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Forord

For godt tredive år siden udgav jeg sammen med Bo Tao Michaëlis 
en bog om kriminallitteratur. Den hed Lystmord. Valget af  denne titel 

var udtryk for en stilfærdig undren over, at store læsergrupper for deres 
fornøjelses skyld elsker at svælge i mord og anden personfarlig krimina-
litet. Det er ganske vist fiktive forbrydelser, der skildres. Men i pressen 
og medierne generelt ved enhver, at sensationsværdien i at præsentere 
virkelighedens forbrydelser for publikum ikke er spor mindre, tværtimod. 
Jo mere voldelig en forbrydelse er, og jo mere rædselsvækkende man kan 
beskrive den, jo større er appellen til et publikum, der for langt de flestes 
vedkommende i øvrigt lever en helt fredelig og udramatisk tilværelse. For-
brydelser er godt stof, hvad enten de i romanerne og tv-serierne foregår 
i fiktive universer, eller de foregår i den virkelighed, som medierne stiller 
frem for os. 

Den enkle forklaring er, at det er i overtrædelsen – forbrydelsen – vi 
mest direkte møder de love og grænser, som vi og vores liv i samfundet er 
vævet ind i. Juridiske, sociale og etiske spørgsmål ændrer sig i forbrydelsen 
fra at være abstrakte problemstillinger til at blive noget konkret anskueligt. 
I voldsforbrydelsen endda noget helt fysisk. Hvor triviel eller trist en forbry-
delse kan forekomme set isoleret som en størrelse i en statistik, er den som 
konkret hændelse ofte fuld af  facetter, der rækker fra den enkeltes dybeste 
emotionelle lag op til samfundets generelle indretning, dets konflikter og 
dets måder at håndtere dem på. Forbrydelse er et fascinerende fænomen. 
Når den klassiske realismes romanforfattere søgte inspiration til at skabe 
historier om menneskeskæbner, der både var virkelige og dramatiske, satte 
de sig blot med notesblokken på tilhørerbænken i en retssal. Én dag i en 
retssal indeholdt for den lydhøre skæbner nok til flere romaner.
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Det, som man kan læse på de følgende sider, er imidlertid ikke en ro-
man. Fra på passende afstand at have gjort mig tanker om forbrydelsens 
fænomen blev jeg for et par år siden pludselig trukket fysisk ind i en for-
brydelses centrum. Den ydre kulmination var et hjemmerøveri, hvor min 
kone, vores toårige barnebarn og jeg blev bagbundet og senere spærret 
inde. Det viste sig efterfølgende at være del af  et større kompleks med 
forgreninger både bagud i fortiden og fremad i den uafsluttede fremtid, 
som gerningsmænd og ofre stadig har foran sig. Men forgreningerne går 
også ind i alle de involveredes psyke, følelsesmæssigt og tankemæssigt. 
Samtidig åbner de for en række komplicerede samfundssammenhænge, 
herunder samfundsøkonomiske, som vi i dagligdagen sjældent skænker 
mange tanker, når vi taler om kriminalitet. De dukkede gradvis frem for 
mig undervejs i processen. At få også dem inddraget har været en af 
gevinsterne ved at vende den mangelagede bunke af  problemstillinger, 
som en enkelt kriminalsag kan indeholde.   

Beretningen er ned i detaljen autentisk. Intet er digtet. Den officielle do-
kumentation foreligger i dels dombogen fra Retten i Lyngby (I -2436/2012), 
dels dombogen fra Østre Landsret (8. afd. nr. S-3030-12). Hvor jeg gør mig 
formodninger om forhold, som ingen med sikkerhed kan kende, fremgår det 
tydeligt af  sammenhængen. Det samme gælder de vurderinger, jeg under-
vejs anlægger. Præmisserne for dem skulle gerne være klare. Men det ligger 
i sagens natur, at de personlige informationer, man registrerer, når man i et 
kriminelt hændelsesforløb står ansigt til ansigt med en gerningsmand, ikke 
bagefter kan reproduceres eller kontrolleres af  andre. Det foregår i løbet af 
sekunder, og alle mulige interesser i at fremstille et forløb, anderledes end det 
foregik, vil straks melde sig. Det viser sig ikke mindst i retssalen. Derfor har 
jeg viet processerne i byret og landsret og i baggrunden en direkte relateret 
højesteretsdom grundig opmærksomhed. For ligesom forbrydelsen direkte 
og indirekte fortæller så meget om, hvad der er på spil i det daglige liv sam-
fundsmedlemmerne imellem, fortæller sagernes gang ved domstolene lige så 
meget om, hvilke samfundsinstitutioner der regulerer vores liv. 

Ved vejs ende løb jeg imidlertid ind i en problematik, jeg slet ikke havde 
ventet at møde. Den dukkede op, da det januarforløb, som er hovedemnet, ved 
endnu en række eftertanker begyndte at føje sig sammen med et antal andre 
kriminelle hændelser. Den enkleste måde at beskrive problemet på er: Det 
besynderlige, ja foruroligende forhold mellem sandsynlighed og tilfældighed. 
Tilfældighedernes ofte usandsynlige måde at falde ud på.
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Beretningen er i manuskriptform blevet læst af  flere, der har vist interesse 
for sagen. Jeg vil i den forbindelse gerne takke min gamle studiekammerat 
og tidligere kollega professor emeritus Søren Schou, samt forhenværende 
generaldirektør Hans Jørgen Jensen for gode diskussioner og kommenta-
rer, som jeg har haft stor glæde af. En særlig tak også til professor Steffen 
Lauritzen for hans kommentarer blandt andet om statistik, sandsynlighed 
og tilfældighed. Vi er holdkammerater fra sprogofficersuddannelsen i 
midten af  1960’erne, og siden blev vi begge som yngre ansat på Aalborg 
Universitet, hvor vi – placeret i helt forskellige fag – var kolleger i en år-
række. I forlængelse af, at Steffen senere blev statistikprofessor på Oxford 
University, har han fungeret som ekspertvidne i flere engelske straffe-
retssager. Hans kommentarer til bogen baseret på hans professionelle 
erfaringer fra England med at anlægge statistiske vurderinger i retssager 
om personfarlig kriminalitet af  alvorlig karakter har været meget givtige 
og tankevækkende. At de knytter sig til en personlig forbindelse, som vi 
har holdt løbende vedlige igennem foreløbig 50 år, gør dem ikke mindre 
værdifulde og velkomne.

Forud for denne beretning er gået TV2’s udsendelse om sagen, »Bag-
bundet og røvet«. Tilrettelægger af  udsendelsen var Tina Nikolaisen, nu 
chefredaktør på Alt for damerne. Tak til Tina og fotograf   Finn Hagemann 
Pedersen, der benyttede tv-mediets virkemidler på en effektfuld, men sta-
dig sober måde. Også tak til journalist Morten Skjoldager, som jeg havde 
et glimrende samarbejde med omkring Politikens grundige baggrundsar-
tikel om sagen. Denne artikels pseudonymer for gerningsmændene har 
jeg bibeholdt i den fremstilling, som foreligger her.

En helt anden side af  en sag som denne er, at man kommer i tæt og 
langvarig kontakt med politiet, anklagemyndigheden og domstolene. Der 
er for de skadelidte i denne sag al mulig grund til at takke Afdelingen for 
personfarlig kriminalitet hos Nordsjællands Politi for en indsats, hvor 
blandt andet kontakten mellem politiet og os har været meget fin. Ankla-
gemyndighedens analyse og strukturering af  det omfattende sagsmateriale 
har også aftvunget stor respekt, ligesom domstolenes professionelle 
skarp- og koldsindighed har overrasket positivt. Det er emner, som jeg 
senere vil vende tilbage til.

Tv-udsendelsen og avisartiklen, som blev nævnt, var begge i hver 
deres genrer fortrinlige. Det blev dog klart for mig i den forbindelse, at 
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sagen i mange henseender var langt mere kompleks og forgrenet, end det 
var muligt at få frem inden for tv-udsendelsens og avisartiklens rammer. 
Hertil kom det komplicerede domstolsforløb, de juridiske aspekter, samt 
en række sociologiske og samfundsøkonomiske dimensioner, som efter-
hånden forekom mig mere og mere vigtige at inddrage, efterhånden som 
jeg fik tænkt dem igennem. At anskueliggøre dette på basis af  en personlig 
førstehåndserfaring er et af  de væsentlige motiver for skrive denne bog.

De personlige og psykologiske dimensioner er som indersiden af  det 
stof, hvis yderside vi har med at gøre i samfundslivet. Mens man i en 
kriminalsag efterfølgende finder ud af, hvordan et samfund håndterer 
overskridelsen, får man i hjemmerøveriets nu et blitzoplyst snapshot af, 
hvem man selv er. Når man i en dramatisk situation har stirret direkte 
ind  i den reelle mulighed, at man i løbet af  de næste minutter skal sige 
farvel til sit liv eller til sin førlighed, ved man bagefter noget om sig selv, 
som man ikke før vidste. Derfor er det i den sidste del også blevet en 
personlig bog.

Min kone Bente har spillet en stor rolle i forløbet. Hun opfattede i 
løbet af  få sekunder situationen og udnyttede i de næste tyve minutter 
snarrådigt og med betydeligt held de få muligheder, der fandtes for at 
påvirke begivenhedsforløbet.

I tiden efter bevarede hun en nøgtern opfattelse af  det passerede, 
hvor voldsomt og chokerende det end havde været. Nok rystet, men 
rolig. Og på imponerende vis i stand til uden fremmed hjælp psykologisk 
at bearbejde, hvad der skete. Både vores barnebarn og jeg har meget at 
takke hende for.

Ved et næsten besynderligt sammenfald kom der, få dage før denne bog skulle tryk-
kes, en tilståelse fra en af  hjemmerøveriets gerningsmænd. Han har i snart fire år 
hårdnakket nægtet at have deltaget, men blev alligevel idømt fem års fængsel. Nu har 
han tilstået og forklaret sig. I en efterskrift skrevet lige før dead-line har jeg forsøgt at 
udrede, hvad der nu er blevet tilføjet til en i forvejen kompleks sag.

J.H.
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En januaraften

Torsdag den 19. januar 2012 bankede det kraftigt på vores yderdør. 
Klokken var 18,32. Min kone og jeg sad i køkkenet og spiste aftens-

mad sammen med et af  vores børnebørn. Han var på det tidspunkt godt 
to år, og vi havde hentet ham i vuggestuen om eftermiddagen.

Det var en grå og kold januardag, og det havde længe været mørkt 
udenfor. Det var usædvanligt, at nogen skulle banke på døren på det tids-
punkt. Dørklokken virker ikke perfekt. Det kan være lidt svært at give den 
det rigtige tryk, så den går i gang. Det hænder derfor, at nogen banker på. 
Men vi ventede ikke besøg, og det er sjældent, at nogen uventet dukker 
op på det tidspunkt en dag midt i ugen. Engang imellem er dog sket, at 
en løsgående dørsælger eller tigger har forsøgt sig. Også indsamlere til 
lokale, velgørende formål kan være ude. Alligevel finder jeg det dog en 
smule uden for det normale og er i nogen grad på vagt. Muligheden for 
at åbne døren til en usædvanlig og/eller ubehagelig situation strejfer mig.

Da jeg står tæt ved døren, spørger jeg uden at åbne, hvem det er. Der 
kommer ikke noget svar, selv om jeg gennem den gammeldags, matterede 
rude øverst i døren kan se silhuetten af  en skikkelse udenfor. Den, der har 
banket, står der altså fortsat, men vil tilsyneladende ikke røbe sit ærinde. Igen 
prøver jeg at vurdere situationen. Der har tidligere været uønskede besøg, 
men jeg har normalt kunnet tale mig ud af  det og få folk til at gå igen. Der 
er ligeledes noget, der taler for at konfrontere, hvad det drejer sig om. Hvis 
det er nogen med et ubehageligt ærinde, er det jo ikke sikkert, at de bare 
forsvinder, fordi døren ikke bliver åbnet. Man kan godt komme ind i et hus 
på andre måder end gennem en hoveddør, der bliver åbnet. Hoveddøren er 
også af  ældre dato og model, præcis 100 år gammel. Ruden i døren kan man 
nemt slå ind, og døren i sig selv modstår heller ikke voldsomme angreb.
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Efter disse overvejelser, der tager nogle sekunder, åbner jeg døren. 
Udenfor står en ung mand i en sort træningsdragt. Han er 180-185 cm 
høj, slank, mørkhåret, velsoigneret. For så vidt ikke mistænkelig at se til. 
Det er situationen og henvendelsen, der er usædvanlig. Da han ikke selv 
siger noget om sit ærinde, spørger jeg: »Hvad vil du?«

Han svarer ikke, ser ikke på mig, men ned i jorden, nærmest forlegen. 
Underlig situation. Jeg gentager spørgsmålet, men får stadig ikke noget 
svar. Jeg gør derfor tilløb til at lukke døren, men han siger så: »Vi skal 
snakke!« Mit umiddelbare svar er: »Det synes jeg ikke«, og jeg begynder 
at lukke døren i.

Men da han ser min bevægelse, træder han frem, ind på dørtrinnet. 
Afstanden mellem os er nu ganske kort, og jeg sætter mine hænder for 
brystet af  ham for at skubbe ham ud igen. I samme øjeblik, som vi på 
denne måde får kropskontakt, springer tre mand frem og trænger ind over 
dørtrinnet. Der er på hver side af  indgangsdøren plantet en opstammet 
tuja på godt to meters højde. De tre mand har stået langs muren til venstre 
før døren, skjulte af  tujaen, men reelt kun 1-2 meter fra døråbningen.

Enhver mulighed for at lukke døren er nu udelukket. Jeg trækker mig 
tilbage og går baglæns op ad de tre trin til reposen i stueetagen. Den ge-
nerte unge mand, der ringede på døren, er pludselig helt i baggrunden. 
Firemandsgruppen anføres nu af  to kraftige fyre, der hurtigt springer op 
på reposen, hvor jeg befinder mig. Den ene er maskeret med et blåternet 
tørklæde, der dækker mund og næse. Den anden i front er ikke maskeret, 
men den tredje af  dem, der har været skjult, er hætteklædt og har mørke 
solbriller på, så man kun kan se mund og næse.

Der er meget adrenalin på færde i situationen. Tilløb og omsvøbene er 
lagt til side. Det er tydeligt nok et hjemmerøveri, der bliver rullet ud. Jeg 
løfter afværgende hænderne og siger især til de to i front, der er tættest 
på: »Rolig nu! Lad os lige snakke om det«.

Imens starter en meget koncentreret tankevirksomhed. Jeg er helt 
fokuseret på at finde ud af, hvad der nu vil være det klogeste at gøre og 
sige. Enhver spontan type af  reaktion er suspenderet. Jeg råber ikke op, 
slår ikke fra mig, men er da heller ikke i panik. Det tager ikke mange 
øjeblikke at kalkulere, at et fysisk slagsmål med fire unge mænd nok ikke 
vil føre til noget, der er godt for mig. Uanset hvor gerne jeg vil smide de 
ubudne gæster ud af  huset, er det ikke lige det, situationen indeholder. 

Mens dette foregår ved hoveddøren, opholder min kone og barnebar-
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net sig i køkkenet. Da jeg rejste mig for at gå til døren, var vi netop ved 
at være færdige med aftensmåltidet, der bestod af  en lakselasagne, som 
jeg havde tilberedt. Jeg har stadig forklæde på, da jeg åbner døren. Min 
kone hørte i første omgang kun, at jeg talte med nogen ved døren. Da 
de fire mand rykker ind i huset, opfatter hun dog hurtigt, at der er noget 
galt. Hun tager barnebarnet på armen og kommer ud i entreen. Hun ser, 
hvad der foregår. Det gør barnet også uden naturligvis at forstå, hvad det 
drejer sig om. Men han registrerer tumulten og begynder med det sam-
me at skrige vildt af  angst. Min kone forsøger bag om de indtrængende 
at løbe op ad trappen til første sal. Hun har barnebarnet på armen og i 
hånden sin mobiltelefon, som hun vil bruge, så snart hun kan komme til 
det, evt. ved at låse sig ind på toilettet på første sal. Så langt kommer hun 
ikke. En af  røverne springer efter hende op ad trappen, standser hende 
og tager mobiltelefonen ud af  hånden på hende.

Vi får nu at vide, at der ikke vil ske os noget, hvis vi gør som de siger. 
Men vi skal begge bagbindes. Jeg siger til min kone, at hun bare skal gøre, 
som hun får besked på. Hun bliver ført ovenpå og ind i sit arbejdsværelse 
med det højt skrigende barnebarn i favnen. Det er svært direkte at bag-
binde hende uden at fjerne barnet, der græder og klynger sig til hende. 
Efter forhandling får hun lov til at få hænderne tapet sammen foran, 
således at hun beholder barnet i favnen. De bliver anbragt på en sofa i 
værelset tapet sammen i et favntag. Der er ikke tændt lys, kun skinnet fra 
computerskærmen, der står tændt, bryder mørket.

Nedenunder er jeg imens blev bagbundet med den orange tape, røver-
ne medbragte til formålet. Jeg bliver fra reposen ført ind i spisestuen. Jeg 
får at vide, at jeg skal lægge mig ned på gulvet. I første omgang nøjes jeg 
med at sætte mig ned med ansigtet vendt mod entreen, så jeg kan opfange 
så meget som muligt af, hvad der sker. Nogle minutter før står det klart 
for mig, at det nu må dreje sig om at bide mærker i de synlige kendetegn 
hos gerningsmændene med henblik på at kunne give det signalement, 
som i det efterfølgende forløb vil være en nøgle i efterforskningen. I de 
første tumultagtige minutter var al opmærksomhed gået på at handle 
hensigtsmæssigt og registrere, hvad situationen var og kunne blive til. 
Nu gjaldt det om at huske ting, der senere ville kunne benyttes som spor.

Derfor lystrer jeg ikke med det samme, men forsøger at bruge øjne og 
ører. Men kort efter bliver jeg tvunget ned på maven med ansigtet vendt 
væk fra entreen og med hænderne bundet på ryggen. Nu er det kun ører-
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ne, der kan bruges til noget. Forlommerne i mine bukser bliver tømt. De 
indeholder to mobiltelefoner, et nøgleknippe og separat en bilnøgle. Den 
sidste er vigtig for dem, viser det sig. De spørger, hvor min pengepung 
er, og jeg fortæller, at den ligger på radiatorhylden i biblioteket, der er mit 
arbejdsværelse i stueetagen. I virkeligheden drejer det sig om to punge, 
og de får da også fat i begge. De indeholder ingen eller kun ganske få 
kontanter. Derimod er der en række kort, dels tre dankort, dels et antal 
kreditkort. I alt vel 8-10 kort, som man kan hæve penge på.

Jeg bliver nu bedt om at oplyse, hvad pin-koderne til kortene er. Jeg 
er klar over, hvad det åbner for. Med lidt smarthed kan de måske malke 
maskinerne for en hel del. Jeg kan nægte at oplyse pin-koderne, men de 
har selvfølgelig tvangsmidler til rådighed, hvis de vil bruge dem. Min 
kone og barnebarnet er ovenpå i en uvis situation, jeg ligger bagbundet 
på gulvet og har tre modstandere tæt omkring mig. Det er ret indlysende, 
at det klogeste vil være at give dem pin-koderne. Det drejer sig trods alt 
kun om penge. Der er forsikringsdækning på kortene, mener jeg. Og hvor 
mange gange og hvor meget kan man egentlig hæve på et kort? 

Jeg beslutter mig for at give dem to pin-koder. De gælder begge til 
kreditkort, ikke til kontantkort, men de er korrekte. Jeg siger, at det er 
de samme koder til alle kortene. Det strejfede mig selvfølgelig, at man 
kan oplyse forkerte koder. Men der er ikke langt fra gerningsstedet til 
den nærmeste hæveautomat, reelt ikke meget mere end ca. 100 meter. 
Sender de en mand af  sted for at kontrollere min oplysning, kan han 
hurtigt komme tilbage med besked, om de virker eller ej. Det kan udvikle 
sig ubehageligt. Man har også hørt om folk, der er blevet kørt rundt til 
pengeautomaterne, hvor tommelskruer fysisk er blevet sat i værk, indtil 
maskinen fik en pin-kode, der passede. Det er ikke en situation en ger-
ningsmand heller bryder sig om. Der kan komme folk, det kan komme 
ud af  kontrol. Omvendt kan man en mørk og kold januaraften på en 
menneskeforladt forstadsgade foretage sig ganske meget, uden at der vil 
være et øje til at se det, endsige nogen, der vil reagere på det.

Min oplysning om, at de samme to pin-koder gælder til alle kortene, 
sætter en intern diskussion i gang. Er det muligt? En af  gerningsmændene 
siger, at det vist godt kan lade sig gøre. En anden tvivler. Men resultatet 
bliver tilsyneladende, at de indtil videre accepterer mine oplysninger.

På dette tidspunkt i forløbet begynder gerningsmændenes rolleforde-
ling og individuelle særpræg at tegne sig lidt tydeligere. Den generte unge 
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mand, der bankede på døren, er røget i baggrunden. Vi kan kalde ham 
Søren. Hans efterfølgende indsats, viser det sig senere, bliver især at holde 
øje med min kone og barnebarnet ovenpå. Nedenunder er det den, der 
viser sig som hovedmanden, samt manden med tørklædet for ansigtet, der 
fører an. Lad os kalde dem Kenneth og Michael. Fjerdemanden, Mikkel, 
agerer skiftevis på stueetagen og på 1. sal. Hverken min kone eller jeg 
kan fra hver vores påtvungne placeringer følge aktiviteterne præcist. Men 
vi har ved at sammenholde vores indtryk med, hvad der senere er blevet 
oplyst under efterforskningen og gennem vidneudsagnene, efterfølgende 
dannet os et rimeligt indtryk af  rollefordelingen.

Manden, der tog bilnøglerne til sig, var hovedmanden Kenneth. 
Mens eller umiddelbart efter at diskussionen om penge, kreditkort og 
pin-koder foregik, forlod han huset for at starte bilen. Den var tydeligt 
nok en meget vigtig del af  det planlagte udbytte. Det drejede sig om en 
kun få måneder gammel Audi A4 RTFS med multitronic automatgear. 
Nogle få minutter efter, at han har forladt huset, kommer Kenneth igen 
ind. Jeg ligger stadig på maven på spisestuegulvet. Kenneth siger, at han 
ikke kan få startet bilen og vil gerne have instruktion. Jeg svarer, at bilen 
er fuldstændig problemløs at starte. Mekanikken er idiotsikker. Men skal 
bare stikke nøglen ind i starthullet, så går motoren uden videre i gang af 
sig selv. På grund af  automatgearet skal man så samtidig træde på brem-
sepedalen, men det giver næsten sig selv. Meget senere finder jeg ud af, 
at Kenneth ikke havde kørekort. Han var måske ‘lovligt’ undskyldt, kan 
man sige. Han havde i hvert fald brug for lidt instruktion. Den ville jeg 
for så vidt godt give ham. Mit eget mål med alt, hvad jeg sagde og gjorde, 
havde da længe været klart. At få gerningsmændene ud af  døren igen så 
hurtigt som muligt, uden at nogen af  os lider fysisk eller anden skade 
undervejs dertil. Penge og materielle værdier var i den forbindelse ikke 
væsentlige. De kunne erstattes og ville blive det. Det var oplagt, at de 
skulle have noget med, før de forsvandt igen. Bilen var et vigtigt element 
heri; hovedsagen viser det sig senere. 
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Begivenhederne tager en vending

På dette tidspunkt er der gået 10-12 minutter, fra der blev banket på 
døren. Klokken er 18,42-44. Søren befinder sig på første sal hos min 

kone og barnebarnet, Mr. T., som han ofte bliver kaldt af  sin dansk-ame-
rikanske far. Ovenpå er på dette tidspunkt også Mikkel, der leder efter 
smykker m.m. Pludselig lyder et råb deroppefra ned til gerningsmændene 
på stueetagen: »Hun siger, at hvis ikke barnet bliver afleveret klokken syv, 
så vil der være nogen, der kommer eller ringer!«

Min kone havde i sin kontakt med dem ovenpå åbnet en rigtig god 
vinkel. Vores aftale med barnets mor var, at vi ville komme med sønnen, 
når vi havde spist aftensmad. De bor på Østerbro, ca. 15-20 minutters 
bilkørsel for os på denne tid af  dagen. I virkeligheden vidste vi, at mode-
ren næppe ville reagere, selv om vi først var kommet kl. 20, måske endda 
senere. Men det vidste gerningsmændene jo ikke. 

Der opstår med det samme diskussion mellem etagerne og indbyrdes 
mellem dem på stueetagen, d.v.s. Michael, Mikkel, der er kommet ned 
oppefra, og Kenneth. Han er kommet ind i huset igen efter at have fået 
bilen i gang, kørt den ud af  carporten og parkeret den uden for havelågen 
i nærheden af  hoveddøren til huset. Klar til afgang.

»Hvor lang tid har vi?« »Lad os få fart på og komme af  sted!« Replikker 
af  den type kører frem og tilbage. Stemningen mellem gerningsmændene 
og i huset er med det samme blevet mere spændt. Jeg blander mig fra min 
liggende stilling på spisestuegulvet. Jeg tager tråden op fra min kone og 
bekræfter over for dem, der er inden for hørevidde i stueetagen, at det 
forholder sig sådan. »Der kommer nogen, hvis ikke vi afleverer barnet 
klokken syv«.

Diskussionen om, hvor alvorligt tidspresset er, og hvordan der skal 
prioriteres, komplicerer naturligvis røveriet. Havde man tid nok, kunne 
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man bedre gå rummene systematisk igennem og rippe dem for bærbare 
værdier. Nu skal der vælges. Der opstår uenigheder. Også de, der ikke 
umiddelbart lader sig skræmme af  oplysningen om tidspresset, bliver al-
ligevel pressede, fordi nogle af  deres medgerningsmænd bliver det. »Lad 
os se at komme af  sted!«, råber en af  dem. Jeg puster til ilden. »Hvis jeg 
var jer, ville jeg se at komme væk så hurtigt som muligt«, råder jeg i en 
seriøs tone til den, der står ved døren til spisestuen.

Der er ingen tvivl om, at min kones kloge intervention gør sin virk-
ning. Ovenpå begyndte fra starten jagten på smykker med det ligefremme 
spørgsmål til hende: »Hvor har du dine smykker?« »Dem har jeg i en 
boks!« svarede hun. »Hvor er den boks?« »Nede i Nordea!«, svarede hun 
ærligt, frimodigt, provokerende. Alligevel finder de selvfølgelig både det 
ene og det andet i skabe og skuffer, skønt det mest er ting til daglig brug. 
Men de har ikke fagkundskab til at gå effektivt efter, hvad der er gode 
tyvekoster, og nu gør tidspresset det ikke bedre. En af  dem kommer 
farende ind i spisestuen og spørger, hvor sølvtøjet er. Han begynder på 
må og få at åbne skabene og tømme indholdet af  knive, skeer og gafler 
ned i plastikposer, som knap kan klare vægten. Det er da pæne ting, men 
det, de finder frem, er mestendels rustfrit stål, som er mere tungt at bære 
på, end det er indbringende. Designermøbler og lamper er tilsyneladende 
slet ikke på dagsordenen. I biblioteket står en bærbar computer åben. 
På skærmen ser man opskriften på den lakselasagne, der udgjorde vores 
afbrudte aftensmåltid. Computeren kommer heller ikke med i udbyttet.
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Hjælp at hente?

På et tidspunkt under gerningsmændenes indbyrdes diskussion om, 
hvordan tidspresset skulle vurderes, bliver den fyr, der står i døren 

mellem spisestuen og entreen for at holde øje med mig, mindre opmærk-
som. Hvor han før har overvåget mig nogenlunde kontinuerligt, vender 
han nu indimellem ryggen til og er vist endda et kort øjeblik ude i entreen 
for at deltage i den ophidsede diskussion om det videre forløb. Jeg er ikke 
bundet på fødderne og overvejer muligheden for at rejse mig, med de 
bagbundne hænder at åbne døren til terrassen og løbe ud af  huset, ned 
fra terrassen og gennem buskadset ind i en af  nabohaverne. Det var svært 
at sige, hvor mange sekunder eller minutters forspring, jeg vil kunne få. 
Højst et minut eller halvandet formentlig. Hvor hurtigt kan man løbe ned 
ad trapper og trin gennem en natmørk have i januar måned med hænderne 
bundet på ryggen? Hvor lang tid vil det tage en bagbundet at trænge 20-
30 meter gennem buskads og over hegnet ind i en nabohave? Og måske 
det mest ubehagelige spørgsmål: Vil man overhovedet kunne komme i 
kontakt med nogen i et andet hus, inden det er for sent? Det drejer sig 
ikke om moderne parcelhuse med adgangsveje i terrænplan. Det er huse 
opført i en anden tidsalder, hvor man næsten bogstaveligt byggede efter 
devisen My Home is My Castle. Høje indgangstrapper og tykke døre ind til 
store tomme hallrum. Uden for sådanne huse kan nødråb hurtigt blafre 
væk for vinden, hvad enten nogen ønsker at høre dem eller ej.

Selv i en så enkel problematik er der mange flere aspekter, end man 
umiddelbart forestiller sig. Får man et forspring på måske et minut, kan 
det tænkes, at gerningsmændene opgiver at indfange den undslupne. 
Hvis flugten bliver opdaget nogenlunde med det samme, vil man sikkert 
eftersætte, som det hedder i fagsproget. Jeg indser, at jeg formentlig vil 
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blive indhentet, og forudser, at jeg bagbundet ville blive banket i jorden 
bagfra uden mulighed for effektiv  modstand eller videre flugt derefter. 
Sandsynligheden for, at gerningsmændene, når de opdager flugten, vil 
indstille og afblæse røveriet, forekom mig ikke stor. Derimod kunne man 
måske forestille sig, at min kone og Mr. T. ville blive betragtet som gidsler 
og udsat for repressalier. 

Det var højst et par minutter, en flugtchance reelt eksisterede. Tiden 
til at gennemtænke de forskellige mulige udfald af  et forsøg var knap. 
Min konklusion blev, at sandsynligheden for at kunne slippe væk og hente 
hjælp ikke stod mål med risiciene for, at det ville mislykkes og måske 
endda udløse nogle meget negative konsekvenser.
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Slutspil på første akt

Derefter starter slutspillet. Forvirringen, mens der bliver diskuteret, 
hvor stort tidspresset egentlig er, bliver afløst af  en vis form for 

samling på stueetagen. Kosterne bliver samlet. Sølvtøj i plastikposer, der 
egentlig er for tynde til formålet. Smykkerne, der er samlet sammen på 
førstesalen. Min kones pels hentet på en knage ved trappen ned til kæl-
deren. Diverse hæve- og kreditkort i løs vægt. Nøglerne til bilen ligger 
sikkert i lommen hos hovedmanden. 

Jeg får at vide, at jeg skal rejse mig, og bliver stadig bagbundet ført 
ud i entreen. Her kommer jeg til at stå direkte over for den hætteklædte 
Mikkel. Jeg tager igen tråden op og opfordrer ham til, at de ser at komme 
af  sted, inden det bliver for sent. Det er han med på, og han er i det hele 
taget ikke rigtig glad ved situationen, som den har udviklet sig. »Det er 
noget lort det her«. Men det kan ikke ændres. Gjort kan ikke gøres ugjort, 
og Mikkel bestemmer heller ikke farten.

»De skal ned i kælderen!« lyder det fra den, der dirigerer, formentlig 
Kenneth.

»Hvor er kælderen?« spørger så en anden.
»Op ad trappen«, er jeg lige ved at sige, men nærer mig dog for at 

provokere med frække bemærkninger. En af  gerningsmændene finder da 
også døren til kældertrappen. Min kone kommer nu ned ad trappen fra 
førstesalen med Mr. T., der stadig græder. Efter hinanden bliver vi ført 
ned ad kældertrappen og ind i bryggerset. Herfra er der to døre videre. 
Den ene ind til vinkælderen, hvor der på dette tidspunkt er 12-13 grader 
og i øvrigt ingen vinduer. Den anden dør fører ind til et badeværelse med 
badekar, toilet o.s.v. Det er heldigvis døren til badeværelset, de vælger. Der 
sidder en nøgle i døren. Vi bliver alle tre ført ind i rummet stadig bundet 
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på hænderne. De tager nøglen og låser døren udefra.
Situationen er ikke optimal. Temperaturen i badeværelset er rimelig, 

men selv om vi eventuelt i løbet af  noget tid kan arbejde os ud af  tapen, 
vi har om hænderne, vil vi ikke kunne komme ud af  rummet. Døren er 
låst, og som i ældre villakældre, hvor man har villet sikre sig mod indbrud, 
er der tremmer for vinduerne. Mens disse udsigter bliver klare for os, 
hører vi uden for døren en lidt hektisk og højrøstet diskussion mellem 
to eller tre gerningsmænd. Den handler om, hvorvidt vi behøver at være 
bundet, når vi nu er låst inde.

Det synspunkt sejrer, at de godt kan tage tapen af  vores hænder. Dø-
ren bliver låst op, og to af  gerningsmændene vikler tapen af  os. Døren 
bliver låst igen, og vi hører, at man begynder at lægge op til afgang fra 
huset. Vi nyder at kunne bevæge hænder og arme igen. Jeg tager Mr. T. 
over til mig, og sætter mig på wc-brædtet med ham i armene. Efter at de 
fremmede er ude af  syne, falder han lidt til ro. Vi afventer, men der går 
stadig et par minutter med trafik oppe i huset, inden yderdøren smækker 
bag den sidste, der forlader huset. Der er gået ca. 25 minutter, siden det 
bankede på denne dør. Først da vi har hørt også en bildør, der smækker, 
og en vogn, der starter op, føler vi os sikre på, at vi er kommet til næste 
fase i forløbet.
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Indespærret

Tanken med at spærre os inde har selvfølgelig været, at gernings-
mændene fik tid til at komme væk. Bruge hæve- og kreditkortene 

til bunds, inden de blev spærret. Hvis det var meget planlagt, skulle bilen 
måske også kunne komme videre til en aftager, inden den blev efterlyst. 
Eksport af  stjålne biler fra Vesteuropa til Rusland og lignende steder er 
gængs trafik. Efter sigende stammer en betydelig del af  de kendte tyske 
bilmærker, som man ser mange eksemplarer af  på gaderne i Moskva og 
Skt. Petersborg, oprindeligt fra tyverier og røverier i Vesteuropa. Det 
kræver selvfølgelig en organisation eller professionelle forbindelser at få 
en stjålen bil til at fordufte på denne måde, inden den bliver efterlyst og 
risikabel at have på gaden. Men der kunne godt være en plan af  denne 
art på spil, siden netop bilen tydeligvis havde så høj prioritet i aktionen. 
Det forekom ikke helt indlysende, at et firemandsrøveri som hovedformål 
skulle have bare at få en aftenkøretur i en bil, der hurtigt kunne lægge 
hastighedsbegrænsningerne bag sig.

Men uanset, hvad der skulle ske, var gerningsmændenes plan natur-
ligvis, at vi skulle forblive indespærret i dette kælderbadeværelse en rum 
tid, så de kunne komme væk og få et ordentligt forspring, inden vi kunne 
alarmere nogen, og en eftersøgning ville gå i gang. Formentlig af  vanvare 
havde de fået tændt for udsugningen i badeværelset, der ligesom lyset 
tændes på en kontakt uden for døren. Selv om rummet havde varme i 
gulvet, kunne det godt blive en kølig og ubehagelig affære for min kone 
og barnebarnet at tilbringe vinternatten med en ventilator kørende. Der 
var ingen nemme udveje. Det første, vi kunne gøre, ville være at åbne et 
af  vinduerne og søge med råb at komme i kontakt med nogen af  dem, 
der måske kom gående forbi på fortovet. Naboerne kunne vi formentlig 




