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S

ilkeborgenseren Finn Holm var efterforsker for politiets
rejsehold på én af danmarkshistoriens største hashsager.
Nu har han og de to gerningsmænd, der blev dømt i sagen,
skrevet en bog. En hæsblæsende, humoristisk beretning om
38 millioner kroner hash-penge på udenlandske bankkonti,
smugling, bombesprængninger og et usædvanligt venskab
mellem forbryderne og politimanden

Et venskab på
tværs af loven
SILKEBORG: »Den førstkommende fredag, og de følgende, blev der fodret ænder, leget i sandkasse og
vinket til Hjejlen, når den
gled forbi. Hvad passagererne ikke kunne se, var,
at farmand nok nærmere
skulle have vinket til dem
fra arresthuset, der lå i baggrunden. Hvad passagererne heller ikke kunne vide,
var, at den noble herre med
brillerne, der sad på bænken, var Finn fra Rejseholdet.«

S

cenen er beskrevet af
Steen Nielsen i bogen
»Nemme Penge«. Hyggestunden ved Remstrup Å fandt
sted, da han i 2005 sad fængslet i Silkeborg Arrest. For anden gang var han havnet i
fedtefadet, fordi han og hans
bror havde handlet med hash.
Hash for mange millioner
kroner.
For anden gang var det
også silkeborgenseren Finn
Holm fra politiets rejsehold,
der havde været med til efterforskningen og sendt brødrene bag tremmer.
Der er i bund og grund ikke
noget usædvanligt i, at politimanden sender forbryderne i
fængsel. Det usædvanlige er
til gengæld, at der mellem
Finn og de to narkodømte
brødre opstod et venskab for
livet og en gensidig tillid.
Tilliden var stå stor, at Finn
Holm imod alle procedurer
lod Steen Nielsen se sin kæreste og sin søn uden for besøgsrummet i Silkeborg Arrest.
Hver fredag lod han dem - under sin overvågning - ses på

det grønne område på Åhavevej ved siden af Silkeborg
Vandrerhjem, ligesom også
legepladsen i Indelukket og
Slusekiosken blev besøgt.
- Jeg var blevet udråbt til
Danmarks dummeste politimand, hvis Steen var stukket
af. Jeg var formentlig blevet
forflyttet fra Rejseholdet til
almindeligt
slavearbejde.
Men man skal gøre det, man
inderst inde ved er rigtigt at
gøre. Børn og tilrøgede fængselslokaler hører ikke sammen. Derfor lod jeg Steen se
sin søn og kæreste udenfor
ved åbredden. Jeg følte ikke,
at jeg havde noget at miste.
Men jeg vandt et venskab,
som jeg sætter stor pris på,
fortæller Finn Holm til Midtjyllands Avis.
»Til et hvilket som helst af
disse fredagsbesøg kunne
jeg have hoppet ind i bilen
til mor og søn og kørt af
sted med hylende dæk.
Have aftalt med Henrik eller en af drengene, at de
skulle samle mig op to gader henne med en frisk bil
og en kuvert med kontanter, vupti, og væk på fem
minutter. Men jeg havde
ikke en aftale med Henrik.
Jeg havde en aftale med
Finn. Og jeg holder mine aftaler«.
Steen Nielsen Nemme Penge

D

er er ikke noget »hardcore« over den nu pensionerede rejseholds-politimand,
65-årige Finn Holm, som bor i
Silkeborg med sin kone og en
efternøler på 13 år. Også selv-

om han adskillige gange i løbet af sin karriere har siddet
ansigt til ansigt med drabsmænd, narkoforbrydere og
andre storkriminelle.
Finn Holm er en venlig og
religiøs mand, der voksede op
hos sine bedsteforældre i Engesvang og gennem hele sit
liv har levet efter én læresætning, som hans bedstefar indprentede i ham:
»Du skal behandle andre,
som du gerne selv vil behandles. Det vil sige med respekt«.
- Jeg er kommet ind under
huden på mange kriminelle,
som jeg har været med til at
sende i fængsel. Det havde
dog aldrig tidligere mundet
ud i et decideret venskab. Jeg
har ikke noget problem med
at være venner med Steen og
Henrik Nielsen, som jeg to
gange har været med til at
sætte i fængsel. Vores kemi
passer sammen, og de har en
sort form for humor, som jeg
holder meget af. Vi ses jævnligt, de sender mig kort, og
jeg var blandt andet med til
Henriks 50 års fødselsdag,
fortæller Finn Holm.

H

an gik på pension i 2010,
efter at han tilbragte de
sidste tre år af sin karriere
som kriminalassistent på politistationen i Silkeborg. Rigspolitiets rejseafdeling - kendt
som »Rejseholdet« - forlod
han efter 23 år og med en opklaringsprocent på 98. Der er
kun en enkelt drabssag fra
Tønder, hvor en overlægefrue
blev myrdet, han ikke fik opklaret.
- Da jeg gik på pension i
2010, begyndte jeg at skrive

En fødselsdagshilsen fra familien Nielsen til Finn Holm fra omtrent den periode, da
Steen Nielsen sad i arresten i Silkeborg.

bogen »Nemme Penge«. Jeg
fik Henrik, hans kæreste og
Henriks bror med til det. Det
er én af de historier, der viser,
at virkeligheden langt overgår
den fiktion, man stifter bekendtskab med i kriminalfilm
og bøger. Men foruden underholdning skal bogen også
gerne være med til at nedbryde fejlagtige forestillinger om
politiets arbejde og en fordom
om, at man aldrig kan vende
ryggen til folk, der har haft
nærkontakt med straffeloven,
siger Finn Holm.

B

ogen giver - foruden et
indblik i, hvordan politiet
efterforsker store narkosager
- et indblik i den kriminelle
underverden, og hvordan nogen ender som kriminelle,
mens andre får til opgave at
bure de kriminelle inde.
- Da jeg var 13-14 år, så jeg
op til en ældre fyr, der hed
Hardy. Jeg vidste, at han ikke
holdt sig på den rigtige side af
loven, og en dag spurgte han
mig, om vi skulle køre fra Engesvang til Ikast. Jeg var tæt
på at tage med, men havde en
dårlig fornemmelse i maven,
så Hardy tog af sted alene.
Dagen efter i skolen fik vi at
vide, at Hardy havde stjålet en
bil og var kørt galt. Han blev
dræbt. Det gjorde stort indtryk på mig, at jeg kunne have
siddet i den bil, og hvis jeg
havde, så var jeg måske også
blevet slået ihjel eller var endt
som en rod. Blot med en enkelt plet på straffeattesten
havde jeg ikke fået en karriere

hos politiet. Jeg har om nogen
lært, at det er de små valg i livet, der er vigtigst, siger Finn
Holm.

H

enrik og Steen Nielsen
valgte en anden vej. Den
kriminelle. I ti år skovlede de
millioner af kroner ind på
hash-salg via import fra Holland. Pengene anbragte de i
udenlandske banker. Da de i
1996 blev jagtet på motorvejen ved Vejle og til sidst blev
standset af politibiler, der
holdt på tværs af motorvejen,
var det med 700.000 kroner i
bagagerummet, der skulle
sættes ind på en bankkonto i
Luxembourg.
Det var én af de sidste ture
sydpå og brødrene var klar til
at trække sig fra en tilværelse i
kriminalitet til et liv i sus og
dus i Spanien. De skulle nyde
godt af pengene fra ti år med
hashsalg - og dem var der rigelig af. Det var blevet til 38
millioner kroner i alt, som
stod fordelt på diverse udenlandske konti.
- Steen havde en mission
om, at han skulle kunne gøre
sin egen og de to næste generationer økonomisk uafhængige. Og det var meget tæt på
at lykkes, fortæller Finn
Holm.
Han blev sat på hash-sagen,
da han i 1995 blev sendt til
Holland for at skygge den hollandske chauffør Rudolf Steven Holst - kendt som Tulipanen - som »officielt« var
blomsterhandler, men reelt
kørte hash til Danmark.

- Han blev anholdt, og vi
fandt ud af, at han for enhver
pris ville afsone i det hashvenlige Holland. Og det fik ham
til at tale, hvilket førte os til
»Stein« - Steen Nielsen, fortæller Finn Holm.
Rejseholdet fik sat rum-aflytning ind i Steen og hans
kæreste »Søs«’ lejlighed i Aarhus, ligesom også telefonerne
blev aflyttet. Og snart væltede
det ind med beviser mod de to
brødre og mod »Søs«, der senere kom i fængsel for at være
kurér i sagen.
»I ti år tog den ene dag den
anden. Havde det ikke været for en stikker fra Holland og en ihærdig, nærmest nævenyttig politimand
fra Rejseholdet, der hed
Finn, havde vi nok aldrig sat
tempoet ned. Vi kørte med
speederen i bund. Det gjorde vi også den sidste dag, vi
havde på fri fod. Vi stoppede først, da vi var omringet
af blå blink, politibiler og
betjente med skarpladte våben. Der var dømt FULD
STOP«.
Steen Nielsen Nemme Penge

S

teen Nielsen fik seks års
fængsel, hans bror Henrik
fik to års fængsel, mens Steen
Nielsens forlovede, »Søs«,
blev idømt ét år og ni måneders fængsel. Også Steen og
Henrik Nielsens far blev dømt
i sagen for hvidvaskning af
penge. Han fik ét års betinget
fængsel.

Midtjyllands Avis
Lørdag
12. januar 2013

Finn Holm er født og opvokset
i Engesvang hos sine bedsteforældre. Foruden at have været 23
år hos Rejseholdet, har han også
arbejdet for PET, været konstabel i
flyvevåbnet og arbejdet hos Natos
militære hovedkvarter i Belgien.
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Samtidig rullede de 38 millioner kroner, som blev konfiskeret i de udenlandske banker, ind i statskassen.
Desuden blev en ven og
samarbejdspartner til den
kriminelle familie, Claus Bye
Jensen - også kaldt »Duen idømt seks måneders fængsel.
Der opstod imidlertid splid
mellem brødrene og »Duen«,
som senere blev dømt for et
blodigt attentatforsøg på
Henrik Nielsen, der (efter at
de to brødre var blevet løsladt
fra den første hash-sag) satte
sig ind i en bil i parkeringsdækket på Hotel Atlantic i
Aarhus. Bilen eksploderede,
og trykket skød den dengang
38-årige Henrik Nielsen op i
taget. Blodet løb fra det ene
ben, da han var kommet ud af
den brændende bil og vaklede de 15 meter til betonrækværket og råbte ned til de
forbipasserende på gaden.
Henrik Nielsen fik senere tilkendt 1,2 millioner kroner i
erstatning for attentatforsøget.

te jeg også, at de nok ville
foretrække mig på sagen, når
det endelig skulle være. Og
jeg er jo politimand, så derfor
er der jo også en tilfredsstillelse ved at få de kriminelle
stillet til ansvar. Den følelse
havde jeg også, siger Finn
Holm.
»Det var ikke længere nok
at padle rundt i dagligdagens ligegyldigheder og
høre på pølsesnak og løgnehistorier. En dag var der en
eller anden, der så mig i øjnene og spurgte, om jeg var
klar. Ja, for helvede, sagde
jeg. Hvorfor fanden kom-

mer du først nu!? Hvorfor,
hvorfor for fanden, hvorfor? Hvorfor ikke? Let’s
dance«.
Steen Nielsen i
»Nemme Penge« om
den dag, han blev tilbudt
at komme tilbage til
kriminaliteten

F

inn Holm fik de to brødre
bag tremmer igen og politiet konfiskerede yderligere to
millioner kroner fra brødrene. I mellemtiden havde
Steen og »Søs« fået et barn,
hvilket var hovedårsagen til,
at Finn Holm gav Steen Niel-

sen så frie tøjler og lod familien Nielsen ses i fri natur, da
Steen Nielsen sad i arresten i
Silkeborg.
- Jeg ser stadig brødrene. Vi
går godt i spænd, siger Finn
Holm.
De to brødre er i dag 50 og
53 år og bor »et sted i Aarhusområdet«.
- De er pensionister. Steen
har afsonet 12 år i fængslet,
og jeg har været med til at
tage 40 millioner kroner fra
ham og hans bror. De er blevet straffet, og når de har afsonet deres straf, er de hverken værre eller bedre end alle
os andre. Jeg er ikke bekendt
med, at de laver kriminalitet
igen, og jeg spørger heller
ikke til det, siger Finn Holm.
Han mødes med dem to-tre
gange om året.
- Hen over årene og via de
talrige afhøringer har venskabet udviklet sig mellem os. Vi
klinger sammen, selvom vi er
forskellige og har forskellige
syn på straffeloven. Jeg kigger ikke skævt til dem på
grund af deres fortid. Og som
min bedstefar sagde: Du skal
behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Med respekt. Det gælder uanset, om
man er kriminel eller ej, konstaterer Finn Holm.
»Finn Holm, »din eneste
ven«, som han plejer at sige,
når han ringer. Jeg er sgu
bange for, jeg aldrig slipper
af med ham. Det kan godt
være, at han er min eneste
ven. Det skal dog ikke forveksles med, at han er den
barmhjertige samaritaner.
Hans opklaringsprocent taler for sig selv. Det er ikke
sådan, at han glemmer,
hvad opgaven går ud på.
Sagen skal efterforskes, sagen skal pakkes, og kriminelle skal bures inde. Finn
Holm viste i mange situationer medmenneskelig forståelse. Han havde vilje og
overskud til at bruge tid på
de menneskelige relationer«.
»Søs« - Nemme Penge

Bogen »Nemme Penge« er
udgivet af Lemon Press. I
bogen og ovenstående artikel
optræder Steen og Henrik
Nielsen med navn.
Steens kæreste »Søs« er
anonymiseret.

»»

Jeg kigger ikke skævt til dem på
grund af deres fortid. Og som min bedstefar sagde: Du skal behandle andre, som du
gerne selv vil behandles. Med respekt. Det
gælder uanset, om man er kriminel eller ej
Finn Holm

Her er et udpluk af de »hilsner«, som Finn Holm har
modtaget fra Steen og Henrik Nielsen, der blandt andet
blev »knaldet« på grund af rumovervågning i Steens
lejlighed. - De drenge har humor, konstaterer Finn Holm.

Hash-penge
stod i Jyske Bank
Brødrene Nielsen
havde blandt andet
konti i Jyske Banks
afdeling på Gibraltar
SILKEBORG: Brødrene Nielsen havde i løbet af de ti år, de
handlede med hash, travlt
med at placere alle deres millioner på udenlandske konti.
Blandt andet havde brødrene flere konti i Jyske Banks
afdeling på Gibraltar, hvor
der i alt stod 6,9 millioner
kroner.
- Under min research om
bankhemmelighed, eksotiske
øer med skattely og så videre
hørte jeg om en bank på Gibraltar. Den var kendt i lyssky
kredse for at være med på lidt
af hvert. Banken blev på et
tidspunkt opkøbt af Jyske
Bank, der forsøgte at ændre
dens omdømme og renommé,
og det lykkedes langt hen ad
vejen, skriver Steen Nielsen
blandt andet i bogen »Nemme
Penge« og fortsætter:
- Vores indeståender i Jyske
Bank blev blandt andet investeret i danske stats- og kreditobligationer. Jeg forberedte

mig hjemmefra, og det viste
sig, at jeg havde sans for at
ramme rigtigt - og min timing
var også bedre end Jyske
Banks, skriver Steen Nielsen.
Jyske Bank var meget samarbejdsvillig, da politiet i Silkeborg skulle have pengene
frigivet og overført til Danmark. Det irriterede Steen
Nielsen, der i bogen skriver:
- Da det danske politi i samarbejde med anklagemyndigheden og Justitsministeriet
henvendte sig til de lokale
myndigheder og Jyske Bank
på Gibraltar og informerede
dem om, at man havde en formodet hashhandler i kikkerten, der havde anbragt narkopenge, blev de ikke mødt af
brølende tavshed eller et
stort, blinkende skilt, hvorpå
der stod: bankhemmelighed.
Den væsentlige detalje, at der
ikke var dømt nogen, men at
man bare havde en formodning, fik ikke folkene på Gibraltar til at holde kortene tæt
til kroppen og afvente en
domfældelse, inden de kæftede op. Nej, tværtimod, man
ville skam gerne snakke med
politiet om en vis Steen Nielsen og hans forretninger.

Majbritt Saerens
hjalp med bogudgivelsen

P

å trods af attentatforsøget
og fængselsopholdet var
brødrene ikke færdige med at
handle med hash. Indtil 2004
holdt Finn Holm sig orienteret om de to brødres liv via
sine kolleger.
- Da det viste sig, at de to
var i gang med hash igen, var
min umiddelbare reaktion, at
jeg ikke havde lyst til at tage
sagen. Jeg havde jo sympati
for dem. Men omvendt tænk-
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Sådan så bilen ud, efter at den var eksploderet med Henrik Nielsen bag rattet. Det var et
mirakel, at han overlevede.

SILKEBORG: Finn Holm fik en
hjælpende hånd fra skuespilleren Majbritt Saerens, som er
fra Silkeborg og blandt andet
kendt fra tv-serien »Krøniken«.
- Jeg kender Majbritt og
hendes forældre. En dag sad
vi og fik en kop kaffe i Silkeborg, og jeg fortalte Majbritt
om mine planer med bogen.
Hun syntes, at det lød meget
spændende og fremlagde udkastet til bogen for et forlag i
København. Forlaget var begejstret, og arbejdet med bo-

gen kunne fortsætte, indtil
den blev udgivet, fortæller
Finn Holm.
Der er planer om, at den
skal udgives i en række andre
europæiske lande, ligesom
det på sigt også er meningen,
at den skal filmatiseres, hvis
det kan lade sig gøre.
- Jeg er i gang med en ny
bog. Men jeg er endnu ikke så
langt, at jeg kan afsløre, hvad
den handler om, siger Finn
Holm.
holst

