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Forord 

Alle karakterer og virksomheder i denne bog er fiktive. Jeg har 

selvfølgelig hentet inspiration fra min tid i den danske finansielle 

verden og de mennesker, som jeg har mødt her. Alle eventuelle 

lighedspunkter er tilfældige. Ingen af de ting, der beskrives, er 

hændelser eller aktiviteter, der bliver eller er blevet udført i nogen 

finansiel institution, så vidt jeg ved. Holdningerne, der gives 

udtryk for i bogen er fiktive og er lavet for at skabe intrigerne og 

den suspense, der skal være i en kriminalroman. I forbindelse med 

tilblivelsen af denne roman vil jeg gerne have lov til at takke min 

gode ven Jesper Schultz for hans kommentarer og korrekturlæs-

ning. Mia Gregersen, som gav mig rigtig megen brugbar feedback, 

men som desværre forsvandt alt for hurtigt ud af mit professio-

nelle liv. Min partner i Dansk Tandforsikring David Choleva, som 

gav brugbar og konstruktiv kritik til historien og havde ideer til 

flere personer, som han mente, at jeg burde have slået ihjel i bogen. 

Min kone, Pernille, som endnu engang har måttet lægge øre og tid 

til mine uøkonomiske dispositioner med at skrive endnu en krimi, 

der ikke bliver en bestseller. Men det er jo ikke for pengenes skyld, 

man skriver en historie. Det er fordi, den skal fortælles og opleves 

og måske efterlade et lille bitte mentalt og fagligt udbytte. 

Endvidere læste jeg for nylig, at de, der skriver en historie eller 

bog, de gør det for at blive udødelig. Så nu er jeg udødelig.  
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Hotel Swissotel, Tallinn - November 2001 

Regnen bankede hårdt mod ruden. Dråberne trak deres gennem-

sigtige spor efter sig som en malers penselstrøg på en våd over-

flade. Vinduerne vibrerede, hver gang den kraftige regn ramte 

ruden, og vibrationerne affødte en bølgende lyd, som steg og aftog 

i takt med regnens rytme. Det var, som om regnen havde sit eget 

liv. 

Hasse Lundqvist hørte ganske vist lyden fra regnen, men hans 

hjerne havde været beskæftiget med mange andre ting den seneste 

times tid, som gjorde, at regnen var det, der bekymrede ham 

mindst. Hans hoved kørte rundt, og han følte sig svimmel. Selvom 

der konstant blinkede små hvide stjerner for hans øjne, var alt sort. 

Han forsøgte at åbne og lukke øjnene for at konstatere om de var 

lukkede, men det forblev mørkt.  Øjnene måtte være tildækket 

med et eller andet, men han kunne ikke se, hvad det var, blot 

fornemme elastikken, der strammede omkring om sit hoved. Han 

kunne mærke den udspændte hud omkring sin brystkasse og 

presset under armhulerne. Han forsøgte at bevæge sine arme og 

hænder og mærkede stålet, der gnavede sig mere og mere ind i 

håndleddene. Han bevægede sine fødder og kunne mærke, at de 

var fastspændt, så der var en halvfemsgraders vinkel mellem hans 

ben. Han kunne mærke panikken sejle gennem sin krop, som et 

skib i oprørt vande. Han ville vride sig fri og prøvede at løfte sin 

krop fra sengen, men han lå urokkeligt fastspændt. Han havde for-

nemmelsen af, at han nok var nøgen, men han var ikke kold. 
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Hvordan fanden var han havnet i denne situation? Han samlede 

sine tanker og koncentrerede sig om, hvordan aftenen var forløbet. 

Han var normalt ikke med på den slags lege med piger, som han 

ikke kendte, så hvordan havde Ludmilla, eller hvad pokker hun 

hed, fået ham med på dette? Pludselig blev hans tanker afbrudt.  

Han kunne mærke pigens varme skød mod sit maveskind og var 

ret sikker på, at han kunne lide, hvad han så, hvis han ellers kunne 

se hende. Han prøvede at tale, men bolden i munden gjorde, at 

han kun var i stand til at fremstamme nogle halvkvalte lyde. Pigen 

begyndte langsomt og drillende at kærtegne hans ansigt og ud-

spændte bryst. Det føltes som tusinde elektriske eksplosioner på 

hans hud. Som når et minerydderkøretøj passerer et minefelt. Han 

havde svært ved at fastholde sine tanker. Alle hans sanser kørte på 

højeste blus, og han følte at hendes kærtegn blev forstærket 1000 

gange.  

Han gennemgik aftenens begivenheder. De havde mødt hinanden 

i baren på hotellet. Han anslog hende til at være sidst i tyverne. 

Hun var lyshåret med blå øjne og høje kindben og hendes læber 

var som en stor, rød sommerblomst. Hun var høj og slank og 

havde nogle meget synlige fortrin. Kort efter de havde mødt hin-

anden, vidste han, at hende måtte han bare have. De var blevet 

enige om en pris, og han havde taget hende med op på værelset, 

hvor de havde forsat med tale sammen inde i stuen over et par 

drinks. Ikke om noget specielt, bare smalltalk. Mere huskede han 

ikke, og nu var han her. Hun begyndte at ride ham, som var han 
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en hest. Han kunne høre hendes ophidsede åndedræt – det føltes 

varmt og hurtigt. Hun duftede svagt af parfume. Pludseligt og 

uden varsel stoppede hun. Steg af. Hans hjerte dunkede af vellyst, 

og åndedrættet havde svært ved at følge med. Hun kom tilbage, 

skrævede ind over ham og begyndte nu at ride ham endnu vold-

sommere, hårdere og hurtigere. Det føltes anderledes, men hans 

tanker forsvandt hurtigt ind i hans drifters og hormoners usynlige 

verden. Hun blev ved og ved, som om der var nogen efter hende. 

Han kunne snart ikke længere holde igen. Han var lige ved at 

komme, da han mærkede noget koldt og stort blive ført ind i anus. 

Han gispede og skreg et lydløst skrig. Det hele eksploderede for 

ham og han mærkede et pres i brystkassen, som han aldrig før 

havde mærket. Det var som om en elefant stod ovenpå brystet. 

Som om brystkassen var ved at sprænges, samtidig strålede det 

kraftigt ud i hans arme. Han følte at han kunne høre sit eget hjerte 

dunke og mærke pulsen i alle sine legemsdele. Han mærkede 

pludselig en kulde, han aldrig før havde mærket, rulle gennem 

kroppen, som en tsunami, der vælter ind over land, mens hans 

hjerte slog sit sidste slag. 
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Udenrigsministeriet, København, november 2001 

Kontorfuldmægtig Frank Andersen sad og gennemgik nattens ind-

komne meddelelser. Han arbejdede i nordgruppen, der stod for at 

administrere Danmarks bi- og multilaterale relationer med de in-

dustrialiserede lande. Af en eller anden årsag befandt de tidligere 

østeuropæiske lande sig i denne gruppe, herunder Estland, 

Letland og Litauen. Frank Andersen var i en alder af tredive år 

allerede godt overvægtig. Han var bleg i huden, og de første grå 

stænk havde allerede meldt sig. Han havde en sort flannelshabit 

på, en hvid strygefri skjorte og et bordeauxfarvet slips. Frank 

Andersen havde afsluttet sin juridiske kandidateksamen fem år 

tidligere med et gennemsnit på ti og var alene af den grund kvali-

ficeret til at søge optagelse i udenrigstjenesten. Han ville gerne 

være ambassadør, inden han blev 45, så det var om at gøre sig be-

mærket. Klokken var 11.30, da han modtog mailen. 

 

Fra: Den danske ambassade i Estland 

Til: Borgerservice - Mouritzen. 

HASTER 

 

 

Er blevet kontaktet af det estiske politi, der har orienteret os om bank-

direktør Hasse Lundqvists død på et hotelværelse i Tallinn. Det estiske 

politi har forespurgt, om vi vil have egne kriminalpolitifolk med til at 

undersøge dødsfaldet, da det ikke kan udelukkes, at der foreligger en 
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forbrydelse. Lad mig venligst høre noget, så snart I har taget stilling til 

situationen 

 

Med venlig hilsen 

Bente Løvental, Ambassadør i Estland 

 

Frank kunne næsten ikke få hænderne ned, da han læste mailen. 

Endelig skete der noget spændende. Bankdirektør Hasse 

Lundqvist var død, og måske lå der en forbrydelse bag! Det var 

mere spændende end de sager han hidtil havde beskæftiget sig 

med, og som primært omhandlede landbrugsstøtteordninger, 

udvekslingsprogrammer og diverse andre økonomiske program-

mer. Han røg op af stolen og rettede på sin skjorte. Han så ned ad 

sig selv og konstaterede, at maven ikke bulede så meget i dag. Så 

strammede han slipset og kunne mærke hudfolden i nakken lægge 

sig til rette på kanten af skjorteflippen. Han rejste sig og gik med 

raske skridt hen til trappen, der førte ham i retning af ambassadør 

og kontorchef Mouritzens kontor. Mouritzen var chef for Borger-

service, som er den enhed i Udenrigsministeriet, der servicerer 

danskere, der er kommet i nød i udlandet, herunder yder assistan-

ce ved kidnapninger af børn, røverier, dødsfald og mord foregået i 

udlandet. Frank kunne allerede på lang afstand se flere af sine kol-

legaer stå inde på Mouritzens kontor. Han var åbenbart ikke den 

første, der lige ville vende situationen med chefen for borgerser-

vice.  
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Mouritzen var en af de gamle drenge i Udenrigsministeriet. Altid 

ulastelig klædt i habit, skjorte og butterfly. Hvor alle andre i Uden-

rigsministeriet bar slips, bar han altid en butterfly. Han var en stor 

mand på næsten to meter med en kraftig, hvid hårpragt. Han var 

rank og havde altid passet på sin vægt. Øjnene var blå og næsen 

stor og dominerende. Her var en mand med karakter, tænkte 

Frank. 

Mouritzen kiggede sig omkring i sit kontor, hvor der nu var samlet 

fire af hans medarbejdere. 

”Kom endelig indenfor alle sammen og sæt jer ned,” sagde 

Mouritzen, idet han satte sig ved konferencebordet. 

”Vi må finde ud af, hvordan vi skal forholde os til mailen fra Bente 

Løvental. Jeg har lige haft en kort samtale med hende, hvor hun 

kunne fortælle, at det etiske politi har mørkelagt hele sagen. De vil 

ikke fortælle hende nogen detaljer men siger, at der muligvis er 

tale om en forbrydelse, og at de derfor vil tillade, at en dansk kri-

minalpolitibetjent deltager i efterforskningen.”  

”Vi plejer da at få lidt flere informationer,” konstaterede Frank. De 

andre nikkede samtykkende og så over på Mouritzen, der havde 

lagt ansigtet i mere alvorlige folder.  

”Det er rigtigt. Men denne gang har de åbenbart valgt at holde 

kortene tæt ind til kroppen. Og det er der ikke noget at gøre ved. 

Er der nogen, der kendte denne Hasse Lundqvist?” spurgte 
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Mouritzen og kiggede rundt på de fire fuldmægtige, der sad rundt 

om det ovale mahognibord. 

Alle rystede på hovedet, mens Mouritzens øjne vandrede fra 

ansigt til ansigt. 

”Det siges, at Hasse Lundqvist og hans partner vist var nogle af de 

hurtige drenge i branchen,” sagde Frank med lav stemme, da 

Mouritzens øjne landede tungt på ham. 

”Hurtige drenge. Hvad mener du?” snerrede Mouritzen. 

”Jeg googlede Hasse Lundqvist, inden jeg kom herind. Det viser 

sig, at Hasse Lundqvist og hans partner Ole Knutzen er ejere af 

Optimum Bank, som de selv har startet op fra bunden. De har tjent 

milliarder. Ja, milliarder, og de strøer om sig med penge,” sagde 

Frank lettere opstemt og rød i ansigtet. 

Der var helt stille i lokalet. Alles øjne hvilede på Frank. ”Siden du 

allerede har gjort dig lidt anstrengelser, så kan du jo passende 

viderebringe budskabet til politietaten og bede dem gøre en af 

deres kriminalbetjente klar til afrejse,” kommanderede Mouritzen 

og rejste sig fra bordet. Med begge hænder plantet tungt på den 

blankpolerede mahognioverflade, så rundt han på sine 

medarbejdere. ”Det var alt. Lad os komme videre med dagens 

øvrige opgaver.” 

Frank kiggede rundt på de øvrige kontorfuldmægtige og kunne 

mærke varmen strømme gennem sin krop. De andre skulede olmt 

til ham, mens de rejste sig fra bordet. 
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”Hr. Andersen” lød det fra Mouritzen, idet han kom over til Frank 

viftende med en lap papir. 

”Her er nummeret til Hanne Nielsen” 

”Hanne Nielsen,” gentog Frank langsomt, som om han lige skulle 

tænke sig om. 

”Det er rigets øverste politichef, hvis De ikke skulle vide det. Er De 

sikker på, at De kan klare denne opgave?” lød det lettere sarkastisk 

fra Mouritzen. 

”Selvfølgelig. Selvfølgelig kan jeg det” gentog Frank. ”Jeg blev 

bare lidt forvirret over måden, De sagde Hanne Nielsen på.” 

”Hm,” brummede Mouritzen og vendte sig rundt og gik tilbage til 

sit højglanspolerede bord med den klassiske Piet Hein lampe. 

Frank skyndte sig ud af døren. Da han kom tilbage til sit kontor 

løb sveden ned ad hans nakke, og han løsnede slipset, åbnede den 

øverste knap i skjorten og lod sig falde ned på sin kontorstol. Hans 

krave og skjorte var gennemblødt af sved. 
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Centrale København 1994  

”Sælg for helvede,” lød det højt i baggrunden. 

”Det er helt vildt det her. Det er, som om alle vil have dollars nu,” 

brølede endnu en anonym stemme fra lokalet.  

”Kan jeg få en pris for ti dollar?” råbte Torben febrilsk og kiggede 

over på spotbordet, hvor millioner af valuta skiftede ejer sekund 

for sekund. Thomas sad og gloede på skærmen, som om verden 

ville falde sammen, hvis han fjernede øjnene fra den. Der gik et par 

sekunder, hvorefter Thomas skreg tilbage ”Forty – fortythree.” 

”Yours.” 

”Fuck,” hylede Thomas og tastede sin handelsnota ind i systemet. 

En gong gong lød gennem lokalet, og alle dealerne begyndte at 

klappe. Stemningen i rummet var på kogepunktet. Telefonerne 

ringede konstant, der blev talt på mange forskellige sprog og 

handlet lige så mange forskellige valutakryds. 

Hasse Lundqvist kom gående rank og stolt gennem lokalet i sin 

nye koksgrå, skræddersyede Savile Row habit med lyserød skjorte 

og blåt slips. Skoene var klassiske Church sko, der mindst kunne 

holde i 20 år. Som et af få mærker tilbød skofirmaet Church, at 

man altid kunne få rettet sine sko op, hvis de var gået ud af facon. 

Hasse havde altid syntes om den engelske ”banker” stil, og lod sig 

inspirere af de engelske brokere og deres dresscode.  Han var midt 

i trediverne, velproportioneret og almindelig af højde. Håret var 
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mørkt og han havde et smalt ansigt og blågrå øjne. Sammen med 

sin partner Ole Knutzen havde de opbygget deres egen, lille 

specialbank.  

De havde etableret sig dengang, hvor en telefon, nogle telefon-

bøger, et kontor og en Reuters terminal var de eneste betingelser 

for at kunne handle med finansielle instrumenter. De havde begge 

selv været ansat i den finansielle sektor, efter de var blevet færdig-

uddannet fra Handelshøjskolen, og havde mødt hinanden hos en 

af de gamle, hæderkronede fondsbørsvekselerer, som var gået 

konkurs på grund af for høje udlån til kunderne under en af de 

finansielle kriser, der ramte markedet i starten af halvfemserne. 

Hasse og Ole var begge dedikerede og fokuserede pengemænd, 

som ønskede at tjene penge - rigtig mange penge. Hvis det, som de 

beskæftigede sig med, ikke genererede et passende afkast, blev det 

hurtigt afviklet. Deres firma Optimum Invest var i starten baseret 

på at få en masse frivillige sælgere til på ren provisions basis at 

kontakte kunder og spørge, om de var interesserede i at tjene 

penge. Det var jo helt utroligt, hvor mange mennesker man kunne 

få til at arbejde gratis for sig, bare de havde udsigt til en god provi-

sion. Og provisionen var specielt god, når kunderne blev anbefalet 

at handle optioner. Jo flere optioner jo bedre. Alle, som stod i 

telefonbogen var i risikogruppen for at blive ringet op, hvor de fik 

dagens salgstale, og der var ganske ofte bid. Folks grådighed og 

lysten til at være med i et eventyr eller rettere frygten for at 

forpasse en stor chance, var det, som deres sælgere spillede på. Det 
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gjorde de med stor succes for firmaet. Kunderne var nærmest at 

betragte som slagtekvæg, der kom med lidt penge på lommen ind i 

den ene ende af butikken og en hel del fattigere ud af den anden. 

Da Danmark var ved at være tømt for potentielle kunder, og sel-

skabets navn var blevet en anelse flosset i kanten som følge af 

politianmeldelser og negativ eksponering i fjernsynets forbruger-

programmer, var den eneste måde at finde ny kunder på, at for-

søge sig med potentielle kunder i udlandet.  

Berlinmuren var lige faldet i november 1989, og Østeuropa var i 

kaos. Gamle venner var pludselig ikke længere venner, og nye 

venskaber opstod. Statsejede virksomheder blev privatejede, uden 

at nogen egentlig forstod hvordan. Havde de været udbudt, og 

hvordan var det gået til, at hidtil ukendte personer på forunderlig 

vis pludselig havde købt den nationale elforsyning eller et telefon-

selskab med millioner af kunder? Den socialistiske samfundsmo-

del stod for fald og blev erstattet af en kapitalistisk model, hvis lige 

ikke engang var kendt i Vesten. 

I denne kaotiske verden af nyvunden frihed og muligheder havde 

mange af de tidligere østeuropæiske banker svært ved at købe 

udenlandsk valuta, som de så hårdt havde brug for. Valutaen 

skulle bruges til at supportere nye behov, der opstod i de tidligere 

østeuropæiske statsøkonomier. Hasse og Ole var hurtige til at 

spotte, at her var et åbenbart marked for ekspansion. De begyndte 

en målrettet servicering af østeuropæiske banker, som de vestlige 

banker ikke ville have noget at gøre med. Så snart Hasse og Ole 
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havde fået skrabet tilstrækkelig med egenkapital sammen, 

omdannede de Optimum Invest til Optimum Bank. Med den 

nyvundne bankstatus kunne de nu øge omfanget af deres 

aktiviteter i de tidligere østlande i et omfang, som de end ikke 

havde turdet drømme om.  
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Politigården, København 2001 

Vinden ruskede, da Mouritzen og Frank Andersen kom gående op 

ad Niels Brocks Gade og drejede op mod polititorvet. Efterårets 

hårde vinde havde sat ind, og temperaturen nærmede sig fryse-

punktet. Frank Andersen var irriteret over, at Mouritzen alligevel 

havde insisteret på at tage med til mødet med Politidirektøren. Det 

var, som om at han ikke turde betro Frank den opgave. Frank 

havde set det som sin store chance for at bevise sit værd, vise 

flaget overfor nogle af de andre vigtige personer indenfor rigets 

embedsmandsnetværk og være den, som var med, hvor tingene 

sker.  

Mouritzen var en institution i Udenrigsministeriet. Han havde i 

hele sin karriere optrådt som den perfekte embedsmand og havde 

stort set ikke begået fejl. Hans evne til at forstå det politiske spil 

var legendarisk, og han kunne milevidt ud i fremtiden se et poten-

tielt, politisk problem, før andre overhovedet havde fået opfattel-

sen af det. Han var jurist af uddannelse ligesom 80 procent af alle 

andre i Udenrigsministeriet, og han havde søgt ind i Udenrigs-

ministeriet, lige da han var færdig med sin juridiske embedseksa-

men. Han ville på eventyr. Han ville se verden og have del i de 

goder, som udstationerede ambassadefolk får, når de er udenfor 

fædrelandets grænser. Han havde da også haft en del udstatione-

ringer gennem årene, men var altid vendt tilbage til ministeriet 

igen. Han følte nogle gange, at det var, som om at der var usynlige 

gummielastikker mellem ham og Udenrigsministeriet. Han havde 
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titel af ambassadør, selvom han ikke længere var udstationeret, og 

det gav lidt ekstra pondus og et passende ansvar. Han var 63 år, og 

vidste, at han ville blive ”smidt ud”, når han blev 67 år. Han fryg-

tede det faktisk lidt, fordi han fra tidligere kollegaer vidste, at når 

man forlod sin post i ministeriet, så blev ens telefon uendelig tavs, 

nærmest fra den ene dag til den anden. Når man som ung 

begyndte i ministeriet, var man ikke særlig eftertragtet, men med 

årene og det forøgede ansvar, fulgte alle de fine invitationer, mid-

dage, fester og ikke mindst det fantastiske netværk af ”venner,” 

overalt på kloden. Men ligeså snart man blev pensioneret fra 

ministeriet, var man færdig. Invitationerne, festerne og middagene 

ebbede langsomt ud, og pludselig var der ingen, der havde brug 

for en mere. Man var ubrugelig, uinteressant og overladt til sig 

selv. 

De drejede rundt om hjørnet. Foran dem tårnede Politigårdens 

imponerende bygning sig op. 

”Har De været her før, hr. Andersen,” spurgte Mouritzen, mens de 

spadserede hen mod bygningen. 

Frank rystede på hovedet, ”Nej, men jeg glæder mig til at se, 

hvordan den ser ud indefra.” 

”Dette er den sidste nyklassicistiske bygning i Nordeuropa,” 

forklarede Mouritzen. ”Bygningens rå ydre skulle stå hårdt og 

afvisende over for omgivelserne, hvorfor alle bygningens vinduer 

åbnes indad, for ikke at bryde facaden. Der er en mængde fine 
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arkitektoniske detaljer, der er inspireret af romersk kunsthånd-

værk og moderne art deco.” 

”Jeg kan høre, at De kan deres Københavnerhistorie,” sagde Frank 

og kiggede på Mouritzen.  

Mouritzen nikkede og fortsatte mod de store åbne hvælvinger i 

muren. De gik ind i den runde gård og stoppede op et kort øjeblik. 

Den kolde luft stod stille, og der var ingen blæst, kun en klar isblå 

himmel over dem. 

”Som De kan se, virker det som om, at arkitekterne har hentet 

inspiration fra Pantheon i Rom. De har vel været i Rom?” spurgte 

Mouritzen som om det var en selvfølge og kiggede på Frank. 

Frank nikkede og smilede, selvom han faktisk kun havde været i 

Danmark, Sverige og det nordligste Tyskland. 

”Denne gård måler 44 meter i diameter og har 44 par søjler,” 

forklarede Mouritzen stolt, mens han rettede på sit halstørklæde. 

¶Frank stod og så lidt måbende ud, mens han kiggede rundt på 

dette historiske bygningsværk. Han tænkte på, hvilken historie 

huset rummede og hvilke skæbner, der var gået til grunde bag de 

tykke mure. 

”Nok historie for i dag. Klokken er præcis 13.58,” sagde Mouritzen 

og afbrød Frank i hans tanker, idet han kiggede på det guldur, han 

havde fået efter de første 25 års tro tjeneste i ministeriet. 
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Politidirektørens kontor var lyst og venligt. Det havde høje, hvid-

malede paneler fra gulv til loft med store udskæringer, hvori der 

hang oliemalerier af de tidligere politidirektører. De stirrede stift 

ud i rummet, som om de holdt øje med den nuværende 

politidirektørs arbejde. Kontoret var indrettet med moderne 

møbler af stål, læder og glas. 

”De herrer,” sagde Hanne Nielsen i en fast og bestemt tone. ”Hvad 

er så vigtigt, siden jeg får besøg af hele to medarbejdere fra Uden-

rigsministeriet?” 

Hanne Nielsen var ikke ligefrem feminin i sin udstråling, tænkte 

Frank, da han betragtede hende i den stramme politiuniform. Hun 

var det, som han ville kalde en stor kvinde. Ikke at hun var tyk, 

hun var bare stor over det hele. Den stramtsiddende politiuniform 

med alle stjernerne på skulderen bulede de rigtige steder. Håret 

var kort og brunt med nogle få grå stænk, men hårfarven kunne 

man jo ikke altid stole på hos kvinder. Og hun havde små rynker 

rundt om de brune øjne, som blev forstærket af hendes kraftige 

briller. Frank ville gætte på, at hun var i starten af halvtredserne. 

Hun bad dem tage plads ved det store elipsebord og satte sig for 

bordenden. Hun tog kaffekanden og skænkede kaffe op i det 

musselmalede stel, der stod på bordet og delte kopperne rundt. 

”Lad os komme direkte til sagen. Det drejer sig om et muligt mord 

i Estland,” sagde Mouritzen og kiggede på Hanne Nielsen. Hun 

fortrak ikke en mine men indikerede med hånden, at han skulle 

fortsætte. 
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”Det estiske politi har givet os mulighed for, at vi kan få en af vore 

egne efterforskere med til opklaringen af dette mord, men vi skal 

rykke hurtigt. Derfor denne henvendelse. Vi ønsker ikke, at der 

skal gå intern politik i sagen. Vi ønsker, at I skal sende en kvalifi-

ceret mand til Estland, så vi kan være med fra efterforskningen 

begyndelse.” 

Mouritzen tog et stykke sukker med en tang og kom det i kaffen. 

Han rørte langsomt rundt i koppen og lyden af skeen mod porce-

lænet klingede i det tavse rum. 

”Hvem er afdøde?” spurgte politidirektøren og så skiftevis på 

Mouritzen og Frank Andersen. 

Mouritzen nikkede til Frank. 

”Hmm,” Frank rømmede sig, tog en slurk af kaffen og sank den 

langsomt. 

”Vi kender endnu ikke til detaljerne omkring selve dødsfaldet, 

men vi ved, at det drejer sig om bankdirektør Hasse Lundqvist fra 

Optimum Bank.” 

Hanne Nielsen hævede øjenbrynene en anelse. 

”Du sagde før, at det drejer sig om et muligt mord. Hvad mener 

du med et muligt mord?” 

”Jeg er ikke helt sikker. Men måden hvorpå ambassadøren i 

Estland, Bente Løvental, formulerede sin e-mail indikerede, at der 

muligvis kunne være tale om en forbrydelse. Vi ved ikke præcist, 
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hvornår han er død eller hvordan, men der er noget, der tyder på, 

at det er sket i nat. Esterne har sagt, at de vil vente med at gå i 

gang med de tekniske undersøgelser på stedet, hvis vi kan have en 

mand med flyveren allerede kl. 16.00 i dag,” svarede Frank. 

Politidirektøren kiggede på sit ur.  Så op mod sine forgængere på 

væggen, som om hun ventede på, at nogen af dem, skulle fortælle 

hende, hvad hun skulle svare. 

”Så må vi jo hellere finde en kriminaldetektiv, der ikke har andet 

at lave,” svarede politimesteren tørt.  
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Politistationen i Kødbyen  

Thomsen sad med begge ben på bordet. Han holdt dagens tiende 

kop kaffe i hånden og røg på en af de ”forbudte” cigaretter, mens 

han kiggede ud af de snavsede ruder og betragtede Kødbyens 

forunderlige liv. Klokken var tre, og det havde indtil videre været 

en lortedag. En af de dage hvor han aldrig burde være stået ud af 

sengen. Thomsen var normalt ikke plaget af dystre tanker, men 

først havde han brugt formiddagen på at diskutere med sine 

ekskoner om, hvorfor han ikke var en bedre far. De var åbenbart 

begge rørende enige om, at han brugte for lidt tid sammen med 

sine børn. Dernæst havde han brugt det meste af eftermiddagen på 

at gennemgå forskellige bande- og rockermord, der var blevet en 

del af hverdagens rutiner. København var efterhånden blevet en 

by, hvor unge mennesker af anden etnisk herkomst, som det jo så 

smukt hed, gik rundt og skød hinanden ned. Fra tid til anden røg 

der nogle etniske danskere med i købet. Resultatet af de sidste par 

måneders skyderier lå i en stor bunke på bordet. Det var blevet til 

fire dræbte og fem tilfældige sårede. Thomsen følte, at han nær-

mest var blevet sagsbehandler af patientskader - han nåede lige at 

afslutte en sag, før der kom en ny på bordet. Thomsens kontor, 

som snart var blevet hans andet hjem, lå på femte sal og havde 

uhindret udsyn over Kødbyen og Halmtorvet. Det var ikke indret-

ningen af kontoret, som etaten havde brugt penge på. De fleste af 

møblerne stammede fra 70´erne, og kontorets møbler var holdt i 

lys eg med betrukne stole i kraftigt uld i kongeblå og grå farver. 
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Farven på væggene var nærmest røgfarvet, men hans gæt var, at 

den oprindelig havde været brækket hvid. På væggene var der 

opslagstavler hvorpå der hang fotos af ofrene og de formodede 

gerningsmænd, som han jagtede. Han syntes godt om stemningen 

i området, selv efter at Københavns kommune havde postet adskil-

lige milliarder kroner i byfornyelse. Han mente dog, at man kunne 

have fået mere for pengene ved bare at rive hele lortet ned og 

bygge en helt ny bydel op, men der var jo altid nogen, der mente, 

at de gamle bygninger var en del af Københavns ”sjæl.” Når han 

gik rundt i området omkring stationen og så på de unge piger, der 

solgte deres kroppe eller overværede lokale narkopusheres vare-

salg til unge med en allerede fortabt fremtid, var det svært at for-

ene sig med argumentet om storbyens sjæl. Hvad var der blevet af 

den? Han blev afbrudt i sine tanker, da telefonen pludselig ringe-

de. Han stirrede på displayet og lod den ringe et par gange mere. 

Telefonen var det mest moderne udstyr, han havde på kontoret og 

han havde for længe siden opgivet at finde ud af alle dens funktio-

ner. Han så navnet på displayet og overvejede, om han skulle tage 

den. Det var sjældent, at der kom noget godt ud af røret, når det 

var hende, der ringede. Han løftede røret og svarede lidt hårdt: 

”Thomsen.” 

Lufttrykket ramte hans trommehinder med fuld styrke. 

”Hanne Nielsen her. Vi har brug for din assistance med det sam-

me. Tag hjem og hent din tandbørste og dit pas og vær i lufthav-
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nen kl.16.30. I Terminal 2, der hvor man checker piloterne ind. Alle 

papirer ligger klar, når du kommer. Ved du hvor det er?” 

Han øgede afstanden mellem røret og øret. 

”Ja, men jeg ved ikke, om jeg kan rejse med så kort varsel. Jeg skal 

passe mine børn i aften og mit forhold til mine ekskoner er for 

tiden ikke af en sådan karakter, at det kan tåle, de store afvigelser 

fra det, vi har aftalt. Hvis du forstår, hvad jeg mener?” 

”Thomsen. Vi har kendt hinanden i mange år, og jeg kender alt til 

dine hjemlige udfordringer. Men vi har brug for dig. Jeg har allere-

de talt med din chef Magnussen og sagt, at du påtager dig opga-

ven. Dine øvrige opgaver vil blive fordelt blandt dine kollegaer.” 

”Undskyld, men hvad er det, der er så vigtigt, at ingen andre kan 

påtage sig denne opgave?” 

”Thomsen,” sagde hun hårdt og fortsatte. 

”Det er dig, jeg vil have på opgaven. Det drejer sig om et muligt 

mord på en dansk bankdirektør i Estland. Udenrigsministeriet har 

bedt os sende vores bedste mand derover.” Hun holdt en kort 

pause. 

”De venter med at gå i gang med undersøgelserne, indtil du er 

ankommet. Jeg har ikke fået nogen detaljer, men jeg kunne for-

nemme på Udenrigsministeriet, at det var vigtigt for dem, at 

denne opgave blev behandlet hurtigt, diskret og effektivt, og 
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derfor har jeg valgt dig. Vi har ingen tid at spilde, og du har et fly, 

du skal nå. Hold mig underrettet.” 

Thomsen sad tilbage med telefonrøret i hånden. Han følte sig kørt 

over. Som om noget tungt havde ramt ham. Han kiggede ud af 

vinduet og spekulerede på, om hans ekskoner nogensinde ville 

forstå ham, og det univers han befandt sig i?  
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Hotel Swissotel, Estland 

Det var et af de mere bizarre syn, der mødte Thomsen, da han 

sammen med kriminalkommissær Andrev Dujev åbnede døren til 

den afspærrede hotelsuite. Dujev var større end Thomsen på alle 

leder og kanter, selvom de færreste ville betegne Thomsen, som 

lille med hans 190 cm, brede stærke skuldre og 92 velfordelte kilo. 

Han var på mange måder den diametrale modsætning til 

Thomsen. Thomsen havde brunligt hår med små grå stænk, blå 

øjne, som visse af hans kærester gennem tiden havde betegnet som 

”intelligente”. I en alder af 48 år syntes Thomsen, at alderen havde 

været ganske nådig ved ham. Dujev lignede en stor trold. Han 

havde sorte krøller, stort sort skæg, der groede vildt op ad kinder-

ne og ned ad halsen, mørke øjne og en næse, der var lidt rødmos-

set. Han var mindst to meter høj og vejede næppe under 130 kilo. 

Thomsen ville anslå ham til at være i slutningen af trediverne. 

Alting var stort på manden. Hans hænder, fødder og mund. Han 

var kort sagt en ordentlig bamse. Han bar en sort, tyk skindjakke 

og et par slidte cowboybukser. Støvlerne lignede et par gamle mili-

tærstøvler, som ikke havde set en pudseklud i lang tid. 

Det første rum, de trådte ind i, var en stor stue med blomstret sofa-

arrangement, fjernsyn på væggen og udsigt til byens tage. Fra 

stuen kunne man se ind i soveværelset, hvor de udskårne dobbelt-

døre stod åbne. Også vinduerne stod åbne, for at liget ikke skulle 

påbegynde sin naturlige nedbrydningsproces for hurtigt, og tem-

peraturen i rummet var derfor på niveau med 
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udendørstemperaturen, minus tre grader. På sengen lå en nøgen 

Hasse Lundqvist udspændt med håndjern fastgjort til sengegærdet 

og benene fastgjort med reb til sengens bageste ben. Han lå på 

ryggen. Øjnene var dækket af et sort klæde, der var fastgjort med 

en elastik i nakken. 

På stolen ved skrivebordet lå underbukser og strømper pænt fol-

det og over stolens ryg, hang en habitjakke med bukserne under. 

Der stod to tilsyneladende ubrugte champagneglas på bordet ved 

siden af en halvtom Dom Perignon 1997 og ved siden af lå en 

mobiltelefon.  På kufferttaburetten stod en kuffert med låget balan-

cerende op ad væggen. Fra soveværelset kunne man se ind på et 

badeværelse af højglanspoleret, hvid marmor. 

”Teknikerne har lavet deres undersøgelser og taget de billeder, der 

skal tages, så du kan godt røre ved tingene,” sagde kriminalkom-

missæren med sin mørke basstemme på halvgebrokkent engelsk. 

”Okay,” svarede Thomsen og forsøgte at fortrænge alle andre 

tanker og indleve sig i det scenarie, han så for sig. Han vidste, at 

det var uhyre vigtigt, at han ikke begyndte at drage konklusioner 

på baggrund af det, som han umiddelbart så. Hvis han først 

begyndte at konkludere, ville han kunne risikere at hans hjerne 

ville arbejde imod ham i den proces, der lå foran ham, idet han 

allerede troede at han vidste hvad der var sket. Han var nødt til at 

snyde sin egen hjerne. Han måtte åbne sit sind og lade sig opsluge 

af situationen. Lade hjernen opsnappe alle de små detaljer, så han 

sidenhen kunne være sikker på, at han havde fået opsamlet alle 
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indtryk. Men det var en absurd situation, han så. Det var som en 

opsats, et arrangeret kunstværk.  På liget sås intet blod og ingen 

umiddelbare spor, bortset fra de svage røde ringe omkring armene 

og benene, hvor håndjernene og rebene havde gnavet i huden. Al-

ting var klinisk rent, selv liget virkede rent, som om nogen havde 

vasket det. Hvis det ikke lige var for ligpletterne på kroppen og 

den blålige farve på huden, kunne det se ud som om, at Hasse 

Lundqvist bare sov. 

Thomsen gik forsigtigt rundt om liget og prøvede at forestille sig, 

hvad der var foregået samtidig med, at han skrev stikord ned i sin 

sorte bog. Han måtte tage nogle dybe indåndinger undervejs. 

Have ekstra ilt til hjernen. Ikke fordi han havde det svært med 

situationen, men fordi han aldrig havde set noget lignende. 

Thomsen vendte sig mod Andrev Dujev. 

”Any idea about what has happened here?” Andre Dujev kiggede 

på ham og smilede. 

”Looks like a little hanky panky,” svarede han og begyndte at 

grine, så det rungede i rummet. 

De stod og betragtede det, der engang havde været Hasse 

Lundqvist, men nu bare var et livløst legeme. 

”Kan han være død af naturlige årsager?” spurgte Thomsen og 

vendte sig mod Andrev Dujev.  

Han trak på skuldrene. ”Alt er muligt. Når vi er færdige her, vil 

liget blive afhentet og bragt til retsmedicinsk institut. Når de har 
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foretaget deres undersøgelser, ved vi forhåbentlig mere om, hvad 

der er sket. Som det ser ud nu, så kan han lige så vel have fået et 

hjerteanfald eller være død under en sexleg,” sagde Andrev Dujev. 

Han tog en cigaret frem fra en halvkrøllet cigaretpakke og tilbød 

Thomsen en.  

Thomsen kiggede på pakken for at se, om det var et mærke han 

kendte. 

”Jeg ryger kun disse. Du må gerne få en,” sagde han og rakte 

Kings pakken frem til Andrev Dujev, der med glæde tog imod en 

af Thomsens vestlige cigaretter. 

Andrev Dujev forsøgte forgæves at få sine store fingre ned i Kings 

pakken. Thomsen tog pakken ud af hånden på Dujev, slog hårdt 

på banderolen med sin pegefinger, hvorefter der hoppede et par 

cigaretter op af pakken. Dujev tog den, der var længst fremme. 

”Tak. Jeg er ikke helt vant til den slags cigaretpakker.” 

”Intet problem,” sagde Thomsen og førte lighteren op til cigaret-

ten, som Dujev holdt mellem sine store læber, mens han hev godt 

igennem i sit første hvæs. 

”Wow, det var lidt af en cigaret,” sagde Dujev og pustede røgen 

ud gennem både næse og mund. 

Thomsen nikkede og smilede. ”The best.” 

”Har I nogen idé om, hvordan han er havnet i håndjernene?” 

spurgte Thomsen. 
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”På videoovervågningen kan man se, at han ankommer kl. 23.08 

sammen med en kvinde med langt blondt hår. Man kan ikke se så 

meget af hende, fordi hun bærer en stor pelshat, som skærmer for 

hendes ansigt. Hun virker desuden meget bevidst om kameraernes 

placering både i elevatoren og på gangen. Hendes ansigt er hele 

tiden bøjet, så vi får det aldrig helt at se. Under alle 

omstændigheder ikke nok til at kunne identificere hende.” 

”Hvornår forlader pigen rummet?” spurgte Thomsen, mens han 

ivrigt noterede i sin lille sorte bog. 

”På videoen kan vi se, at hun forlader rummet kl. 02.40”, sagde 

Dujev. ”Og der er det stadigvæk ikke muligt at identificere 

hende,” fortsatte Dujev, som om han havde læst Thomsens tanker. 

”Hun forsvandt gennem receptionen og ud af hotellet, uden at 

nogen så eller lagde mærke til hende”. 

”Sagt med andre ord, så aner vi ikke, hvem hun er, hvor hun 

kommer fra, eller hvor hun er gået hen,” konkluderede Thomsen 

højt uden at forvente et svar. 

”Det er helt korrekt, og hvad der gør det endnu mere mystisk er, at 

der ikke er et eneste spor på værelset efter pigen. Ingen fingeraf-

tryk, pubeshår eller andet DNA materiale. Intet. Selve liget er 

blevet grundigt rengjort, og teknikerne var ganske forundrede. Der 

vil som regel altid være efterladt spyt eller andre sekreter, specielt 

hvis der har været dyrket sex, men ikke her,” sagde Dujev. Han 
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tog endnu et hiv af cigaretten, blæste røgen ud i en stor fortættet 

tåge og nikkede anerkendende. 

”God cigaret! Vi må se, hvad retsmedicinerne kommer frem til. Jeg 

regner med, at de første resultater foreligger allerede i morgen. Vi 

er også i gang med at analysere afdødes computer, som vi fandt på 

værelset, men først skal vi lige have adgang til dens data. Den er 

ganske godt beskyttet med både biometrisk genkendelse og pass-

word, men mine teknikere er på sagen, og jeg regner med at høre 

fra dem senest i morgen.” 

”Tror du, at der er begået en forbrydelse?” spurgte Thomsen og 

kiggede direkte ind i Dujevs store ansigt.” 

”Ja, det er jeg overbevist om. Det kan godt være, at vi aldrig får 

bevist det, men jeg er sikker på at, der er begået en forbrydelse.” 

”Hvad får dig til at sige det?” spurgte Thomsen 

”Min mavefornemmelse. Det hele er for klinisk rent til, at det ikke 

har været arrangeret. Hvis hr. Lundqvist skulle være død midt 

under en sexleg, og kvinden ikke havde noget at skjule, hvorfor 

har hun så ikke ringet 112 eller kontaktet receptionen. Hvorfor er 

hun bare forsvundet? Nej du, dette lugter langt væk af en likvide-

ring, hvis du spørger mig.” 

Thomsen nikkede. Han var ikke uenig. ”Har I tjekket, hvem hr. 

Lundqvist var sammen med i aftes. Hvor han har spist. Hvad han 

lavede herovre? Hvem han har talt med i telefonen? Hvordan han 

er kommet til hotellet og til Estland?” 
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”Rolig nu, sagde Dujev med autoritet i stemmen. Vi er i gang! Det 

er jo ikke første gang, at vi efterforsker et mord. Faktisk tror jeg, at 

vi har flere mord på disse kanter, end I har i Danmark,” sagde 

Dujev med et lille smil og klappede Thomsen på skulderen. 

”Undskyld, det var ikke det, jeg mente,” skyndte Thomsen sig at 

sige. ”Jeg ville egentlig bare have nogle baggrundsinformationer.” 

”Som sagt: Vi er i gang. Jeg håber, at mine folk kan fortælle os lidt 

mere på vores statusmøde i morgen formiddag”. 

”Men vi har ikke mange spor at gå efter,” sagde Thomsen. 

”Nej, men lad os nu se, hvad mine folk og retsmedicinerne finder 

ud af.” 

De stod et øjeblik tavse og kiggede på hinanden. ”Jeg tror ikke, at 

der er mere, vi kan gøre her,” sagde Dujev.”Hvad siger du til en 

godnat øl?” 

Thomsen kiggede på sit ur. Klokken var blevet 23.00. ”Jeg siger 

aldrig nej.” 
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Politihovedkvarteret i Tallinn 

De mødtes næste formiddag på femte sal i politihovedkvarteret i 

Tallinn, hvor drabsafdelingen hørte hjemme. Thomsen havde hen-

vendt sig i receptionen og var blevet vist hen til elevatoren, der 

bragte ham op til en storsmilende Andrev Dujev. 

”Welcome to Headquarters,” sagde Dujev og slog armene ud mod 

det moderne kontorlandskab. Thomsen havde svært ved at fatte, at 

dette skulle være det tidligere forarmede østeuropæiske lands 

politistation. Alt var tip top moderne med fladskærme, stationære 

og bærbare pc’ere overalt samt flotte moderne kontormøbler.  

”Kom, de venter på os i mødelokalet.” Dujev viste vej gennem de 

åbne kontorer, og hen til mødelokalet, hvor der stod 

”Washington” på døren. 

”Retsmedicinerne har arbejdet hele natten for at kunne give os en 

rapport her til formiddag.” 

”Lyder effektivt,” hørte Thomsen sig selv sige, mens han tænkte 

på, hvor længe det egentligt var, at man skulle vente på resultatet 

af en obduktion i Danmark. I lokalet sad et par retsmedicinere og 

nogle politibetjente fra teknisk afdeling. De præsenterede sig med 

navne, som Thomsen glemte inden de overhovedet var færdige 

med at sige dem. Derudover var der Dujevs assistent, en ung, 

lyshåret pige med meget blå øjne, som Thomsen egentlig syntes 

var ganske køn og med et navn, som han sjovt nok ikke havde de 
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store problemer med at huske - ”Monica Naudi,” sagde hun, med 

en venlig og blid stemme. 

Det var den ældste af retsmedicinerne, der rejste sig. Han gik hen 

for enden af bordet og bød velkommen på et fejlfrit engelsk, men 

med en kraftig østeuropæisk accent. 

”Det er en meget interessant sag, vi har her,” sagde retsmedicine-

ren med hævede øjenbryn og kiggede rundt i lokalet for at sikre 

sig, at han havde alles opmærksomhed. 

”Vi har her at gøre med et dødsfald, hvor alt ser helt naturligt ud. 

Et hjertestop under en sexleg. Ingen spor af blod, sæd, eller vold 

hverken på liget, sengen, gulvet eller badeværelset. Alt er fuld-

stændigt klinisk renset for eventuelle spor. Og det er jo et problem, 

når man vil undersøge, om der er begået en forbrydelse eller ej. 

Særligt fordi man i en eventuel retssag skal kunne bevise en 

morders tilstedeværelse. Men jeg må desværre konstatere, at vi 

ikke kan finde nogle beviser for, at der er begået en forbrydelse.” 

Retsmedicineren stod med begge hænder ud til siden, som om han 

beklagede, at han ikke var i stand til at hjælpe. Efter et kort øjeblik 

fortsatte han. 

”Men det er jo ikke det samme som at sige, at der ikke er blevet 

begået en forbrydelse!” Han stoppede op og kiggede rundt. Det 

var Thomsen, der afbrød. 

”Hvad mener du helt præcist?” 
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”Jeg mener, at nogen har gjort sig megen umage med at fjerne alle 

spor og beviser, hvilket i sig selv nærmest er det samme, som højt 

og larmende at sige, at der er blevet begået en forbrydelse.” 

”Men det er jo rigtig svært at dømme nogen, hvis man ikke kan 

bevise det,” konstaterede Thomsen højt. ”Har du en idé om, hvad 

der kan være foregået? 

”Det har jeg,” svarede retsmedicineren og smilede en anelse stolt. 

Der var helt stille i lokalet. Alles øjne hvilede på ham.  

”Jeg tror, at han er blevet forgiftet med et stof, der ikke kan spores. 

Et stof, der har forårsaget et hjertestop.” 

”Jeg troede, at man altid ville kunne finde spor af gift,” svarede 

Thomsen forundret. 

”Ikke altid. Nogle gange er nedbrydningstiden så hurtig, at man 

må se på symptomerne for at kunne konstatere, at der er tale om 

en forgiftning. Vores gode venner mod øst har gennem mange 

årtier eksperimenteret med forskellige former for gifte, som er 

umulige at spore, og som dræber på få minutter, hvis ikke 

sekunder. I 1937 etablerede russerne nogle laboratorier, som de 

kaldte Lab X, og her udviklede og eksperimenterede man netop 

med gifte, der ikke kunne spores. Et af dem, der måske kan være 

anvendt her, er Aconitine, som er et meget giftigt alkaloid” 

”Hvad er et alkaloid?” afbrød Dujev. 




