Kriminalinspektør Børge Baagø Hansen genser videoen med politiets rekonstruktion i
mødelokalerne i Efterforskningsafdelingen på Esbjerg Politigård. Baagø blev pensioneret
i 2008, men sagen går aldrig i hans glemmebog.

Kriminalinspektørens største sag
INTERVIEW: Bärbel-sagen er den mest opsigtvækkende og mystiske sag i kriminalinspektør
Børge Baagø Hansens karriere. Den endte med frifindelse af en formentlig femdobbelt russisk
morder. Selv om det er over elleve år siden, dukker dramaet stadig op i hans erindring med
jævne mellemrum.
- Bärbel-sagen? Jo…
Kriminalinspektør Børge Baagø Hansen læner sig frem over skrivebordskanten og nikker stille.
Han behøver ikke granske sin hukommelse. Som et ildevarslende spøgelsesskib drev den tyske
coaster m/s Bärbel ind i kriminalinspektørens liv den 18. august 1993, og selv om det er over elleve
år siden, så driver Bärbel stadig rundt i hans erindring.
- Jeg kom til Esbjerg i 1992. Bärbel-sagen fik vi i august 1993. Og chefen var på sommerferie…
Kriminalinspektøren smiler og rejser sig. I en bakke på en kommode tæt ved døren finder han
hurtigt et chartek frem. Det virker, som om det gamle mord-mysterium altid er inden for
rækkevidde på hans kontor.
- Det er da klart den mest opsigtsvækkende og mystiske sag, jeg nogensinde har haft. Og jo…
Jeg tænker stadig på den af og til. Men jeg er nu også blevet mindet om den mange gange. Den er
dukket op, når jeg har holdt foredrag, og folk har stillet spørgsmål om den. Og dertil kommer, at jeg
selv har brugt den i flere år på politiets lederkurser. Så den er bestemt ikke glemt.

- I øvrigt er selve kriminalsagen jo også blevet aktuel flere gange i årenes løb. Ved meldinger om
ligfund eller fund af menneskeknogler har vi tjekket af hver gang og sammenholdt med de tekniske
prøver fra skibet.

Kun kaptajnens lig blev fundet
For kriminalinspektøren endte sagen dér, at den russiske sømand, Andrej Lapin, som til sidst tilstod
at have slået to af de fem besætningsmedlemmer ihjel i nødværge, blev udleveret til retsforfølgelse i
Tyskland. Her blev han efter en langvarig retssag frikendt, fordi man ikke kunne gendrive hans
påstande. Efter et enormt og opslidende efterforskningsarbejde blev sagen ellers givet videre med
en lang række stærke indicier på, at den russiske sømand havde slagtet samtlige fire sømænd og
kaptajnen.
- Der blev taget 433 DNA-prøver om bord på Bärbel, og vi har DNA på samtlige
besætningsmedlemmer og deres tandkort. Vi har bare aldrig fået andre lig end kaptajnens, som blev
fundet i hollandsk farvand. Interpol blev dengang varskoet om at melde alle ligfund i regionen. Det
kan lyde lidt underligt, at der ikke er fundet nogen, men det kan skyldes så meget. Får fiskere for
eksempel noget i deres trawl, skal de straks afbryde fiskeriet og søge havn, og tjah… Det har de
ikke rigtig nogen interesse i.
- Når jeg tænker tilbage, er der nu ikke noget, jeg har fortrudt. Ikke noget, jeg ville have gjort
anderledes. Sagen blev kørt lige efter bogen.
Selv er Børge Baagø Hansen ikke i tvivl om, at den russiske sømand myrdede alle og smed deres
lig over bord for at røve de 60.000 D-mark i skibets kasse. At det endte i en frifindelse, ærgrer ham
rent professionelt, for materialet var tilstede.

Sømand med psykopatiske træk
Ud over det krævende arbejde med at sikre de tekniske spor om bord på Bärbel var også den
russiske sømand noget af en udfordring for kriminalpolitiet i Esbjerg. Sømanden, der under hele
sagen optrådte smilende og med en besynderlig ro og imødekommenhed, havde en fortid i den
sovjetiske flåde og var en hård nød at knække.
- Lapin havde bestemt nogle psykopatiske træk. Han var en udspekuleret rad. Han fornemmede
konstant, hvor vi stod i efterforskningen – og han tænkte lynhurtigt. Da han fandt ud af, at han ikke
kunne gøre rede for de sidste to lig på dækket, ja så vendte han rundt og tog dem på sin kappe. Og
kaldte det nødværge. På den måde agerede han hurtigt under vores forhør og tilpassede hele tiden
sine forklaringer efter vores arbejde.
Tilbage på sit kontor har kriminalinspektøren stadig sagens akter inden for rækkevidde, og han
har videobåndet af rekonstruktionen om bord på Bärbel, hvor den smilende russiske sømand
beredvilligt viste, hvordan han slog to kolleger ihjel. Og øverst oppe under politigårdens tag står en
stor papkasse i et rum inde i skunken. Her ligger alt det øvrige materiale i den sag, der aldrig helt
går i glemmebogen.
M/s Bärbel vil blive ved med at drive rundt i kriminalinspektørens erindring.

