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Kapitel 1

Den græske forbindelse

Det var ikke blot en ruin, Bertil Thollander så på; nej, huset, Linda 
Hansen og Jørn Blom havde boet i, var på det nærmeste pulveri-
seret. Den voldsomme eksplosion havde simpelthen sendt huset 
helt ud over skrænten og videre ud i Middelhavet, hvor strømmen 
havde ført resterne væk.

De to unge græske betjente, som havde afløst øens sædvanlige 
politi, havde utrolig hurtigt fastslået, at det måtte være en gasfla-
ske, der havde forårsaget eksplosionen og sendt både hus og li-
gene af de to indehavere ud i havet.

Bertil Thollander trykkede sin samleverske, Lena, hårdt i hånden. 
Han så over på de to danske kvinder, der også var kommet til, 
Mona og Lisa, mens tankerne fløj rundt i hovedet på ham: Burde 
han mon nævne sin bekymring for dem? Bekymringen, som for-
talte ham, at dette ikke var en gasflaskeeksplosion, men et resultat 
af et yderst professionelt stykke arbejde udført af uddannede eks-
perter.

Lena så over på Bertil med et blødt blik:
”Har vi to ikke aftalt, at vi skal fortælle hinanden alt, hvis noget 

bekymrer os, for jeg kan se, at du lige nu står og overvejer, om jeg 
kan tåle at høre, at dette ikke er resterne af en ulykke, vi ser på, 
men et bombemord?”

”Jeg skulle bare lige have mine tanker samlet,” fremstammede 
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Bertil, mens Lena tænkte, at hun altså snart måtte se at få lært sin 
kæreste, at hun var en voksen kvinde, der ville og kunne tåle at 
høre alt.

”Vores venner er væk – sprængt i luften, og jeg ved, at vi begge 
må tænke de samme tanker: Hvad var det, de var i gang med at 
skrive; hvorfor er øens to sædvanlige betjente lige akkurat sendt 
på kursus i Athen netop nu, og hvad er det for en stor motorbåd, 
der har ligget i bugten af flere omgange – har den noget at gøre 
med alt dette?” 

Bertil nikkede bekræftende til Lenas formulering og lod hende 
fortsætte:

”Men det første og vigtigste spørgsmål lige nu er dog: Kan Mona 
og Lisa klare at høre om vores mistanke?”

Dog behøvede kæresteparret ikke spekulere mere over den pro-
blemstilling, for i det, Lena stillede spørgsmålet, kom Mona dem 
i forkøbet:

”Hvad er det for noget vrøvl, det politiet siger – Linda og Jørn 
havde jo slet ikke flaskegas?!”

Bertil Thollander brød sig ærlig talt ikke om forstyrrelsen af det 
liv, han ellers mente at have fundet sammen med Lena her på den 
lille græske ø, Alykes, og hans tanker røg med ét tilbage til før, det 
græske eventyr begyndte. Det havde været en lang vej at komme 
fra en strålende fremtid inden for det svenske diplomati til at blive 
fuldblods øbo, men han fortrød intet.

Allerede som ung ville Bertil Thollander være noget stort i di-
plomatiet, som for eksempel svensk ambassadør i et betydnings-
fuldt land, og for ikke at risikere at falde over alle de andre ambi-
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tiøse kommende diplomater kastede han sig over at lære arabisk. 
Det var først, da Bertil blev ansat på den svenske ambassade i 
Bagdad under Saddam Husseins styre, at det gik op for ham, at 
han måske burde have læst græsk i stedet; det var nemlig ikke 
spor sjovt at befinde sig i brændpunktet dengang for cirka 30 år 
siden. Og én enkelt gang valgte Bertil simpelthen at træde ved 
siden af reglerne for at hjælpe en irakisk kvinde, der gjorde rent 
på ambassaden. 

Kvinden havde brug for at få sendt en krypteret meddelelse via 
den svenske ambassade i København til en onkel, som havde en 
ven, der skulle advares. Vennen arbejdede for Irak i Danmark, og 
medmindre han gerne ville hjem til afhøring hos sikkerhedspoli-
tiet, skulle han med det samme hoppe af.

Bertil var den dag i dag stadig stolt af, at han måske hjalp til 
med at redde en iraker fra Saddams voldsomme afhøringsmeto-
der, men det havde ikke været en handling, Bertil selv var sluppet 
ustraffet igennem. 

Den hjælpende hånd medførte, at Bertil Thollander måtte stå 
skoleret for den svenske udenrigstjeneste, hvor han fik læst og på-
skrevet regler og bestemmelser, så han kunne forstå, hvordan han 
havde bragt tjenesten i fare, og den dag i dag kunne han stadig 
høre sin overordnedes ord for sig:

”Nu, unge mand, får De et valg, selv om jeg mest af alt har lyst 
til at sparke Dem direkte ud af tjenesten: Enten tager De Deres 
afsked, eller også tager De imod den ledige stilling, vi har på det 
svenske konsulat på Kreta.”

Bertil havde næsten ikke kunnet styre sin glæde; direktøren kun-
ne lige så godt have fortalt ham, at han havde vundet i Lotto, så 
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glad var han blevet. Men dog havde han valgt ikke at dele sin glæ-
de og i stedet fremstammet et spørgsmål, som om intet var sket:

”Var det Kreta, De nævnte?”
”Ja, Kreta. Her venter der Dem store diplomatiske udfordringer: 

Svenskere, der ryger i ”fuldebrummen”; landsmænd, der bliver 
solskoldede og har brug for lægehjælp, for slet ikke at tale om alle 
de udfordringer, der ligger i de turister, som ikke kan tåle den 
græske mad.”

Direktøren var fortsat med et bredt smil:
”Ja, vi er desværre nødt til at lade Dem blive i samme lønramme, 

men der følger dog et kursus i græsk med i tilbuddet.”
Bertil vidste bare, han var den rette mand til opgaven. Græsk 

var ikke et sprog, man lærte på aftenskole, men rundt omkring 
på caféer i selskab med de lokale grækere, i hvilket scenarie han 
med lethed kunne se sig selv. Alle de firkantede holdninger skulle 
væk, og så skulle han få sig et godt forhold til de lokale betjente 
og redde mange berusede svenskere en hurtig vej hjem i seng. Så 
endnu før, Bertil overhovedet rejste til den græske ø, begyndte han 
at udvikle sig til en græker, hvortil han motto blev: Det, jeg ikke 
når i dag, når jeg nok heller ikke i morgen.

Eneste pris havde været hans ægteskab. Da Thollander ikke læn-
gere søgte den store karriere, ja, så søgte hans hustru den, og fordi 
han ikke mere var en del af ræset, blev han simpelthen udskiftet 
med en mere passende model:

”Hjælpe fulde svenskere på Kreta?! Er du overhovedet klar over, 
hvor fulde de kan nå at blive, når de sidder der med deres ouzo 
og leger ”titte tårnet”? Så lægger de hovedet tilbage og tømmer 
glasset i én slurk. Og ved du hvad? Der er godt nok mange tårne 
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på Kreta, de kan nå at ”titte” på i løbet af sådan en aften. Og næste 
morgen vågner de så forvirrede op og udbryder: Hvor fanden er 
den hest henne, der har sparket mig i hovedet og skidt mig i mun-
den? For blot at åbne minibaren og begynde forfra med at ”titte 
tårne.”

Bertils hustru fortsatte længe i samme rille, mens hun som sæd-
vanlig sad og malede sine negle i en skrigende kulør:

”Jeg troede ærlig talt, det var ambassadør, du ville være, og ikke 
nødhjælpsarbejder for fulde charterturister fra eget hjemland.”

Under det, som ikke rigtig var en samtale, men mere en mono-
log, gik det op for Bertil, hvor lidt han i grunden havde tilfælles 
med den kvinde, han var gift med – der dukkede ikke engang spor 
op af hverken savn eller ægte følelser, da han virkelig mærkede 
efter, og ægteparret blev skilt kort tid efter Bertils udmelding om 
det nye job.

På Kreta havde Bertil Thollanders kærlighedsliv så ændret sig igen, 
den dag børnebogsforfatteren Lena var mødt op på konsulatet:

”Kan jeg mon få lidt hjælp her, hvis jeg har tænkt mig at købe et 
hus på en af de græske øer?”

På sin altid galante måde svarede Bertil:
”Den svenske udenrigstjeneste vil gøre alt, hvad der står i vo-

res magt for at hjælpe vores svenske statsborgere, men ligefrem at 
påstå, at vi også fungerer som ejendomsmæglere, vil nok være at 
overvurdere os en smule.”

Men svaret var ikke nok for Lena, og hun fortsatte ufortrødent:
”Hør nu her – der er ikke mange turister tilbage. Jeg kan ikke ét 

ord græsk, og jeg har virkelig brug for noget hjælp.”
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Da Bertil så Lenas smil, hørte han ikke efter længere:
”Det skal være mig en fornøjelse.”

Og det, som altså først var startet med adskillige ture rundt til for-
skellige græske øer for Lenas skyld, havde fået Bertil selv overbe-
vist om, at han også gerne ville leve et sådant sted resten af sit liv 
sammen med Lena, som han hurtigt forelskede sig i. Og således 
udviklede det sig hurtigt til, at de i stedet for at lede efter et hus 
til én person ledte efter et til to, hvilket dog ikke var helt så let, for 
som Lena sagde:

”Øen skal være så lille, at den ikke bliver overrendt af turister, 
men så stor, at der er et græsk supermarked, en læge og de mest 
nødvendige ting.”

Til sidst faldt valget på den lille ø, Alykes, hvor der levede et par 
hundrede græske indbyggere samt nogle få udlændinge, der lige-
som dem selv søgte efter et sted at leve deres drømme ud. Huset, 
de fandt, lå ud til havet og en lille strand.

Eneste problem, for at de kunne leve det helt frie liv, var job-
bet på det svenske konsulat på Kreta. Pensionsopsparingen i den 
svenske udenrigstjeneste var stor nok til et liv på en græsk ø, men 
der var langt til pensionsalderen. Af samme grund besluttede Ber-
til sig for at skrive sin opsigelse, men inden han nåede så langt, 
blev han kaldt til møde i Stockholm: En ny direktør undrede sig 
nemlig over, hvad en medarbejder, der talte flydende arabisk, la-
vede på Kreta for, hvad han ville kalde, en mindre forseelse. 

”Ser De, Thollander, jeg vil kalde det at overreagere at sende 
Dem til Kreta på grund af den lille fejl, De begik i Bagdad. Jeg 
synes, vi skal se at få Deres karriere op at køre igen. Ser De, nede i 
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Saudi-Arabien mangler vi rent faktisk en medarbejder med Deres 
unikke evner.”

Bertil var lamslået:
”Jeg tror, det er for sent med mig – jeg er jo nærmest blevet græker i 

mellemtiden, og efter jeg har haft tid til at tænke over tingene, så me-
ner jeg i øvrigt slet ikke, at Sverige bør have diplomatiske forbindel-
ser med lande, hvor almindelige mennesker ingen rettigheder har.”

Den nye direktør kunne næsten ikke holde sin overraskelse og 
vrede tilbage:

”Jamen, hr. Thollander – vi tilbyder Dem at komme tilbage til en 
stilling som rigtig diplomat.”

Men Bertil, der for en sikkerheds skyld var iført T-shirt og cow-
boybukser, så han på ingen måde lignede den diplomat, han ikke 
længere var, svarede blot selvsikkert:

”Hvem gider være i Saudi-Arabien, når der ikke engang er en 
udsigt, man kan nyde? Og ærlig talt; der er ikke meget lækkert 
at se på, når de tildækkede kvinder går forbi; nej, så er det noget 
anderledes i Grækenland.”

Direktøren, som ikke blot var ophidset over Thollanders påklæd-
ning, men nu også over hans udmelding, fortsatte indigneret:

”Nu skal jeg fortælle dem én ting, hr. Bertil Thollander: Vi har 
ikke råd til at have en mand i Deres lønramme ansat på konsulatet 
på Kreta, og hvis dette, De lige har fremført, er Deres oprigtige 
holdning, vil De straks blive indstillet til øjeblikkelig fratrædelse 
af stillingen!”

Bertil kunne næsten ikke holde glædesudbruddet tilbage, men 
ventede dog, til han kom ud på gaden; der var nemlig væsentlig 
flere penge i at blive fyret, end der var i selv at sige op.
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Tilbage på Alykes var det så lykkedes Bertil at starte et helt nyt liv 
sammen med Lena, der i den absolutte fred og ro kunne skrive på 
sine børnebøger. Bertil selv blev en del af et netværk, hvis hoved-
formål var at beskytte havskildpadderne, og han brugte en del tid 
på at holde øje med de strande på øen, hvor skildpadderne vendte 
tilbage for at lægge deres æg. Og det var i denne forbindelse, han 
havde undret sig over den motorbåd, som indtil flere gange havde 
ligget i den lille bugt.

Bertil og Lena var også hurtigt blevet gode venner med de to 
danske kvinder, Mona og Lisa, der havde lejet deres eget lille hus 
på øen. De to havde vundet et unavngivet beløb i Lotto og havde 
bestemt sig for at leve deres drøm ud om at male. Grækerne, der 
havde lidt svært ved at udtale de to kvinders navne, kaldte dem 
i stedet ”Søstrene Picasso”, hvilket nok også dækkede over, at de 
næsten altid fulgtes ad, samt det faktum at grækerne havde lidt 
svært ved at forstå deres kunstværker.

I begyndelsen gjorde Bertil brug af al sin erfaring i diplomati, når 
de viste deres malerier frem:

”Det er nogle voldsomme farver – mangler der ikke lidt harmoni 
i det?” hvorimod Lena, der ikke ejede skyggen af diplomatisk takt 
og tone, bare brusede frem:

”Hvad skal det forestille? Farverne er jo nærmest smidt tilfældigt 
ud på lærredet. Det er jo ét stort kaos!”

Men Mona, der selvfølgelig havde en helt anden opfattelse af 
malerierne, forklarede blot stille og roligt:

”Det er mine inderste følelser, der kommer til udtryk – et totalt 
indre kaos.”

Lena fortsatte med at spørge, om de virkelig selv troede, de kun-
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ne sælge dem, hvortil Lisa, der ikke opfattede Lenas ord som kri-
tik, svarede:

”Vi vælger selv at udtrykke os på denne måde. Hvad, andre me-
ner og tænker, er ikke væsentligt for os. Vi er ægte kunstnere, ikke 
forretningskvinder, og vores mål er at leve vores drømme og visio-
ner helt ud – ikke at sælge ud for enhver pris.”

Med sin vanlige snusfornuft spurgte Lena, hvad Lisa og Mona 
så ville stille op med deres malerier, når nu de ikke skulle sælges, 
men ikke engang denne kommentar kunne fjerne smilet fra Monas 
ansigt:

”Vi har skrevet testamente. Vores kommune hjemme i Danmark 
kommer til at arve alle vores usolgte kunstværker, når vores per-
sonnumre en dag bliver trukket tilbage. Og så slipper vores børn 
også for alt det bøvl, der kan risikere at opstå.

Lisa, altid travl med at fjerne maling på afveje, afsluttede sam-
talen:

”Det bliver vores sidste hilsen til Helsingør Socialforvaltning. Så-
dan går det nemlig, når man ikke behandler kunstnere ordentligt. 
Socialforvaltningen får så ovenikøbet heller ikke tid til at genere 
andre, når de får travlt med at finde ud af hvilke plejehjem og bør-
nehaver, der skal glædes med vores værker.”

Men de to kunstnerkvinder og kæresteparret var ikke de eneste 
danskere på øen. Senest havde Linda Hansen og Jørn Blom også 
sluttet sig til gruppen af udlændinge på Alykes, og når Bertil Thol-
lander havde set på de to, havde Linda altid mindet ham om en 
af den slags karrierekvinder, han mødte under sin ansættelse i 
den svenske udenrigstjeneste – den seriøse type, der tænker dybt 
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over tingene og overvejer, hvad konsekvenserne af hendes svar vil 
være, før hun sender dem i omløb. Omvendt havde Bertil set på 
Jørn Blom som den type, der tænker med hjertet og tager proble-
merne i den rækkefølge, de måtte komme. Lena havde været over-
bevist om, at de to ikke kunne have været kærester i særlig lang 
tid, da Linda endnu ikke havde fået korrigeret Jørns tøjstil, men 
som Jørn selv så klogt sagde senere:

”Når en kvinde begynder at købe tøj til sin mand, skal hun passe 
på, at hun ikke også er ved at forandre hans personlighed.”

Det slog pludselig Bertil, at han allerede tænkte på Jørn og Linda i 
datid, og han kunne mærke en klump vokse sig større og større i hal-
sen. Heldigvis blev han afbrudt af Søstrene Picasso, der med ét viste 
helt andre sider af sig selv, end han havde forestillet sig, de besad. 
Frem for kun at være to lidt forvirrede damer, der levede en håbløs 
kunstnerdrøm ud, agerede de nu som handlekraftige og nysgerrige 
kvinder – Lisa i front med at lægge den uhyggelige sandhed frem:

”To af vores venner er blevet sprængt i tusind stykker og er for-
svundet ud i Middelhavet. Jeg vil vide hvorfor, og ikke mindst af 
hvem, så hvad gør vi nu?”

Efter at have tændt en af de græske cigaretter, de lokale nok mest 
røg for at holde myggene væk, tilføjede Mona:

”Jeg kommer til at tænke på en ting: Bertil, kan du huske, da du 
fortalte din historie om, hvordan du røg ud af den svenske ambas-
sade i Bagdad for at sende en krypteret meddelelse for en irakisk 
kvinde?”

Linda afbrød, før hverken Mona eller Lisa kunne nå at fortsætte 
eller Bertil nå at komme med et svar:
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”Ja, hvad var det mon, de skrev på? Ingen af os tænker vist helt 
klart nu, og vi er selvfølgelig alle voldsomt påvirkede af situatio-
nen. Én ting er dog sikkert – vi skal ikke stå her og tale om det, så 
skal vi ikke starte forfra og gå hjem til morgenmad hos os. Så kan 
vi gøre, som min søn altid sagde, når han kom hjem fra Lillesko-
len: Lad os sætte os i én stor social rundkreds og tale problemerne 
igennem.”
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Kapitel 2

Sol over Sverige

Tårerne løb ned ad Lisbeths kinder. Der var nok et hul i dansk 
lovgivning, selv om mange tit stillede spørgsmålet: Hvor dum har 
man lov til at være? Hun var godt klar over, at hun nok havde be-
gået sit livs dumhed. 

Hvordan kunne hun dog også være faldet for sin chefs flirt og 
tro, at han mente det alvorligt, når han sagde, at han ville forlade 
sin kone for at starte på en frisk med Lisbeth. Og så havde hun 
ovenikøbet inviteret ham med på weekend i sit sommerhus. Åben-
bart skulle hun nær slås ned med en hammer, før hun opdagede, 
at hun blot havde været endnu en, der var faldet for hans charme. 
De havde elsket, og da han efterfølgende ønskede at låne Lisbeths 
telefon for at kunne ringe hjem til sin kone med et godnat, gik 
sandheden op for hende. 

Dog fattede hun stadig ikke, at noget normalt menneske kunne 
være så falsk og dobbeltmoralsk. Lisbeth tænkte sig altid godt om, 
før hun udråbte nogen til at være deciderede psykopater, men 
hendes chef, landets unge lovende justitsminister, var helt sik-
kert at placere i kategorien med præcis den rette portion velanlagt 
charme til at gå rent ind hos alle.

Lisbeth havde sagt, at hun lige smuttede til bageren efter mor-
genbrød, selv om hun i virkeligheden blot ønskede at være alene i 
et forsøg på at samle sine tanker. 

Jobbet kunne hun godt vinke farvel til. Efter en strålende juridisk 
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embedseksamen havde hun endelig fået sit ønskejob i Justitsmini-
steriet. Alt havde tegnet godt, og Lisbeth havde hurtigt fornemmet 
det gode og tillidsfulde forhold, hun byggede op til sin chef. Det 
forhold, Lisbeth nu følte, var væk, fordi hun var gået fra at være en 
betroet medarbejder til blot at være en kvindekrop, der blev brugt 
til lidt sjov og adspredelse.

Den gensidige respekt, der skal være i sådan et arbejdsforhold, 
var væk, og Lisbeth vidste, at der kun var én vej ud: At finde et nyt 
job så hurtigt som muligt.

Solen var ved at stå op over Sverige. Lisbeth stod og betragtede 
det ud over Øresund, da hun hørte en stemme bag sig. Stemmen 
tilhørte hendes nabo, gamle Erik Larsen:

”Er der noget smukkere end at se solen stå op over Sverige og 
vide, at endnu en dejlig solskinsdag venter her ved stranden og 
vandet?”

Lisbeth havde kendt Erik Larsen hele sit liv. Han havde allerede 
været deres nabo, fra hun var helt lille, da hendes forældre havde 
købt det sommerhus, hun nu selv havde overtaget. Faktisk havde 
han nærmest fungeret som en slags far for hende op gennem hen-
des barndom, og hun havde et utrolig fortroligt forhold til denne 
mand. 

”Så tak! Har verden været hård og uretfærdig ved dig, Lisbeth? 
Op med humøret, for som jeg plejer at sige, når man står i lort til 
halsen: Det dummeste, man kan gøre, er at begynde at hænge med 
hovedet også.”

Erik fik fremtryllet et lille skævt smil på Lisbeths læber og kom 
til at tænke på, at det ikke føltes som så forfærdelig lang tid siden, 
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at han havde skiftet hendes ble. Nu stod hun her som den voksne 
kvinde, der stadig kommer galt af sted indimellem, hvilket dog 
ikke var, hvad han valgte at sige højt:

”Nå, men der er tider, hvor man skal snakke, og tider, hvor man 
skal holde sin kæft, og jeg tror, at jeg lige nu holder mig til det 
sidste. Men kig ind senere, hvis du får lyst og behov for at tale om 
det, som trykker dig.”

I det Erik Larsen begyndte at gå, tilføjede han:
”Prøv at se lyst på det, og vær i det mindste glad for, at du ikke 

er landets justitsminister.”
Lisbeth stivnede – hvorfra kunne Erik vide, at den mand, han 

netop havde nævnt, lå i hendes seng:
”Hvorfor siger du sådan noget?”
Erik kiggede målløs på Lisbeth, da hun oftest var den mest vel-

orienterede af de to.
”Har du hverken hørt radio eller læst aviser her til morgen?”
Med en knugende fornemmelse af ikke at vide det hele rystede 

Lisbeth blot på hovedet som svar på spørgsmålet.
”Stor skandale. Et gammelt arkiv. Du husker nok historien om 

det såkaldte Syndikat og mordet i Roskilde, ikk’? Justitsministe-
rens undersøgelser viste dengang, at sagen om en parallelorgani-
sation intet havde på sig, men nu er et arkiv altså fremkommet, 
der beviser det stik modsatte. Og ikke nok med det – ingen kan få 
fat i vores minister for en kommentar; han er som sunket i jorden.”

Lisbeths umiddelbare måben blev hurtigt afløst af et voksende 
smil:

”Erik, står du seriøst og fortæller mig, at justitsministeren står 
i lort til halsen? Du har reddet min dag! Sætter du ikke lige kaffe 
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over, så kommer jeg over til dig om lidt – jeg har lige et fjols, jeg 
skal have sendt på sin vej først.”

Lisbeth blinkede til Erik, og det var nu hans tur til at måbe:
”Er det tanken om din chef med lort til halsen, der får dig til at 

juble?”

Lars Rosenberg stod også og så ud over Øresund og den smukke 
solopgang. Det havde været en herlig weekend med sjov og ikke 
mindst sex med en af de ansatte, og nu håbede han blot, at der ikke 
blev noget bøvl med hende bagefter. Men mon dog; hun var i al 
fald smuttet op efter friskbagt morgenbrød, så alt tegnede jo godt.

Lars syntes selv, han havde fortjent denne weekend, mens konen 
var på besøg hos en veninde i Jylland. Sagen om Syndikatet havde 
taget dumme timer af hans tid, men i det mindste fik han det ord-
net, så der ikke kunne sættes en finger på hans embedsførelse. 

Lars ville egentlig gerne have læst og hørt morgenens nyheder, 
men da han hverken kunne finde radio eller tv i sommerhuset, 
gjorde han op med sig selv, at verden jo nok ikke var gået under al-
ligevel over weekenden. Eller det var i hvert fald, hvad han tænkte, 
indtil han så Lisbeth komme småløbende op ad havegangen.

”Lars, en af mine veninder ringede. Hun er på vej herop for at 
besøge mig, og hun har en anden veninde med – en journalist på 
en formiddagsavis, så jeg tænkte, at du måske nok har lyst til at 
smutte i en fart?”

Lisbeth smågrinede, da justitsminister Lars Rosenberg kørte af 
sted – mon han tændte for radioen i bilen og fik gang i mobilen, 
eller ville han mon nå helt til Hellerup, før hans verden begyndte 
at bryde sammen?
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Erik Larsen sad ude ved havebordet, fordybet i dagens avis, da 
Lisbeth ankom med et kæmpe smil på læberne:

”Erik – jeg har gjort noget rigtig dumt med justitsministeren. 
Min chef er en yderst charmerende mand, han går lige i hjertet på 
én, og man føler straks tillid til ham. Jeg troede, han mente det al-
vorligt, da han sagde til mig, at han ville gå fra konen, men da han 
i går ringede for at sige godnat til hende, gik det op for mig, at jeg 
bare var blevet brugt.”

Erik svarede uden at kigge op, travlt optaget af at smøre rund-
stykker.

”Det kunne jeg nu godt have fortalt dig, men dit kærlighedsliv 
kommer jo sådan set ikke mig ved. Til gengæld ved jeg, besynder-
ligt nok, lidt om den sag, der måske fører til hans fald.”

Erik så bekymret op fra køkkenarbejdet, pegede på Politiken på 
bordet og fortsatte:

”Læs selv – der er flere sider med gennemgang af et arkiv fra 
en uofficiel parallelorganisation, som PET fik oprettet i 1980 for at 
klare de opgaver, der ikke kunne klares inden for lovens rammer, 
dengang Helsingør Værft byggede de tre troppetransportskibe til 
Saddam Husseins diktatur i Irak.”

Lisbeth bladrede i Politiken:
”Jeg har jo hørt lidt om de undersøgelser, men det var nu mest 

en, der hedder Kasper Hald i Justitsministeriet, der var draget ind 
i det. Jeg må få det læst grundigt igennem; åbenbart kan man læse 
hele arkivet på nettet, men jeg undrer mig over, hvorfor det mon 
er lagt ud lige nu?”

Hun var kommet om bagerst i avisen, hvor hun studsede over 
en artikel:
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”Det kan ikke være rigtigt! Dem, ved jeg, hvem er: To danskere er 
blevet dræbt ved en gasulykke på en græsk ø. De dræbte er Linda 
Hansen, tidligere ansat i PET, og Jørn Blom, der begge boede på øen.”

Lisbeth fortsatte, mens hun forsøgte at tænke tilbage:
”Ja, Linda Hansen havde i al fald en eller anden ledende stilling 

i PET og var på vej frem, da hun pludselig tog sin afsked samtidig 
med, at sagen om Syndikatet kom frem. Og Jørn Blom er en eller 
anden venstrefløjsaktivist, men hvordan pokker er de havnet sam-
men i et hus på en græsk eventyrø?”

”Enkelt – en prinsesse kan vel godt forelske sig i en republika-
ner,” kommenterede Erik.

Lisbeth lod ikke til at opfange ironien og så blot ud over Øre-
sund, mens hun talte videre:

”Der er noget galt. Ingen af aviserne har endnu koblet de to ting 
sammen, men det lugter langt væk! En tidligere chef i PET bliver 
sprængt i luften ved en ulykke sammen med en venstrefløjsakti-
vist, samtidig med at gamle arkiver om Syndikatet ser dagens lys. 
Jeg skal i al fald have læst det arkiv godt og grundigt igennem.”

Erik sørgede for at have Lisbeths fulde opmærksomhed, før han 
denne gang åbnede munden:

”Lisbeth – måske er der noget, jeg skal have fortalt dig, inden 
du læser det arkiv. Godt nok ved jeg ikke, hvad der står i det, men 
der er stor sandsynlighed for, at der står ting, der vil komme bag 
på dig.” 

Lisbeth satte sig til rette med koppen fuld af den kaffe, selv jord-
mødrene måtte synes, var stærk.

”Jeg kendte Victor Mortensen, der blev myrdet i Roskilde. Og jeg 
tror, at hans opgave bestod i overvågning af politiske modstandere 




