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Forfatter og tidl. PET-chef:  
“Putins regime har genoptaget  
likvideringer i Vesten”

En dansk husmor bliver uforvarende skudt af  en sovjetisk 
KGB-agent i Frank Jensens nye spionkrimi, hvis handling 
– der foregår under Den Kolde Krig – sagtens kunne være 
virkelighed i dag. Russiske spioner huserer nemlig igen 
for alvor i Vesten, siger forfatteren, hvis roman inden 
udgivelsen er solgt til filmatisering

Der er masser af  realistisk drama og action i Frank Jensens nye 
spionkrimi, Den russiske kodemand: En husmor bliver skudt af  
en sovjetisk KGB-agent, da hun er på det forkerte sted på det 
forkerte tidspunkt; en ung kvinde bliver holdt som gidsel på et 
hotelværelse af  samme agent, inden PET dræber ham; og det 
kommer til åben skududveksling mellem PET og KGB ved et 
hotel på Vesterbro, da de begge forsøger at nå først frem til den 
af hoppede spion, der er bogens hovedperson.

Det hele foregår under Den Kolde Krig og er baseret på vir-
kelige begivenheder og personer – og ifølge forfatteren kunne 
noget lign. sådan set også ske her og nu:

“Den hemmelige krig, spionagen, var virkelig hård og brutal 
fra 1930’erne og frem til 1970. KGB likviderede i den peri-
ode utallige af hoppere og systemkritikere, men fra ca. 1970 
blev de mere tilbageholdende med likvideringsoperationer i 
Vesten. Faldt de over en af hoppet KGB-officer, ville han dog 
øjeblikkelig blive dræbt. Efter en lang pause har Putins regime 
genoptaget likvideringer i Vesten, og der er ingen grund til at 
tro, at det ikke vil fortsætte,” siger Frank Jensen med henvis-
ning til den aktuelle krise mellen Vesten og  Rusland.

Han fortsætter:

“Selvom USSR for længst er faldet fra hinanden, har russerne 
hele tiden fortsat deres spionageaktiviteter, og der ofres mange 
ressourcer på at rekruttere folk, der kan give oplysninger om 
militærteknologi, videnskabelige landvindinger, politikere og 
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journalister og i det hele taget holde Putin ajour med Vestens 
politiske og ikke mindst sikkerhedspolitiske planer.”

At det er tæt på virkeligheden, er vigtigt for forfatteren, når 
han skriver.

“Når en beretning er baseret på virkelige hændelser, synes 
jeg selv, at det trækker historien rigtig meget op og bliver 
langt mere vedkommende. Derfor vælger jeg at skrive ting 
med tråde til virkelige begivenheder. Jeg har mødt rigtig 
mange meget forskellige mennesker i mit liv – også en del 
excentrikere. De står lyslevende for mig, og det giver mig en 
stor tilfredsstillelse at genopleve dem og bruge dem i mine 
 romaner. Det gør mine romanpersoner mere levende for mig.”

Om bogen
København, 1952. Da kodemanden Alexander Merkulov 
forsvinder fra den sovjetiske ambassade, lander sagen på den 
erfarne PET-efterforsker Frederiks Krogs bord. Sammen med 
kollegaerne Ravn og Bauer kaster han sig ind i jagten på den 
formodede af hopper. Men russeren er som sunket i jorden  
– han ved, at KGB vil gøre alt for at gøre ham tavs, og at der  
er dobbeltagenter overalt. Den russiske kodemand er en spek-
takulær spion roman af  den tidligere operative chef  for PET 
Frank Jensen. Historien er baseret på virkelige begivenheder  
og personer.

Om forfatteren
Frank Jensen, f. 1949, er tidligere operativ chef  i PET. Han 
blev ansat i Politiet i 1972, og frem til ansættelsen i PET i 1981 
arbejdede han blandt andet som hemmelig agent i Køben-
havns Politis narkoafdeling. I 1988 var Frank Jensen leder af  
antiterrorafdelingen og ledede på PET´s vegne optrævlingen 
af  Blekingegadebanden. I 2007 blev han udnævnt som chef-
politiinspektør og operativ chef  for PET. Frank Jensen blev 
pensioneret i 2012 og har ved siden af  kommentatorarbejde  
for TV2 udgivet flere spændingsromaner.
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