt sig så beslutsom og lettet – endelig 
havde han skrevet det, som han havde løjet om, og som havde gi-
vet ham så mange mareridt i de senere år. Endelig kom sandheden 
frem.

Han lukkede øjnene, og straks var hans tanker på modeljernba-
nen. Nu kørte toget fra stationen for aldrig at vende tilbage – heller 
ikke med de dårlige oplevelser. Toget satte farten op og havde kurs 
mod en ny og lysere verden. En verden uden løgne og bedrag. En 
lykkelig verden.
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KAPITEL 2
FANGSTEN

Politibetjent Stig Bergstrøm sad i den ene ende af Birkesøen i en 
12-fods glasfiberjolle og smilede for sig selv. Han trak vejret ekstra 
dybt og smilede let, mens han spejdede ud over søen. Her i det 
skønne Småland i Sydsverige var der i dag så herligt stille og fre-
deligt.

Han nød ensomheden på denne kolde og overskyede søndag 
den 17. oktober og glædede sig over nogle timer for selv og fiskene 
i søen. Væk fra børnene og den til tider emsige kone, som i dag lige 
var begyndt at menstruere, så hendes hormonbalance og humør 
var på vildfart. 

Stig havde lidt ondt af børnene, men også kun lidt ondt, for glæ-
den over at sidde alene ude i en jolle på Birkesøen overgik lige nu 
langt savnet af familien. I aften kom svigerforældrene fra Stock-
holm og skulle overnatte i deres sommerhus ikke langt fra Birke-
søen. 

Svigerforældrene havde for to år siden købt sommerhuset på 
Stigs opfordring, så de ikke behøvede at overnatte hos Stig og 
hans kone i deres lille hus. Han måtte lade op til svigerforældrenes 
besøg, der til tider kunne være temmelig anstrengende, så derfor 
nød han denne fisketur ekstra meget.

Stig var landbetjent i dette naturskønne og sørige område tæt 
på Blekinge. Han boede lige uden for Glimåkra, som var en af de 
større byer i området.

Søen, han fiskede på, var nærmest formet som en halvmåne og 
var cirka 500 meter lang og omkring 150 meter bred på midten. 
Men til trods for den forholdsvis lille størrelse, var den på det dy-
beste sted i midten af søen næsten 20 meter dyb.

Der var ingen beboelse i nærheden af Birkesøen. På den nord-
vestligste side af søen var terrænet nærmest ufremkommeligt. 
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Grantræer og birketræer gjorde sammen med småbuske og vilde 
brombær terrænet til elgenes og hjortenes territorium. Nordens 
svar på de ufarbare regnskove. Her var områder, hvor ingen men-
nesker kom i årevis. Den næsten ufremkommelige skov strakte sig 
i et otte kilometer bredt bælte rundt om søen og videre mod nord. 
Nogle få skovveje løb igennem terrænet, og der lå nogle større søer 
længere nordpå, så i jagtsæsonen var det et meget eftertragtet om-
råde, som de lokale jordejere lejede ud til rige forretningsmænd.

Stig kunne som egnsfødt sagtens finde rundt i terrænet. Han 
fulgte bare de naturlige dyrestier, som elgene og hjortene lavede 
i deres søgen efter mad og vand. Når man var jæger som han og 
kendte stiernes mønster, var det ikke så svært at finde rundt.

Han havde faktisk været derovre på den nordvestligste side for 
en uge siden og undret sig over de små refleksbrikker, der var 
sat på træerne langs en dyresti. Refleksbrikkerne løb helt op til 
en skovvej. Han var kommet i tanke om en lokal vandreklub, der 
havde spurgt ham, om han ville være deres guide rundt i terræ-
net. Det var nok vandreklubben, der havde sat mærkerne op, så de 
ikke farede vild, tænkte han, for hvem ville ellers sætte mærker i 
det vilde terræn.

Der, hvor søen var allerbredest på den sydøstligste bred, var ter-
rænet meget mere medgørligt. Der var endda lavet en grusvej helt 
ned til søen, og en lille kort bådebro på fem meter var sat op, så det 
var rimelig let at søsætte en mindre jolle. De lokale lystfiskere og 
nogle turister benyttede denne bro temmelig tit i sommerhalvåret, 
men her om vinteren var det kun de garvede lokale lystfiskere, 
som ham selv, der en sjælden gang fandt vej hertil.

Længere mod sydøst lå der nogle store ødegårde, som enten var 
ejet eller lejet af forretningsfolk. Enkelte var udlændinge, men der 
kom faktisk også en del fra Stockholm. Her var de fri for rampe-
lyset og nysgerrige journalister og kunne nyde deres familier el-
ler deres elskerinder, hvilket de tit gjorde. De lokale udlejere var 
meget diskrete og så gennem fingre med navne og legitimation 
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mod passende betaling. Afregning foregik helst kontant, så ingen 
kunne spores, og staten fik kun lige den nødvendige skat, så det 
ikke virkede mistænkeligt.

Som politibetjent i området kendte Stig selvfølgelig alt til dette 
cover up cirkus, men da der sjældent var problemer med gæster-
ne, og hele området nød godt af pengestrømmen, så alle gennem 
fingre med det. 

En forsmået elskerinde kun iført blondetrusser, der var faret vild 
i området, og en nøgen mand der i en kokainrus prøvede at dræbe 
sin firmabil med en stor økse, som han troede var en bjørn, var 
faktisk alt, hvad der havde været af problemer i de sidste par år. 
Det var intet imod den omsætning, det lokale forretningsliv nød 
godt af. 

Stig riggede sit fiskegrej til. En 12 cm lang, ny, grøn wobler som 
lokkemadding med flere trekroge monteret skulle én gang for alle 
lokke denne kæmpe fisk af en gedde frem, som der gik rygter om, 
at Birkesøen skulle gemme på. 

Lokale fiskere og lodsejere havde set en mindst 30 år gammel og 
25 kilo tung, stor gedde nappe ællinger og andre småfugle igen-
nem flere år, men ingen havde endnu haft held til at fange monste-
ret. Gedden skulle efter sigende være så gammel, at flere centime-
ter lange algebelægninger havde sat sig fast på dens ryg. 

Stig havde før prøvet at fange gedden uden held, men i dag 
havde han en god fornemmelse. Så i dag skulle være dagen, hvor 
Stig én gang for alle skulle fjerne den lokale præsts fjogede grin, 
som prægede billedet på opslagstavlen i den lokale lystfiskerklubs 
hytte. Billedet viste præsten med et stort tandpastasmil, der strakte 
sig fra øre til øre, mens han stod og bar på en 23,5 kilo stor gedde, 
han havde fanget i en af de nærliggende søer. Det var også egnens 
størst fangede gedde nogensinde. Stig havde haft den gamle re-
kord på 22 kilo i mange år, men da der kom en ny præst til områ-
det, tog det ham kun et halvt år at overgå Stigs rekord, og så var 
præsten ikke engang lokalkendt.
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Men i dag skulle rekorden generobres, og når vandet var så 
koldt, så søen havde mistet noget af sin grønne algefarve og var 
blevet meget mere klar, så var det helt sikkert på det dybeste sted, 
at monsterfisken gemte sig. 

Han slog linesikringen fra på sit ABU Ambassadeur-hjul og trak 
den nye fireline igennem fiskestangens øjer. Denne nye type line 
havde en brudstyrke, der langt overgik de gamle nylonliner. Den-
ne 0,35 millimeter tykke fireline havde en brudstyrke på over 30 
kilo, hvorimod en tilsvarende nylonline havde en brudstyrke på 
under halvdelen. 

Men i dag gik han også efter monsterfisken, så da han havde fået li-
nen igennem alle stangens øjer, monterede han et 25 centimeter langt 
stålforfang, så monsterfisken ikke kunne bide linen over. Wobleren 
blev monteret sidst, og skeen på undersiden af den, som bestemte 
hvor dybt wobleren skulle gå i vandet, blev sat i dybeste position.

Han tog stangen op med begge hænder og holdt med højre hånd 
linen ind imod stangens håndtag. Langsom svingede han stangen 
bagud og derefter i en blød bue fremefter, mens han slap linen. 
Wobleren med forfang landede med et højlydt plask på den stille 
sø omkring 30 meter bag båden. Han lagde stangen ned i båden 
stadig med løs line og begyndte at ro mod søens midte. Meter efter 
meter blev linen trukket af hjulet, og da han havde omkring 60 
meter line ude, slog han linesikringen til, og langsomt strammede 
linen til. Han satte stangen i en stangholder, der var monteret på 
højre side af jollen. Han roede igen videre mod midten, og wob-
leren dykkede dybere og dybere ned i mørket. Ned til monsterfi-
sken. Ned til det ukendte.

Han smilede igen og tænkte på de skøre historier, der blev fortalt 
om Birkesøen. Nogle af de gamle lokale beboere kaldte den endda 
for dødens sø og genfortalte med gru i stemmen om dengang i tre-
diverne i depressionstiden, hvordan en familiefar under påskud af 
en fisketur på denne sø havde druknet sine døtre på henholdsvis 8 
og 10 år. Derefter var han taget hjem til sin kone og havde flækket 
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hendes hoved med en skovmandsøkse. Tæt på søens bred havde 
de lokale beboere samme dag fundet ham, han havde hængt sig i 
et træ, fordi han ikke længere kunne betale sine lån på gården, som 
han havde arvet. 

Man havde aldrig fundet de to døtres lig, selvom man havde 
trukket vod efter dem. 

Mange år senere druknede en fuld familiefar i søen efter han 
havde givet sin kun 8-årige søn et lag tæsk med sit bælte. Det viste 
sig senere, at han var alkoholiker og adskillige gange havde slået 
sin søn. Det skete vist engang i halvtredserne. 

I 1976 druknede en tysk mand, hvor det senere viste sig, at han 
var pædofil med flere domme bag sig. Så ifølge de gamle lokale 
beboere skulle man ikke bade i søen, hvis man havde gjort et barn 
fortræd, for så kom døtrenes genfærd og trak én ned i dybet. Så-
dan noget vås, tænkte Stig for sig selv og gryntede overbærende. 
Men alle egne havde deres spøgelseshistorier, og så var der noget 
at fortælle turisterne om sommeren. 

Han havde ikke noget at frygte, for han havde aldrig slået sine 
børn, selvom han havde været tæt på, især da hans 8-årige søn 
havde fyldt hans værktøjskasse med cementpulver og derefter tis-
set i den, bare fordi han ikke kunne komme med på fisketur. Det 
værktøj, der lå i kassen, blev aldrig til brugbart værktøj igen.

Stig var nu midt ude på søen, dér hvor den var allerdybest. Han 
roede med lange seje træk. En teknik han med held havde brugt 
før. Linen havde næsten en 30 graders hældning fra stangspidsen 
og ned mod vandoverfladen. Wobleren måtte befinde sig tæt på 
bunden, tænkte Stig og holdt godt øje med stangspidsen. Hans 
koncentration og agtpågivenhed var hele tiden parat til at gribe ud 
efter stangen, hvis den skulle vise tegn på hug.

En kulsort ravn fløj langsomt hen over hans hoved. Den var fak-
tisk lidt uhyggelig med sin tavse glideflugt og rolige vingeslag. 
Men det var en meget almindelig fugl i landskabet, så Stig obser-
verede den kun kort, så var fuglen ude af hans tanker igen. 
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Lige da ravnen havde passeret ham, skræppede den så voldsomt 
op, at det gav et gib i Stig, som automatisk kiggede efter den. I det 
samme bukkede stangen voldsomt, og han bandede over ravnen, 
der havde fået hans opmærksomhed. Stig trak årerne ind i båden 
og tog stangen ud af stangholderen. Den automatiske hjulbremse 
begyndte at klikke, og linen blev langsomt trukket ud af hjulet, 
men holdt hurtigt op igen. Stig løftede stangspidsen for at vur-
dere, om det var et reelt hug fra en fisk eller bundbid. Stangspid-
sen stod konstant i en hårdt spændt bue, og linen virkede meget 
spændt og tung.

Stig bandede igen for sig selv og spekulerede på, hvad woble-
ren havde fanget, for det var i hvert fald ikke en fisk. Langsomt, 
men sikkert fik han trukket linen ind. Han måtte være forsigtig, for 
selvom linen havde en stor brudstyrke, så var vægten af det, han 
havde fanget, på grænsen af hvad linen kunne bære, og kun fordi 
vægten var mindre i vand end på land, holdt linen.

Nogle meter før fangsten nåede overfladen, kunne Stig skimte, 
at det var noget stofagtigt, som var bundet sammen med et blåt 
nylonreb. Så rynkede han panden og lænede sig frem for bedre at 
kunne se ned i det mørke vand.

Da fangsten kom op til overfladen, kunne Stig bedre danne sig 
et indtryk af sin fangst. Det var helt sikkert et lagen, der var viklet 
rundt om noget aflangt, som derefter var omviklet flere gange med 
et blåt otte millimeter tykt nylonreb. 

Hele fangsten var vel lidt over halvanden meter lang, og neden-
under var et langt jernrør bundet fast til det blå nylonreb. Stig hæ-
vede øjenbrynene og spekulerede på, hvad der var inde i bylten.

Det var ret tungt, og der var helt sikkert nogen, som ønskede, at 
det aldrig skulle blive fundet. Linen kunne kun holde, hvis han 
holdt fangsten halvt nede i vandet, ellers ville den tunge vægt 
knække linen. Hans blik studerede fangsten, da noget fangede 
hans opmærksomhed. På siden af bylten, som vendte mod båden, 
var der noget, der stak ud. Stig bukkede sig længere frem og ud 
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over rælingen for at kunne se, hvad det var. Han løftede lidt i fi-
skestangen, så bylten hældede lidt, så han bedre kunne identifi-
cere, hvad det var. Det lignede knogler, ja måske knoglerne fra en 
hånd. Han lænede sig yderligere frem, så jollen krængede lidt over 
mod bylten. Han rynkede panden og prøvede at fokusere sit syn 
på knoglerne. Jo, det var en hånd halvt spist af søens fisk, så alle 
fingrene var afpillet, og kun knoglerne var tilbage. Et lig, der var 
pakket ind i et lagen og dumpet på søens dybeste sted.

Flere ting skete nu på samme tid. Ravnen fløj over ham igen og 
skræppede højlydt, og én af knoglerne fra hånden faldt af med et 
lille plask og forsvandt i søen. Stig blev så overrasket og forskræk-
ket, at han fik trukket stangspidsen lidt op, hvorved overvægten 
knækkede linen. Presset på stangen forsvandt øjeblikkeligt, og han 
væltede bagover i båden og tabte fiskestangen, så den lå på ræ-
lingen på den anden side af jollen. Hans puls steg hastigt, mens 
han kæmpede for at holde balancen i den lille jolle. Båden vippede 
voldsomt fra side til side, og han prøvede febrilsk at gribe efter 
fiskestangen, men uden held, for fiskestangen forsvandt ud over 
rælingen. Han bandede højt og vidste, at han aldrig ville se fiske-
stangen igen, da han så dens håndtag i vandoverfladen. Næsten 
som i slowmotion så han fiskestangen med fiskehjul langsomt, 
men sikkert glide ned i dybet, ned til monsterfisken og mørket. 

Stig gispede efter luft, og tankerne fløj rundt i hovedet på ham. 
Var det virkelig dødens sø? Var det virkeligt et lig, der lå inde i 
bylten, og holdt alle disse skrøner om søen virkelig vand? 
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KAPITEL 3
KLASSEFESTEN KATRINEDALS SKOLE 
LØRDAG DEN 4. NOVEMBER 1995

Karim Balsamir var i sit nye, mørke skræddersyede jakkesæt med 
blåt og sølvfarvet slips på vej til klassefest på Katrinedals Skole. 
Han kørte i sin næsten nye, mørkegrønne Peugeot 405. 

Han var medlem af Folketinget for partiet Venstre og kom kun 
lige akkurat ind i Folketinget på det sidste tillægsmandat i Køben-
havns Amt, hvor han var opstillet. Folketingsvalget i 1994 havde 
givet Venstre en stor fremgang, men det var ikke nok til at erobre 
regeringsmagten.

I de sidste par år var det gået rigtig stærkt for Karim Balsamir. 
Som så meget andet var det en ren tilfældighed, at han kom ind i 
politik, men da han var intelligent og altid velformuleret, tog det 
ham ikke lang tid fra medlemskabet i Venstre til opstilling til folke-
tingsvalget. Han fik ikke mange personlige stemmer, men Venstre 
vandt med fem stemmer det sidste tillægsmandat i hans valgkreds 
foran SF. 

På det tidspunkt havde dansk integrationspolitik slået fejl, så 
mange ghettoer var opstået i større byer. På Nørrebro i København 
havde der allerede været en del ballade og hærværk, så mange 
partier søgte efter indvandrere med dansk statsborgerskab til at 
opstille for at synliggøre deres bekymring for det voksende pro-
blem. Karim var sådan én. En rollemodel, der skulle vise vejen for 
andre personer af anden etnisk herkomst.

I hans teenageår havde han hængt ud ved Vanløse Station og 
Biograf sammen med sine venner. Der havde de lavet lidt hær-
værk og stjålet slik fra de lokale kiosker og supermarkeder, men 
heldet havde fulgt ham, så han var aldrig blevet taget af politiet 
eller butikkernes detektiver.

Senere, da han kom ind i yderkredsen af det mere hårdkogte 
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bandemiljø, blev han heller ikke taget, for han nåede at skippe den 
løbebane, før det endte galt, og med de mange penge han havde 
tjent, investerede han lidt i aktier. Det viste sig hurtigt, at det hav-
de han flair for, så hans pengetank voksede stødt og roligt. Han 
var på alle måder en succes. 

Han læste en kort tid jura på Københavns Universitet, men drop-
pede ud af det, da han kom ind i Folketinget. Han var blevet re-
spekteret, noget som resten af hans familie stadig kæmpede med.

Han kom til Danmark som 5-årig med sine to søskende og sine 
forældre, efter de var flygtet fra det trøstesløse Marokko med den 
store arbejdsløshed. De fik bevilget en lejlighed i Vanløse af kom-
munen, og der boede han i resten af sin opvækst og teenageår. 

Nu boede han i en stor ejerlejlighed på det mondæne Østerbro. 
Langt fra ghettoerne og balladen.

Det var i år 15 år siden, han var gået ud af 9. klasse på Katrine-
dals Skole i Vanløse, og nu havde nogle gamle elever samlet alle 
tre klasser fra samme årgang og lånt lærerværelset på skolen. Nog-
le gamle lærere ville også dukke op, så det skulle nok blive sjovt, 
og så kunne han altid vise de andre, hvor langt han var nået. Han 
havde aldrig haft det godt i den danske skoles låste system, men 
han havde nu udviklet sig til en svane. 

Han havde fået oplyst, at over 65 gamle elever var blevet invite-
ret, og 46 havde meldt deres ankomst.

Karim var muslim, men absolut ikke fanatiker, selv alkohol drak 
han til fester, og hans bedetæppe var pakket langt væk i bunden 
af hans klædeskab. Han var langt mere dansker end muslim og 
tilhørte derfor den moderate og bløde linje af muslimer. 

Til hans forældres store fortrydelse var han ikke blevet gift end-
nu. Forældrene havde ifølge deres traditioner fundet nogle kusi-
ner i Marokko, som han kunne vælge imellem, men han havde 
blankt afvist det. 

Aftenen gik fint, der blev danset, drukket og talt om gamle dage. 
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Karim kom i rigtig god snak med en pige fra sin gamle parallel-
klasse, som han tidligere havde været lidt lun på, så han fik over-
talt hende til at fortsætte festen hjemme hos ham. 

Lidt før midnat, en time inden festen skulle slutte, gik de ud af 
lærerværelset og over på skolens parkeringsplads, hvor Karims bil 
holdt.

Det var en stille og råkold nat med en svag vind, der næsten 
gik lige igennem deres selskabstøj. De gik begge hurtigt over mod 
Karims bil.

Ud af ingenting og mellem to parkerede biler kom en høj musku-
løs mand til syne. Han havde en sort motorcykelstyrthjelm med 
nedslået røgfarvet visir på, så man kun kunne skimte hans ansigts 
konturer. Hans tøj eller rettere sagt heldragt mindede mest om en 
sort dykkerdragt. Hans kridhvide kondisko stod i skærende kon-
trast til den sorte heldragt. 

Han gik langsomt og beslutsomt hen imod dem. Karim og hans 
ledsager standsede op og undrede sig over personen. Han virkede 
underligt malplaceret her om natten i storbyen. 

Da manden med styrthjelmen var mindre end otte meter fra dem, 
tog han højre hånd frem, som han havde haft skjult bag ryggen. I 
hånden havde han en sort pistol med lyddæmper, som gav et svagt 
genskær i den dårlige belysning, der var på parkeringspladsen. 

Karim kunne ikke få manden til at passe ind i klassefestens ram-
mer. Han så på pistolen og spekulerede på, om den var ægte.

Manden tog et hurtigt sidelæns skridt til højre og rettede pistolen 
mod Karim. Forstenet stod Karim og pigen og kiggede på pisto-
len.

Endnu en af de jokes, som klassefesten bød på, nåede Karim at 
tænke, inden han så lysglimtet og hørte den hule lyd fra pistolen. 
Det første næsten lydløse skud gav et stød i Karims bryst. Han 
kiggede ned og kunne se et hul i sit nye jakkesæt i venstre side af 
brystet. Jo, pistolen var ægte, og han undrede sig over, at det ikke 
gjorde særlig ondt. Af bare forbavselse gik han dog automatisk et 
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par skridt tilbage uden at tage blikket fra hullet i jakkesættet. Det 
varme blod fra såret kunne han nu sagtens mærke pulsere ud på 
sit bryst og ud på jakken. Han undrede sig igen over, at det ikke 
gjorde mere ondt at blive skudt, men så kom tankerne: Hvorfor? 
Det kunne ikke være rigtig – nu gik det lige så godt, og han var 
kommet ud af al kriminalitet for lang tid siden. Han havde da in-
gen fjender. Hvem ville dog ham til livs, en indvandrer med suc-
ces?

”Hvorfor?” fik han fremstammet, inden næste skud ramte ham 
i struben. Nu kom smerten, og en tynd, lang blodstråle sprøjtede i 
stød ud af indgangshullet. Han tog sig spontant til halsen, og han 
faldt rallende om på asfalten. Han lå på ryggen og stirrede ud i den 
kulsorte nat, mens rallende og gurglende lyde kom fra ham. 

Han vidste, at hans sidste tid var kommet, og hans tanker hvirv-
lede febrilsk rundt i hovedet på ham, var det fortiden, der havde 
indhentet ham? Men hvorfor nu?

Manden med pistolen stod et øjeblik og betragtede Karims sit-
rende krop. 

Rallelydene og blodsprøjtene blev svagere og svagere. Tilfreds 
med sit virke rettede gerningsmanden nu blikket over på pigen, 
der stod som forstenet otte meter fra ham. 

Hun havde tabt sin sorte skuldertaske. Hendes arme hang slapt 
ned langs hendes slanke krop, og hun stirrede helt paralyseret på 
ham. Hun var køn, og hendes øjne var udspilede og måbende. 
Hendes pupiller var omgivet af lyseblå iris, der gav lidt genskær i 
det svage lys. Hendes udtryk emmede langt væk af overraskelse, 
forbavselse og skræk på en gang. 

Den godmodighed, han kunne huske, hun havde i de øjne for 
nogle år siden, kunne han slet ikke genkende nu, men hun var sta-
dig den kønne pige, som han huskede hende. Han besluttede sig 
for ikke at skyde hende. Langsomt sænkede han pistolen og nød 
øjeblikket, hvor han havde magten over liv og død. Denne intense 
følelse var ubeskriveligt stærk.
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Hun kunne sikkert ikke genkende ham igen, også selvom de fak-
tisk havde kysset hinanden mange år tidligere. 

Han samlede hurtigt patronhylstrene op fra jorden og småløb 
over til den motorcykel, som han havde stjålet nogle dage forin-
den. Han smed pistolen og patronhylstrene ned i den åbne sports-
taske, som var spændt bag på motorcyklen. Han lukkede sportsta-
sken og startede motorcyklen. 

Hurtigt afbrød han det automatiske kørelys. Han kørte langsomt 
ud fra parkeringspladsen med slukkede lygter og kiggede igen på 
pigen. Hun stod stadig samme sted og stirrede paralyseret efter 
ham. Han kunne se, at hendes hoved hele tiden drejede i retning 
af, hvor han befandt sig. Kunne hun mon genkende ham? 

Ude på Vanløse Allé satte han kørelyset på igen og speedede op. 
Han satte kursen mod Jyllingevej – ud i mørket og væk fra den 
paralyserede pige.

Det var lang tid siden, han havde haft sådan en indre ro. Endelig 
var der kommet struktur på hans liv igen. Han havde lagt en plan, 
og nu var første del gennemført. Det var meget lettere, end han 
havde forestillet sig.

Han havde forberedt sig godt og grundigt. Bedre end man gjor-
de i militæret. Intet kunne gå galt. Han var den perfekte dræber-
maskine.
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KAPITEL 4
GERNINGSSTEDET

55-årige politikommissær Mads Holsted og 43-årige lægesekretær 
Tina Julie Dangaard befandt sig i Mads’ treværelses ejerlejlighed 
på Rolighedsvej på Frederiksberg. 

De havde lige elsket, og begge lå nøgne på dobbeltsengen i so-
veværelset. Det havde været en hyggelig aften med buffet på en 
græsk restaurant og en lidt kedelig rødvin, men maden havde til 
gengæld været helt i top. 

Nu her lidt over midnat søndag den 5. november 1995 lå Mads 
på ryggen og nød Tinas bløde og behagelige kærtegn. Hun star-
tede med sine fingre på Mads’ højre skulder og lod fingrene glide 
let ned over hans højre arm. Hun fortsatte ned over hans hofte og 
videre ned over hans højre ben, til hun ramte hans røde syv cm 
lange ar på skinnebenet, som han havde fået to måneder tidligere. 
Hun skiftede så sine fingre til venstre arm og kørte dem let hen 
over det røde runde ar på hans overarm, som han havde fået sam-
tidig med arret på skinnebenet.

Det var rent held, at han ikke var død, tænkte hun, mens hun 
forsigtigt følte med sin pegefinger over den lille tilbageblevne hæ-
velse, det runde ar stadig havde. Hun målte med øjnene afstanden 
mellem det runde ar og hans hjerte. Der var cirka 15 centimeter. 
Kun 15 cm havde skilt Mads fra den sikre død. Hvis skuddet ikke 
havde ramt ham i overarmen, men i hjertet, ville han have været 
død på stedet. 

Hun smilede for sig selv, da hun tænkte på den dag, da hun kørte 
Mads ned i et fodgængerfelt for senere at få ham som kæreste. Hun 
havde i et uopmærksomt øjeblik ramt Mads i fodgængerfeltet. Hel-
digvis ikke særlig hårdt. Hendes tanker havde været ved det kede-
lige møde med advokater omkring hendes skilsmisse, så hun forven-
tede ikke, at fodgængeren, der var Mads, ville gå over for rødt lys. 

 23 



Hun havde nu afsluttet sin egen skilsmisse og var en fri kvin-
de. Fri og fri, tænkte hun. Hun havde jo været så heldig, at hun i 
bogstaveligste forstand var stødt ind i Mads midt under sine egne 
opslidende skilsmisseforhandlinger, så helt fri var hun ikke, og 
heldigvis for det. 

Hun var typen, der havde det bedst i et fast forhold med faste 
holdepunkter, og at hun havde været så heldig at køre ind i en 
ledig Mads i et fodgængerfelt, var bare mere end heldigt.

Mads lå og tænkte på de sidste par måneders hektiske aktivitet 
og sin nye arbejdsplads. 

Efter den dramatiske afslutning på Susanne-sagen, som nær 
havde kostet ham livet, var han blevet forfremmet til politikom-
missær og blevet en del af drabssektionen på Politigården. De var 
18 mand i afdeling A, som afdelingen officielt hed.

Internt i afdelingen var de delt i tre hold a fem betjente. De sidste 
tre betjente var tilknyttet lyttestuen, som var kælenavnet på det 
kontor, hvor telefonaflytninger konstant blev foretaget. 

Efter den store nordiske rockerkrig der startede i 1994, havde der 
været hektisk aktivitet i lyttestuen. I øjeblikket var alle på drabs-
afdelingen i mere eller mindre grad involveret i rockerkrigen. Et 
stigende pres fra politikerne gjorde, at denne bandekrig i øjeblik-
ket havde første prioritet. 

Holdene kunne sagtens arbejde sammen og på tværs af hinan-
den i store sager, men ellers tog hvert af holdene sig af de opgaver, 
som de fik. 

Mads var blevet udnævnt til souschef og ledede hold 3, som også 
hurtigt havde fået øgenavnet MP-gruppen efter forbogstavet på 
Mads og forbogstavet på vicepolitikommissær Patrick Strand, der 
fungerede som hans højre hånd i gruppen.

Han havde fået muligheden for at håndplukke resten af MP-
gruppens medlemmer og havde taget to fra sit gamle team på Sta-
tion 3 med sig. 

Den ene var den 27-årige og gravide Pia Koefod, som også var 
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den yngste og mest uerfarne på holdet. Selvom hun først var blevet 
politibetjent for godt to år siden, lå det i kortene, at en forfremmel-
se lå lige om hjørnet. Hendes egenskaber som en selvtænkende og 
stædig efterforsker med stor flair for at se flere vinkler på en sag var 
lige vand på Mads’ mølle, så hun var et naturligt valg. Samtidig var 
hun ferm til computere, noget som Mads ikke var den store mester 
i selv. Han havde også taget politiassistent Claus Hassel med sig. 
Claus var også blevet forfremmet efter Susanne-sagen til politias-
sistent af 1. grad. Hans høje solbrune og slanke skikkelse med den 
utrolige kondition var en følge af hans mange og lange cykelture på 
sin professionelle racercykel. Han var cykelfanatiker og fulgte de 
fleste professionelle cykelløb i Europa, enten i fjernsynet eller som 
tilskuer. Hans venlige og milde udtryk gjorde, at han meget nemt 
kunne tale med folk, og så kunne man altid stole på ham. 

Den sidste i gruppen havde Patrick og den nyudnævnte drabs-
chef Christian Nicolajsen udpeget sammen. 

Han var muslim og hed Afet Aydin, og han virkede til at være 
en dygtig og behagelig fyr. Han var 32 år, gift og far til tre børn. 
Hans mørke hud og det let krøllede sorte hår fik ham til at virke 
lidt ældre, end han var. Han var det, man i folkemunde kalder for 
en andengenerationsindvandrer. Afet havde været otte år i poli-
tiet, og i den korte tid Mads havde kendt ham, virkede han både 
pålidelig og dygtig. Han var også blevet gruppens humørbombe, 
og havde altid en sjov bemærkning parat.

Mads’ venskab med vicepolitikommissær Patrick Strand havde 
udviklet sig yderligere efter Susanne-sagen, som næsten også hav-
de kostet Patrick livet.

De havde et eller andet ubestemmeligt sammen. De kunne sige 
det samme i munden på hinanden for derefter at bryde ud i grin. 
Deres passion for irsk whisky var også gensidig og var noget, de 
nød sammen i fritiden og en sjælden gang i arbejdstiden. Patrick 
var irlænder med dansk statsborgerskab, efter han blev gift med 
danske Sine fra Rudkøbing for mere end 16 år siden.
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Gruppen havde været under opbygning den sidste måneds tid 
og havde kun haft meget få og næsten ligegyldige sager, der mest 
omhandlede efterforskning i den igangværende rockerkrig, så de 
stod for tur, hvis der kom en ny og mere interessant mordsag.

Drabschefen Christian Nicolajsen var på alle områder en stor 
mand. Han var også meget anderledes fra den chef på Bellahøj Po-
litistation, som Mads havde haft en hel del år. Christian var midt i 
tresserne, og havde en anderledes og spøjs humor, som Mads ikke 
endnu havde sporet sig ind på, men det skulle nok komme. Mads 
havde heller ikke oplevet Christian i stressede situationer, så det 
havde han også til gode.

Mads’ tanker gik på vandring til sin afdøde kone Helle, som 
døde af kræft for lidt over fire år siden. Han tænkte ikke så meget 
på hende, som han ville have gjort, hvis ikke han havde mødt Tina. 
Hun havde fået ham ud af tomrummet efter hans afdøde kone, 
som han havde forgudet så meget, at savnet efter hende havde gi-
vet ham en depression. Ikke sådan en depression, som man skulle 
have medicin for, men en som gjorde, at han havde fravalgt det so-
ciale liv i mange år. Det var kun hans arbejde på Bellahøj Politista-
tion, som havde holdt han kørende. Han havde heldigvis mødt po-
litikommissær Lars Gundersen gennem sit arbejde, og Lars havde 
med sit gode humør hjulpet ham gennem den svære tid. Da han så 
mødte Tina, havde han forladt følelsernes ødemark, og for første 
gang i mange år oplevede han, at livet var med ham. 

Efter at være blevet såret under opklaringen af Susanne-sagen, 
havde han taget et par kilo på, for Tina og han havde nydt den 
ufrivillige, men tiltrængte sygepause med mange restaurantbesøg 
og god rødvin. 

Bæltet i hans bukser på den 1,84 m høje krop måtte spændes en 
tak længere ud, men ellers kunne man ikke se det på den normale 
kropsbygning, han havde. Den 12 år gamle Jameson whisky, som 
var hans passion, var for en stund blevet erstattet af rødvin, som 
Tina foretrak, selvom hun ikke gik af vejen for en god whisky. Tina 
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var meget anderledes end hans afdøde kone, men hendes men-
neskevarme sind gjorde, at han elskede hende og nød hendes sel-
skab. 

Præcis klokken 00:32 ringede telefonen, og Mads rakte ud efter 
den.

Han undrede sig ikke over det sene tidspunkt telefonen ringede 
på, for som efterforskningsleder var det ikke unormalt.

”Mads Holsted”
”Det er Christian Nicolajsen. Jeg har sendt en patruljevogn hen 

efter dig, så du har kun fem minutter til at gøre dig klar til at blive 
afhentet.”

”Hvad er der sket?”
”En mand er blevet skudt.”
”Skudt, hvorhenne?”
”De første meldinger lyder på, at en ung politiker er blevet skudt 

på Katrinedals Skole til en klassefest. Hvad der menes med politi-
ker, ved jeg ikke endnu, men PET (Politiets Efterretnings Tjeneste) 
er også på vej, de lytter jo til vores radiokanaler, så vi må slås med 
dem om efterforskningen.

”Jeg kommer,” erklærede Mads og afbrød forbindelsen, og fra at 
have været tæt på at falde i søvn, var han nu helt vågen.

”Hvad skal du?” spurgte Tina, selvom hun næsten kendte sva-
ret.

”Arbejdet kalder, en mand er blevet skudt, så jeg aner ikke, hvor-
når jeg kommer hjem.”

”God tur ud i kulden,” sagde hun og trak dynen tæt om sig. Hun 
hadede denne kolde tid og nød altid at ligge under en varm dyne.

Mads skyndte sig ud på toilettet og vaskede sig hurtigt og let. 
En ren, mørk skjorte og et par mørke bukser blev hurtigt taget på. 
Han fandt en varm pullover, og seks minutter senere var han på 
vej ind i den patruljevogn, der allerede holdt foran opgangen til 
hans lejlighed. 

Det blæste let i denne mørke og kolde nat, nøjagtigt som Tina 
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havde forudsagt. Mads fortrød, at han ikke havde taget mere 
varmt tøj på.

Køreturen tog mindre end seks minutter til Katrinedals Skole, 
som kun lå nogle ganske få kilometer fra hans lejlighed. Han an-
kom samtidig med Christian Nicolajsen. Christian var temmelig 
høj og kraftigt bygget, og de øverste knapper på den krøllede skjor-
te stod stadig åbne, kunne Mads se under Christians åbenstående 
grønne dynejakke. Christians sjuskede hår tydede også på, at han 
havde ligget og sovet, da vagten ringede til ham. Håret var gråt 
med meget vigende hårgrænser, man kunne nærmest kalde hans 
isse for måneformet med en smal manke af grå og nu strittende 
hår i en halvcirkel, der strakte sig over ørerne og omkring nak-
ken. Mads kom altid til at tænke på forhenværende statsminister 
Anker Jørgensen, når han så Christians hår, for deres frisurer var 
næsten identiske. Christians store korpus vejede ikke under 120 
kilo. Selvom han næsten lige var blevet nyudnævnt til drabschef, 
var der kun to år til, at han fyldte 67 og skulle på pension.

”Det var godt, du kunne komme så hurtigt,” sagde Christian 
med sin velkendte dybe og lidt hæse stemme, som kom af hans 
megen piberygning. 

De stod stadig uden for afspærringen og kunne betragte det vel-
kendte sceneri fra et gerningssted med masser af betjente og blå 
blink. Et bredt rødt og hvidt plasticbånd afspærrede det meste af 
parkeringspladsen foran Katrinedals Skole.

”Du skal nok lige,” ytrede Mads og pegede diskret på Christians 
åbenstående skjorte. Christian så ned og knappede hurtigt skjorten.

”Og,” sagde Mads, mens han pegede på sit eget hår. Christian 
tog hurtigt begge hænder op til sit hoved og glattede på det strit-
tende hår, mens han kommenterede:

”Det gik lidt stærkt med at komme ud af sengen.”
 De tog begge deres politiskilte frem og viste dem til den nærme-

ste betjent, der lukkede dem inden for afspærringen. Rigtigt man-
ge tilskuere stod i en ring uden for parkeringspladsen, og nogle af 
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de tilbageblevne festdeltagere fra klassefesten stod og ventede på, 
at de kunne hente deres biler. 

Blitzer fra de allerede ankomne fotografer og journalister glimte-
de allerede sporadisk rundt i området. Mads orienterede sig rundt 
og fik hurtigt øje på to ambulancefolk og en læge, der stod bag ved 
en ambulance med åben bagdør. Mads gik hurtigt over mod dem 
med Christian lige i hælene. 

”Politikommissær Mads Holsted og drabschef Christian Nico-
lajsen,” sagde Mads og pegede på Christian, da han nævnte hans 
navn.

”Vagn Hald, læge. Den døde ligger derovre.” Vagn pegede i ret-
ning mod skolens udgang. Mads fik hurtigt øje på en skikkelse, 
der lå på ryggen med armene til hver side, og hvor kroppen og 
hovedet var overdækket med et lagen.

”Hvad er der sket?” spurgte Christian, og Vagn fortalte:
”En ung mand er ramt af to skud, et i brystet og et i halsen, begge 

skud var dræbende. Vi ankom for et kvarter siden og har for fem 
minutter siden opgivet at genoplive ham. Man kan ikke genoplive 
nogen, der har mistet over halvdelen af deres blod. Han var alle-
rede død, da vi ankom. Vi venter bare på at få jeres tilladelse til at 
fjerne liget. Jeres teknikere er ikke ankommet endnu.”

”De er på vej, så I kan godt køre en tur. Så ringer vi igen, når liget 
skal hentes,” sagde Christian og gik over mod liget med Mads lige 
efter sig.

”Har du ringet til Patrick?” spurgte Mads på vejen.
”Ja, han er til en fødselsdag et sted i Nordsjælland, men han skul-

le være på vej.”
Christian gik over og trak lagenet lidt til side, og en ung, vel-

klædt, mørklødet mand kom til syne. Et skudsår i halsen og et i 
brystet var ikke til at tage fejl af.

Et par meter fra liget stod en betjent med sin notesblok fremme. 
Christian lagde lagenet på plads og gik hen til betjenten med Mads 
lige i hælene og spurgte:
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”Var du første betjent på gerningsstedet?”
”Ja, sammen med min makker, som er inde på skolens lærervæ-

relse for at skaffe navnene på alle festdeltagerne.” 
Det var Christian glad for at høre. Det var heldigvis et par kom-

petente betjente, der var ankommet først til gerningsstedet. Når 
man ankom til et nyt gerningssted, gjaldt det om at afspærre om-
rådet og få navnene på alle vidner, så var der noget at arbejde med, 
når efterforskerne kom.

”Kan du kort fortælle, hvad du ved?” spurgte Mads.
”Ja, jeg og min makker blev dirigeret herud klokken 00:09, og da vi 

befandt os på Jernbane Allé, som ligger meget tæt på, så var vi frem-
me meget hurtigt og var her, før ambulancen kom. Da vi ankom, 
stod der fire personer rundt om offeret, og to biler kørte fra parke-
ringspladsen meget hurtigt. Vi kunne hurtigt konstatere, at offeret 
var død, da han ingen puls havde, og rigtig meget blod lå rundt om 
hans overkrop og hoved. Jeg tog hans tegnebog ud af hans inderlom-
me og fandt hans kørekort. Der er nok blevet rykket på ligets stilling, 
da nogen havde forsøgt førstehjælp, før vi ankom.” Betjenten rakte 
Mads en lille plasticpose med en tegnebog og fortsatte:

”Offeret hedder Karim Balsamir og er politiker. Han sidder i Fol-
ketinget for partiet Venstre.”

”Folketingspolitiker,” gentog Christian og spærrede forbavset 
øjnene op.

”Det ser sådan ud,” kommenterede betjenten.
”Har nogen set, hvem der skød ham?” spurgte Mads.
”Ja, hende pigen der.” Betjenten pegede over på et halvt meter 

højt stengærde, hvor en kvinde i mørkeblå festkjole og sorte nylon-
strømper sad og småfrøs. De højhælede, sorte sko og det halvlange 
lyse hår fik hende til at se smuk og elegant ud.

”Der er vores teknikere,” sagde Christian, og Mads kunne se to 
folk i hvide beskyttelsesdragter stå og tale med en betjent ude ved 
kanten af afspærringen.

”Jeg går over og sætter dem ind i sagen, så kan du afhøre pigen.” 
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Uden at vente på svar skridtede Christian hurtigt over mod tek-
nikerne. Mads gik over til kvinden på stengærdet. Hun sad med 
benene over kors og rystede let af kulde. De tynde nylonstrømper 
gav ikke megen isolering mod den kolde novemberkulde.

”Politikommissær Mads Holsted fra Københavns Politi.” Mads 
rakte hånden frem. Det lød mindre barsk, end at sige han var fra 
drabsafdelingen.

”Lærke Vendelbo.” Hun hilste med et slattent håndtryk, og hen-
des hånd var iskold. Hun var ganske køn, og Mads skød hende til 
at være midt i tyverne.

”Skal vi ikke gå indenfor? Det er så koldt herude. Mads kunne 
også sagtens mærke den svage kølige vind suse lige igennem hans 
egne, tynde bukser.

”Jo tak,” svarede hun og rejste sig. Hun var ikke særlig høj. Mads 
gættede på, at hun mindst var 15 cm lavere end han.

Inde på skolen fandt de hurtigt et tomt klasselokale, og Mads 
trak høfligt kontorstolen frem fra katederet, som hun satte sig på. 
Han satte sig over for hende på en elevstol og fandt sin notesbog 
frem. Selvom hans fotografiske hukommelse sagtens kunne huske 
alle detaljer om afhøringen, så var det nemmere at give Pia eller en 
sekretær notesbogen, så én af dem kunne renskrive et referat efter 
den, end at han skulle genfortælle hele forhøret.

Øverst skrev han Lærke Vendelbo og på næste linje skrev han:
Højde 169 cm. 
”Din alder?” spurgte han uden at se op fra notesbogen.
”26.”
”Profession?”
”Sygeplejerske på Rigshospitalet.”
Og sådan fortsatte han, til alle de personlige oplysninger var op-

lyst.
Han bladrede en side frem og spurgte:
”Kan du fortælle, hvad der skete?”
”Ja, dykkeren skød ham.”
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”Dykkeren?” gentog Mads forbavset.
”Ja, dykkeren dukkede pludselig op og skød ham.”
”Hvordan dukkede han op?”
”Han kom bare gående.”
Mads havde svært ved at forestille sig en dykker komme gående 

midt om natten på en parkeringsplads i København. Det lød meget 
mærkeligt.

”Hvor kom han gående fra?”
”Fra parkeringspladsen.”
”Så du skydevåbnet, som Karim blev skudt med?”
”Ja, det var en pistol med et rør foran.”
”Mener du lyddæmper?” Mads kunne sagtens føle Lærkes for-

skrækkelse og forvirringen. Hun havde meget svært ved at tale 
rent og havde det helt sikkert elendigt.

”Lyddæmper, ja, det var det, det var.”
”Skal jeg tilkalde en læge?” tilbød Mads, der ikke ville stresse 

Lærke yderligere.
”Nej, hvorfor det? Han skød jo ikke på mig.” Mads kunne se, at 

hendes pupiller skiftevis udvidede sig og trak sig sammen. Typisk 
tegn på stress.

”Ville du kunne genkende ham igen?”
”Han havde styrthjem på med farvet visir.”
”Var han motorcyklist?” spurgte Mads og havde svært ved at 

forestille sig en dykker med styrthjem, så det måtte være en mo-
torcyklist, hun havde set.

”Ja, det var jo det, jeg sagde.” Hendes stemme blev lidt mere 
skinger.

Mads rynkede panden let. Så dykkerdragten var sikkert en sort 
læderdragt. Det var nok det, hun mente.

”Så du kunne ikke se hans ansigt?”
”Det var jo det, jeg sagde, men han virkede bekendt.”
”Bekendt?” gentog Mads.
”Ja, men jeg kan ikke sige hvorfor.”
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”Har du set ham før?”
”Måske, men jeg kunne ikke se hans ansigt rigtigt, men måden 

han gik på virkede bekendt.”
”Kan han have været med til klassefesten og gået tidligere?
”Nej, for Karim og jeg var de første, der forlod festen.” 
”Kørte han væk på motorcykel?”
”Hvorfor skal jeg gentage mig selv hele tiden?”
Mads rystede let på hovedet, hun var godt nok forvirret, men lidt 

havde han da fået ud af hende.
”Hvilken farve havde motorcyklen?”
”Det så jeg ikke, det var jo mørkt, men jeg tror, den havde en 

mørk farve.”
Mads opgav at få mere ud af hende. De måtte hive hende ind på 

Politigården til ny afhøring, når hun havde fået det bedre.
”Har du nogen at komme hjem til?” spurgte Mads og stak notes-

bogen i lommen.
”Nej, jeg bor alene, men mine forældre bor i Rødovre, så dem 

kan jeg tage over til.”
”Fint, du må gerne gå, så kontakter vi dig igen, så du kan give 

forklaring på stationen inden for et par dage. Hvis du lige vil give 
mig dine forældres adresse, så skal jeg sørge for noget transport.

”Tak,” sagde hun og skulle til at rejse sig.
”Nej, bliv bare siddende, så sørger jeg for, der kommer én og 

henter dig herinde, når vi har noget transport klar.”

Mads gik over på skolens lærerværelse. Omkring 30 tilbageblevne 
festdeltagere og fire betjente var samlet der. Én af betjentene stod 
med ryggen til ham og holdt nogle papirer i hånden, så den be-
tjent gik Mads over til. Da han kom nærmere, kunne han sagtens 
genkende betjenten. Det var betjent Hans Rasmussen fra Station 
3, Mads’ gamle arbejdsplads. Hans Rasmussens kone Susanne var 
blevet myrdet for nogle måneders siden. Den sag, som sidenhen 
blev kaldt for Susanne-sagen, og som endte meget blodigt.
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”Godaften Hans, går det godt?” Hans vendte sig mod Mads.
”Godaften Mads, jeg har aldrig fået sagt tak for, at du fandt Su-

sannes morder.”
”Det er jo mit arbejde, så det behøver du heller ikke.”
”Måske, men du mistede næsten livet på det.”
”Det vidste vi jo ikke, da vi gik i gang med sagen. Har du fået 

din hund?”
Mads kunne huske, at Hans havde søgt ind i hundepatruljen og 

lagt billet ind på en schæferhvalp.
”Jep, en super herlig tæve, som jeg kalder Sus efter min kone, 

men jeg kom ikke ind hos hundepatruljen. De mente, jeg var for 
psykisk ustabil oven på mordet på Susanne.”

”Det var uretfærdig og ærgerligt,” kommenterede Mads.
”Ja, det synes jeg også, men jeg må bare videre, og måske søger 

jeg ind igen til næste år eller ind til dig?” lokkede Hans.
”Det er godt, at du er kommet ovenpå igen.”
”Ovenpå er nu så meget sagt. Jeg har mine nedture endnu, men 

hunden og mit arbejde får mine negative tanker lidt på afstand.”
”Hvad har du fundet ud af i denne kedelige sag?” spurgte Mads, 

og Hans rakte ham de papirer, han holdt.
”Det er listerne på alle dem, som gik i de tre klasser, der var in-

viteret til festen, og dem, der er markeret med et grønt V-tegn, var 
med til festen.”

”Fint, det er jo meget godt og nemt. Ved du, om der er nogen, der 
har set eller lagt mærke til noget?”

”Ingen har lagt mærke til mærkelige ting eller begivenheder. Det 
har været en god og normal jubilæumsklassefest uden nogen dra-
matiske begivenheder, før drabet på Karim. Et par stykker har set 
Karim og Lærke stå hånd i hånd sammen, men de fulgtes jo også ad 
ud på parkeringspladsen, hvor Karim havde sin bil holdende.”

”De havde nok besluttet sig for at fortsætte et andet sted,” tilfø-
jede Mads og fortsatte:

”Lærke sidder inde i et klasseværelse lidt nede ad gangen, kan 
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du ikke sørge for, at hun kommer hjem til sine forældre i Rød-
ovre?”

”Jo, vi skal alligevel videre på patrulje, der er jo godt styr på det 
her gerningssted med dig ved roret.”

Da Mads gik ud mod parkeringspladsen, tænkte han på, hvor 
uheldig Hans Rasmussen havde været i sin karriere. Først blev 
han suspenderet, fordi man troede, at han gav ordren til at skyde 
under urolighederne på Nørrebro i 1993. Da man ikke kunne finde 
beviser for det, blev han degraderet til patruljetjeneste, og senere 
blev Hans’ kone myrdet. Så havde han fået afslag på optagelsen i 
hundepatruljen, på grund af at hans kone blev myrdet. Helt igen-
nem uheldigt og uretfærdigt.

Da Mads kom ud på parkeringspladsen, stod Christian et par 
meter fra liget og talte med to 30-årige mænd i mørke jakkesæt. 
Hvordan kunne de se sådan ud klokken et om natten, tænkte Mads. 
De så både nyklippede og nybarberede ud. En af deres øvelser gik 
sikkert ud på altid at se perfekte ud hele tiden, tænkte Mads og var 
ikke i tvivl om, at PET var ankommet. Mads gik over til dem.

”De er fra PET,” sagde Christian, da Mads var helt henne ved 
dem.

”Det er jeg ikke i tvivl om,” kommenterede Mads lettere sarka-
stisk. Christian trak på smilebåndet af den bemærkning og sagde 
til de to fra PET.

”Dette er politikommissær Mads Holsted, som vil lede efter-
forskningen under mit ansvar.”

”Da en politiker er blevet myrdet, så overtager vi sagen herfra. 
Min chef har allerede kontaktet justitsministeren,” pointerede den 
ene PET-agent meget bestemt.

”Det behøver overhovedet ikke at have noget med politik at gøre. 
Så længe der ikke er beviser for en politisk vinkel, regner vi det for 
en almindelig drabssag,” kom det lige så bestemt fra Christian.

”Offeret er politiker, så hvordan kan det være en almindelig 
drabssag?” kom det spydigt fra samme PET-agent.
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