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Prolog 

 

Roskilde, 1982: Vi falder i snak med en dreng og en pige 

og bliver enige om at slå vores telte op ved siden af hinan-

dens. Bagved er en stor hvid tipi med to brødre fra Syd-

sjælland, den ene meget ældre end den anden, og sent om 

aftenen sidder vi i deres telt og taler om det irske band U2 

på den store scene. Især deres forsanger Bono Vox har gjort 

indtryk, og vi vil aldrig glemme hans tur op i tv-kranen.  

I det dunkle lys fra en petroleumslampe tager den ældste 

af brødrene, som vi kalder Gamle, en flaske spiritus op af en 

papkasse.  

– Det er en bourbon, altså en amerikansk whiskey, siger 

han og kigger forelsket på den. 

– Den hedder Four Roses og stammer fra et destilleri i 

Kentucky, og der er forskellige historier om, hvordan den fik 

sit navn, bryder lillebroren ind. – En af dem handler om 

Poul Jones Jr., som vist nok ejede destilleriet. Han friede til 

en kvinde og bad hende bære en rose til et bal, hvis svaret 

var ja. Dagen kom, og han ventede med længsel. Da hun 

trådte ind i salen, havde hun ikke bare én, men fire røde 

roser fæstet til kjolen …  

– Og som tak kaldte Jones sin whiskey for Four Roses. 

Gamle får lov at gøre sætningen færdig.  

Han stiller flasken tilbage, roder i en pose og finder et 

raflebæger og nogle terninger.  
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– Lad os spille syv-fjorten-enogtyve, foreslår han. 

– Hvad går det ud på? spørger pigen. Hun har lyst hår og 

ligner Debbie Harry, hende fra Blondie. 

– Vi slår med terningerne. Den med den syvende etter 

bestemmer, hvad der skal i glasset, og den med den fjor-

tende betaler. 

– Ja, og den med den enogtyvende får lov at drikke. 

Lillebroren blander sig igen.   

Vi begynder, og pigen slår den syvende etter. 

– Hvad kan jeg vælge? spørger hun og kigger sig om-

kring.  

– Four Roses, svarer Gamle og sender kassen et kærligt 

blik.  

– Godt, så siger jeg Four Roses.  

Gamle slår etter nummer fjorten.  

– Jeg betaler, siger han og lægger hånden hårdt på 

kassen. 

Efter et stykke tid bliver den enogtyvende etter slået, og 

Gamle tager flasken op igen og skruer låget af. Han fylder et 

krus med gylden væske og rækker det til den heldige, det er 

lillebroren. 

– Det er fandeme det mest åndssvage, jeg nogen sinde 

har været med til, udbryder pigen og ryster på hovedet.  

 

Næste formiddag, inden vi skal høre Ebba Grön, samles vi 

igen. Jeg har delt sovepose med pigen og fået lov til ikke så 

lidt.  

Gamles bror løfter hånden og siger:  

– Jeg har en idé, jeg vil høre jeres mening om. 

Vi lytter, og da vi forlader indianerteltet, er Ebba Grön 

for længst færdig med at spille, og scenen overtaget af Bi-
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frost, navnet på broen mellem Asgård og Midgård. Og dér, 

mellem guder og mennesker, skal vi bryde det syvende bud, 

og jeg længes efter pigen med det lyse hår. Men hun er pist 

væk, borte.  
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Kapitel 1  

Syvveje 

14. – 19. maj 2009 

14. maj stod solen op ved femtiden, og en time senere kørte 

en ung mand på knallert ind i den tætte tåge, der havde lagt 

sig over Djursland. På en gudsforladt vigeplads i Syvveje 

holdt en hvid Toyota, og en uforklarlig indskydelse fik ham 

til at stoppe. Han var enogtyve år og havde aldrig set et dødt 

menneske, hvilket ændrede sig i det sekund, han åbnede 

fordøren. Der var blod overalt, men det værste var manden 

bag rattet; det meste af ansigtet manglede.  

Føj for helvede, tænkte han og skubbede døren i.  

Knallertkøreren fandt sin telefon og trykkede 112 og fik 

fat i alarmcentralen i Århus. Derefter gav han sig til at vente 

og nåede at ryge tre cigaretter, før en politibil med to unge 

betjente dukkede op. De bad ham holde sig i ro og tog den 

hvide Toyota i øjesyn. Den ene lukkede døren op og under-

trykte et skrig. Den anden skubbede ham til side, så han selv 

kunne komme til. Han vendte sig og begyndte at kaste op, 

og i det samme kom en politibil mere, og to ældre betjente 

beroligede deres unge kollegaer. 

 

Solen havde brændt tågen af, lærkerne var begyndt at synge, 

og første færgetræk fra Ebeltoft passerede vigepladsen, som 

var forvandlet til et findested og fyldt med politi, teknikere, 

læger og ambulancefolk. På den anden side af landevejen 
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stod en gruppe journalister og fotografer, og der blev taget 

flere fremragende billeder, som i løbet af formiddagen 

dukkede op på nyhedsportalerne på nettet og avisernes 

forsider næste dag. 

Det indre af den fantastiske Toyota var ét stort rod, alene 

på sædet ved siden af føreren fandt politiet en mobiltelefon, 

en gps, en buket røde roser, fjorten lottokuponer, tre tykke 

bøger og to halvtomme pakker cigaretter. De fleste gen-

stande var smurt ind i blod, dog ikke tegnebogen, der var 

gemt under Politikens Danmarkshistorie af Benito Scocozza 

og Grethe Jensen. Den indeholdt et kørekort og et godt slidt 

dankort, og trods ligets tilstand var det ingen større kunst at 

finde ud af, den døde hed Jonatan Jepsen, hvilket stemte 

med navnet på ejeren af bilen. En søgning i en anden 

database fortalte, han var født i 1963, boede i Aalborg og var 

skoleleder.  

Han var ungdommeligt klædt og kunne ligne en stor 

dreng på vej til træning i den lokale fodboldklub; røde 

sneakers, en gul FC Zulu-trøje og grå shorts, der gik ned 

over knæene.  

I bagagerummet stod en motorplæneklipper og to dunke 

med henholdsvis olie og benzin, og ved siden af en pose 

med tomme flasker lå en svensknøgle og en pakke nye 

tændrør.  

Obduktionen blev foretaget i weekenden og viste, Jona-

tan Jepsen havde haft en promille langt over det tilladte til 

at køre bil. Endvidere blev der fundet rester af sæd i hans 

underbukser, og en retsmediciner slog fast, skolelederen 

havde fået udløsning, kort tid før han blev dræbt. 
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Mandag vendte kriminalassistent Hans Ewald Hansen 

tilbage fra ferie og overtog ansvaret for opklaringen af dra-

bet på skolelederen fra Aalborg. Han stod for at skulle 

pensioneres og vidste, sagen ville blive hans sidste.  

I kantinen på Politigården i Århus hentede han en kop 

kaffe og satte sig i sit kontor og kastede sig over den første 

af de rapporter, der var skrevet, mens han og konen besøgte 

datteren i København.  

Det var en oversigt over henvendelser, politiet havde 

modtaget i forbindelse med omtalen af drabet i medierne. 

De fleste byggede på avisernes artikler og kom fra notoriske 

tosser. Han læste de to første observationer og rystede op-

givende på hovedet. Den tredje gjorde ikke humøret bedre. 

En midaldrende kvinde havde set drabsmændene forlade 

gerningsstedet, men hun boede i Vordingborg og havde ikke 

sat sine ben i Jylland siden et lejrskoleophold i firserne.  

– Hip, hip, hurra og det lange, distriktspsykiatrien læn-

ge leve, udbrød kriminalassistenten, der var begyndt at tale 

med sig selv for nogle år siden og glædede sig over, at døren 

ud til gangen var lukket.  

Han krøllede rapporten sammen og kylede den i papir-

kurven og tog fat på den næste, som handlede om politiets 

besøg hos beboerne i den lille samling huse og gårde ved 

navn Syvveje. En pensioneret pladesmed i huset nærmest 

vigepladsen var vågnet ved, hans hund gøede. Han var stået 

op, fordi han troede, den skulle tisse. Men da han åbnede 

yderdøren, var den blot blevet stående i vindfanget og 

stirrede ud i natten. 

– Ham må jeg tale med, sagde Hans Ewald Hansen og 

noterede navn og adresse på en lille blok, hvorefter han trak 

en skuffe ud og tog et landkort og betragtede Djursland fra 
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oven. Pegefingeren fandt Randers og fulgte den gamle 

landevej mod syd. Ebeltoftvej blev til Randersvej, og lige 

efter lå Syvveje. Nærmeste by var Termestrup, derefter 

Mørke.  

– Hvis du glemmer Løgten, må du stå af i Mørke. Et 

gammelt udtryk fra dengang, der var noget, som hed Øst-

jyske Jernbane, dukkede op. 

Ved Korslund delte vejen sig i to. Den ene førte forbi Kalø 

Golf Club og ind til Århus, den anden ud mod lufthavnen i 

Tirstrup og videre til Ebeltoft og Grenå. 

– Gad vide, hvor ham skolelederen kom fra? spurgte han 

og foldede med besvær kortet sammen og lagde det tilbage.  

Rapport nummer tre var skrevet af en betjent i Aalborg. 

Jonatan Jepsen var gift, og den nordjyske kollega havde 

opsøgt hustruen i deres lejlighed i Da Vinci Parken i Aalborg 

Øst. Hun var brudt sammen og indlagt på sygehuset på Ho-

brovej. Fra sygesengen kunne hun dog fortælle, Zulu-trøjen 

stammede fra et arrangement i den lokale antenneforening.  

Kollegaen i Aalborg var kommet tilbage dagen efter. Hun 

havde fået det bedre og fortalt, de havde sommerhus i 

Lønstrup, hvor han havde hentet plæneklipperen for at få 

klingen slebet. Hun havde ingen anelse om, hvor det skulle 

ske, men næppe på Djursland, hundrede og halvfjerds kilo-

meter fra Lønstrup. På den baggrund var plæneklipperen 

blevet undersøgt mere omhyggeligt. Klingen var sløv, og det 

var flere år siden, den havde været i nærheden af en slibe-

sten. Den var for øvrigt rustet fast og kunne ikke løsnes fra 

maskinen.  

De efterfølgende rapporter omfattede afhøringer af læ-

rerne på Jepsens arbejdsplads. 13. maj var han mødt klok-
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ken otte og havde forladt skolen syv timer senere. Siden 

havde ingen set ham.  

Hans Ewald Hansen drak af koppen og skimmede en 

rapport om den unge knallertkører, der kom fra Randers og 

arbejdede på et af hotellerne i Ebeltoft. Han var afhørt flere 

gange og kunne ikke have begået drabet, han havde tilbragt 

natten i selskab med sin kæreste, hvilket både hun og 

hendes forældre bekræftede.  

Obduktionsrapporten bestod af fire sider. Jonatan Jep-

sen blev skudt på klos hold med et dobbeltløbet haglgevær 

med løbene placeret ved siden af hinanden. Der var affyret 

to skud, hvor det første havde flået halspulsåren over, mens 

det andet havde nøjedes med at smadre ansigtet til 

ukendelighed. Kriminalassistenten noterede sig, skole-

lederen havde været beruset og fået udløsning, hvorefter 

han åbnede den sidste rapport, som beskrev de genstande, 

politiet havde fundet i bilen.  

– For syv sytten. Jeg skal have tjekket skolelederens 

mobiltelefon og gps, sagde han og gjorde igen et notat på 

blokken.  

Han bed mærke i de røde roser på forsædet og be-

skrivelsen af en brændt cd i bilens afspiller. Den indeholdt 

The Very Best of Kris Kristofferson og var stoppet midt i 

albummets fjerde nummer, Me and Bobby McGee. Det er 

en sørgelig sang, tænkte han og begyndte at nynne melo-

dien. Teksten kunne han ikke huske.  

 

Sidst på eftermiddagen forlod Hans Ewald Hansen Politi-

gården og gik ned på havnen. Han var indfødt århusianer og 

elskede udsigten over Århusbugten. Det gjorde ham glad, 

når færgerne fra Sjælland lagde til kaj, mens han næsten fik 
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hjemve, når de sejlede igen. Han kom i tanke om de ambi-

tiøse byggeplaner for havneområdet og prøvede at forestille 

sig byens nye vartegn; et højhus på hundrede og fyrre 

meter.  

– Gid de ville vente med al det nymodens, til vi gamle er 

døde, sagde han højt, og en forbipasserende kvinde kiggede 

forskrækket på ham og skyndte sig videre. Han lignede en 

vildmand, han var skaldet og havde et strittende gråt 

fuldskæg og brød sig ikke om, at havnen skulle forvandles til 

Østjyllands svar på Manhattan.  

I Havnegade kredsede tankerne igen om skolelederen fra 

Aalborg. Flere af kollegaerne på Politigården mente, han 

havde været udsat for et landevejsrøveri. Men det kunne 

simpelthen ikke passe. 

 – Hvem havde han elsket med, før han blev skudt? 

spurgte Hans Ewald Hansen og slog ud med armene. 

Hustruen havde kategorisk nægtet, det havde været med 

hende, og tilføjet, det var længe siden, han havde udtrykt 

ønske om noget som helst i den retning.  

I en avis havde kriminalassistenten læst, der blev dyrket 

masser af sex på danske rastepladser. Man mødes anonymt 

på nettet, aftaler tid og sted og lader følelserne blive 

hjemme i kommodeskuffen. 

– Nej, fandeme ikke i Syvveje, sagde han. – Men måske 

havde skolelederen købt sig til sex? Nogle få kilometer fra 

Syvveje havde der været et bordel på en nedlagt landbrugs-

ejendom. Men det var netop lukket efter en razzia, og eje-

ren, en fra medierne kendt kvinde, var sigtet for rufferi og 

sad isoleret i arresten i Odense.  

Hans Ewald Hansen bevægede sig langsomt gennem 

Skolegyde og nød synet af Katedralskolen, hvor Grundtvig 
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havde været elev. Digteren havde skrevet satans mange 

salmer, tænkte han, og tanken sprang fra Blomstre som en 

rosengård til de røde roser, politiet havde fundet i Jonatan 

Jepsens bil.   

– Hvad skulle skolelederen med den skide buket? 

Kriminalassistenten troede, det var en, han havde købt 

og ville forære væk, men ikke at den var tiltænkt konen i 

Aalborg. 

 

Næste morgen stod Hans Ewald Hansen tidligt op og kørte 

til Syvveje for at se gerningsstedet og aflægge den pensio-

nerede pladesmed et besøg. Begge dele var spild af tid, og 

tilbage på kontoret lagde han mærke til, at der i løbet af 

natten var dukket en ny rapport op.  

En tekniker havde undersøgt Jonatan Jepsens mobil-

telefon, og samme nat skolelederen døde, havde han mod-

taget et opkald fra en telefon med et taletidskort, købt i en 

kiosk på Frederiksberg. Teknikeren havde også haft fat 

Jonatan Jepsens gps og ledt efter en adresse på Djursland, 

men kun fundet skolelederens egen i Aalborg og sommer-

husets i Lønstrup.  

Det bankede på døren, og en kollega stod foran skrive-

bordet. 

– Her, sagde han og rakte ham en kurvet i A4-størrelse. – 

Det er de sidste tolv måneders bevægelser på Jonatan 

Jepsens konto i Sydbank.  

Kollegaen forlod kontoret, og Hans Ewald Hansen åb-

nede kuverten og så med det samme, at skolelederen havde 

været en ødeland, hver måned blev saldoen negativ, og det 

skete allerede få dage efter, lønnen var gået ind, og de faste 

udgifter trukket.  
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– Det troede jeg ikke, man kunne, sagde han og gøs ved 

tanken om seneste møde i sin egen bank.  

Jonatan Jepsen havde fortrinsvis brugt sit dankort i 

Føtex på Niels Bohrs Vej i Aalborg, og hvert besøg havde 

resulteret i to træk på kontoen.  

– Han har selvfølgelig først købt ind til den daglige hus-

holdning og bagefter forsynet sig med cigaretter og lotto-

kuponer i kiosken. 

I det sidste døgn skolelederen levede, havde kortet kun 

været i brug en enkelt gang; i en blomsterbutik i Randers. 

Han noterede sig beløbets størrelse og mente, det passede 

med prisen på en buket roser.  

– Lad mig komme af sted, udbrød han og rejste sig. 

Inden han styrtede ud ad døren, fandt han et fotografi af 

skolelederen og stoppede det i inderlommen, og på vejen 

nåede han forbi Teknisk Afdeling og fik udleveret roserne i 

en gennemsigtig plastikpose.  

 

Lidt over ti parkerede Hans Ewald Hansen i nærheden af 

forretningen i Randers. Døren stod åben, og han gik ind og 

stillede sig i duften af friske blomster. En yngre kvinde med 

tørklæde på hovedet tog plads bag disken og kiggede på 

posen, han stod med i hånden. Hun tror, jeg er kommet for 

at klage, tænkte han og skyndte at præsenterede sig. Han 

placerede posen på disken og tog billedet af Jonatan Jepsen 

frem.  

– Sidste onsdag købte denne mand en buket blomster 

her i forretningen og betalte med sit dankort. Kan du huske 

det? spurgte han og gjorde sig ingen forhåbninger om, at 

det ville være tilfældet.  
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– Det kan jeg sagtens, det var mig, der ekspederede ham. 

Han havde korte bukser på, det var det lidt for koldt til.  

Han lagde billedet af Jonatan Jepsen ved siden af posen 

og sagde: 

– Han er blevet dræbt, og jeg er …  

– Det er ham, der blev skudt i sidste uge i sin bil på vejen 

fra Ebeltoft, afbrød ekspedienten. – Jeg har læst om mordet 

i avisen, det er uhyggeligt med alle de østeuropæere, de har 

ikke samme respekt for menneskeliv som os andre.  

Hans Ewald Hansen nikkede og spurgte:  

– Hvor længe var han her? 

– Syv minutter, ikke meget mere. Han var meget af-

slappet, og jeg syntes, han var en charmerende fyr, selv om 

jeg godt kunne se, han ikke var helt ung. Han mindede om 

Mads Mikkelsen, altså ham skuespilleren. Han flirtede, men 

det tog jeg mig ikke af. De fleste mænd kommer her for at 

købe blomster til kvinden i deres liv, det er ikke mig, de vil 

have. 

Det sidste kunne Hans Ewald Hansen ikke få til at passe. 

Han syntes godt om blomsterpigen, hun havde brune og 

meget levende øjne.  

– Sagde han noget af interesse? 

– Ja, mine øjne var smukke, og han bad om en buket 

blomster, der ville kunne forføre en fræk og sexet kvinde. 

Jeg foreslog en buket, som jeg selv ville blive glad for, men 

da han hørte prisen, købte han dem dér. Hun pegede på 

posen med roserne. 

– De var måske ikke så dyre? 

– Nej, det er synd at sige. Jeg er heller ikke videre stolt af 

at have solgt dem. De stammer fra Holland og er drevet 

frem i et drivhus på størrelse med Randers Regnskov. Det 
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var resterne af nogle billige buketter, vi havde købt hjem til 

mors dag, hvor alle mænd køber blomster, men kun de fær-

reste vil betale, hvad de koster. Derfor er vi nødt til at have 

den slags i butikken. Hun kiggede med afsky på roserne.  

– Kunne I ikke lade være? 

– Jo, men så ville vores kunder finde et andet sted at 

handle. 

Hans Ewald Hansen kunne godt se problemet.  

– Men det er ikke det værste, fortsatte hun. – Måden de 

driver gartnerier på i Holland er en skandale. De brænder 

gas af for at få roserne til at vokse hurtigere, og bagefter skal 

de transporteres herop i store lastvogne, hvad tror du ikke, 

det betyder for CO2-udslippet?  

Det havde Hans Ewald Hansen ingen anelse om, men 

nikkede i respekt for den unge kvindes entusiasme.   

– Hvad med gartnerierne i Danmark? spurgte han. 

– De er alle sammen ved at lukke, og det er synd, 

blomster skal dyrkes i nærheden af, hvor de skal sælges.  

Samtalen havde taget en drejning, han ikke kunne bruge 

til noget. Derfor tog han billedet op og rakte ud efter posen, 

men nåede ikke at få fat. Ekspedienten kom ham i forkøbet, 

åbnede den og rystede indholdet ud på disken.  

– Hvad pokker er det? spurgte hun og pegede på en af 

roserne. – Den har jeg ikke solgt. 

– Det har du lige sagt.  

– Tag lige og kig ordentligt på den. Ligner den de andre?  

– Næ, det gør den ikke, indrømmede han.  

– Det er en langstilket rose, hvor det meste af stilken er 

klippet af. Dem fører vi ikke og har ikke gjort i årevis. Det er 

den slags, som socialdemokratiske politikere render rundt 

og deler ud på gader og stræder for at få stemmer. De er fra 



 16 

Ecuador, hvor de bruger tonsvis af pesticider og andre gifte 

til at få dem til at gro. De kvinder, der plukker dem, udnyt-

tes på det groveste, og ikke nok med det, deres børn tager 

skade. De sættes flere år tilbage i udviklingen og lider under 

det i resten af livet.    

Hans Ewald Hansen var forvirret.  

– Betyder det, den er købt et andet sted? Han pegede på 

rosen fra Sydamerika. 

– Den stammer i hvert fald ikke herfra. 

Han samlede blomsterne sammen, kom dem tilbage i 

posen og forlod butikken. Ude på fortovet stod han stille et 

øjeblik, inden han drejede omkring og gik ind igen. Blom-

sterpigen var i gang med at fjerne en plakat med et billede af 

en farverig buket. Nedenunder stod: Fordi du gav hende 

kvalme i ni måneder, husk mors dag.  

Hun vendte sig og spurgte:  

– Hvad så? 

– Du tilbød at sammensætte en buket, som kunne for-

føre en kvinde. Ville der være roser i den? 

– Selvfølgelig. Roser er den mest romantiske af alle 

blomster. Adonis skabte den i kærlighed til Afrodite. 

Han var ikke helt sikker på, hvad det handlede om, men 

takkede for svaret og forlod for anden gang butikken. 

– Fordi du gav hende kvalme …, mumlede han. – 

Vorherre bevares.  

Fra den anden side af gaden kastede han et blik på 

facaden. … På Lolland jeg den hented’, et kærtegn fra min 

fødeø, så gik jeg her og vented’ og tænkte, den må dø … 

Blomsterforretningen hed det samme som et digt af Kaj 

Munk.  
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Tilbage i Århus gik Hans Ewald Hansen ned på havnen og 

betragtede en af Mols-Liniens hvide hurtigfærger. Den lan-

dede som en svane og gled langsomt ind i færgelejet, femog-

tres minutter efter den havde forladt Sjællands Odde.  

– Har drabsmanden smidt en rose ved siden af liget? 

spurgte han. 

Spørgsmålet blev senere besvaret, men i mellemtiden var 

sagen henlagt som uopklaret. Det skete selvfølgelig ikke 

officielt, men pressen havde for længst mistet interessen for 

mordet på skolelederen fra Aalborg, og kriminalassistent 

Hans Ewald Hansen var gået på pension. Stillingen blev 

ikke genbesat, og afdelingen måtte afgive mere personale til 

overvågning af Jyllands-Postens Muhammed-tegner Kurt 

Westergaard. Det forklarer, hvorfor politiet vendte tilbage 

til teorien om et røveri, selv om der ikke var stjålet noget. 

Hverken fra Jonatan Jepsen eller bilen.  

  




