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Efter sin mands pludselige død begyndte forsvarsadvokat Luise Høj at ride. Hun ejer nu fire heste. Foto: Walther Bølge

Forsvarsadvokaten komme
Forsvarsadvokat
Luise Høj
repræsenterer
gerne rockere og
bandemedlemmer.
Arbejdet handler
om tillid, men
hendes egen led et
knæk, da hendes
mand døde
allerede som
39-årig

Af Laura Engstrøm

D

et er som om, Luise Højs tillid konstant bliver sat på
prøve.
Professionelt i hendes arbejde som forsvarsadvokat.
Privat da hendes mand for et par år
tilbage en stille morgen døde – helt ud
af det blå. Kun 39 år gammel.
Den 44-årige Luise Høj sidder i sit
spisekøkken i huset i Gentofte, hvor
hun bor med sine to døtre Thea og Naja
på henholdsvis 10 og 12 år. Hun er lige
nu aktuel i serien “Efterforskerne” på
DR2, hvor hun sammen med tidligere
statsadvokat Birgitte Vestberg belyser,
hvordan politiets efterforskning har
haltet i en række sager. Derudover giver de sammen også seerne et indblik i
politiets arbejde, og i hvordan sagsgangen ofte forløber.
“Det der foregår i programmet,
nemlig at vi finder fejl i politiets arbejde, er ikke dagligdag, men det sker. Jeg
synes, det er vigtigt, at folk får øjnene
op for det,” fortæller Luise Høj.

“Grundlæggende har danskerne stor
tillid til politiet, og det skal de også have. Det har jeg til dels også selv, men
der er også en anden side, og den bliver
vist i “Efterforskerne“,” siger hun.

Rockere og bandemedlemmer
Selv virker Luise Høj som en der ikke
sådan lige er til at ryste i sin grundvold.
Det er også nødvendigt med den type
klienter, som hun repræsenterer: rockere, bandemedlemmer, pushere og
økonomiske spekulanter som i danmarkshistoriens største hvidvasksag,
Operation Greed, som hun sidder med i
øjeblikket.
I begyndelsen af sin karriere arbejdede Luise Høj ellers som civil advokat
og rådgav selskaber om skat, men
straffesagerne interesserede hende
langt mere.
“Straffesager har en puls og dynamik, som tiltaler mig. Og så er det såkaldt almindelige mennesker, man har
som klienter,” siger Luise Høj og fortsætter:
“Som forsvarer repræsenterer man
høj og lav. Det er også en af grundene

BLÅ BOG
Luise Høj
Privat
Bor i Gentofte med sine
to piger på 10 og 12 år.
Karriere
Færdiguddannet jurist
fra Københavns Universitet som 24-årig. Derefter
ansat i Justitsministeriets
departement og arbejdede som offentlig anklager. Fik advokatbestalling mens hun arbejdede hos Advokatfirmaet
Horten. Partner i Ranum
Advokater.
Bidragyder
til en kommende bog om
advokatetik.

til, at jeg ikke kommer på arbejde iført
pencil skirt og stiletter. På en typisk arbejdsdag skal jeg først møde i Københavns Byret, og derefter skal jeg i Vestre Fængsel. De klienter, jeg møder i
fængslet, skal umiddelbart have tillid
til mig. Tillid er sindssygt vigtigt. Og så
duer det ikke at komme i noget tøj, der
efter min opfattelse ikke virker tillidsvækkende i den sammenhæng.”
Af kolleger bliver Luise Høj betegnet
som grundig og omhyggelig. Selv kalder hun sig flueknepper. Hun kan bruge lang tid på at gå tidligere domme efter og finde beviser, der kan så tvivl om
anklagemyndighedens påstande. For
det at være en dygtig forsvarsadvokat
betyder også, at man kan spille på flere
strenge, mener Luise Høj:
“Udover at man skal få nogle gode
resultater, må man også vise sine klienter, at man vil dem og vil kæmpe for
deres sag. Vi kan ikke vinde altid, slet
ikke, men man er nødt til at kunne se
værdien i, at en klient får ti måneder i
stedet for ét års fængsel. Så er det en
lille sejr.”
Hendes egen tillid til systemet led et
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Forsvarsadvokat Luise Høj er lige nu aktuel i en dokumentarserie, hvor hun dykker ned i danske efterforskninger, bl.a. omkring voldtægter og mord. Foto: Walther Bølge

mer altid op på hesten igen
knæk, da hun som forsvarsadvokat repræsenterede en klient i den meget
omtalte Pusher Street-sag, hvor politiet i 2014 gennemførte en aktion mod
det ulovlige hashsalg på Christiania,
der førte til en lang række anholdelser
og tiltaler. Et par år senere i 2016 blev
anklagemyndigheden så dømt for embedsmisbrug og for at have løjet i Østre
Landsret.
“Jeg var helt tæt på i Pusher Streetsagen og fik øjnene op for, hvor galt hele systemet kunne behandle nogle
mennesker, der var sigtede. Efter at have nærlæst alle dokumenter i den sag
var jeg mildest talt chokeret,” fortæller
Luise Høj.

De blå kedeldragter i Dubai
Hvad det vil sige at være uden retssikkerhed, oplevede Luise Høj på nærmeste hold, da hun og hendes familie for ti
år siden boede i Dubai, hvor hendes
mand var udstationeret som direktør
for Carlsberg med ansvar for salget i
Mellemøsten og Afrika.
“På et tidspunkt var der en spritbilist, der kørte ind vores lokale super-

marked. Og så tænker man: Nu bliver
han sikkert fængslet. Men nej, dagen
efter kørte han rundt igen. Hvis du er
emirati og har penge, vil du aldrig få
skylden. Sådan noget kan jeg slet ikke
ha’!”, siger hun med tryk på “ha’", så dialekten afslører, at hun er opvokset i
Hvide Sande.
I Dubai fik Luise Høj også et nyt syn
på sit forhold til at arbejde.
“Vi var meget privilegerede, og jeg
havde mulighed for at gå hjemme med
børnene. Men efter at jeg havde fyldt
tiden ud med kunstmaling og fitness i
et par måneder, kunne jeg ikke holde
det ud mere. Så jeg lavede mit eget firma, hvor jeg rådgav danskere i Dubai
om skatteret og familieret.”
I praksis betød det bl.a. at hjælpe
danske kvinder, der ville skilles og have
børnene med hjem til Danmark, hvis
manden ville blive i Dubai. Og det var
ikke kun arabiske mænd, der benyttede
sig af landets sharialovgivning, der lader mændene få forældremyndigheden i tilfælde af skilsmisse.
“Der var skam også danske mænd,
der brugte den lokale lovgivning,” for-
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tæller Luise Høj. Retshjælpen til de
danske kvinder gav hun pro bono, altså
uden at tage vederlag for det.
Det var ikke kun synet på den manglende retssikkerhed, der gjorde Luise
Høj glad for at komme fra Danmark.
Det gjorde det også at se sig selv leve et
luksusliv.
“Dubai er for klasseopdelt til mig.
Jeg måtte erkende, at jeg ikke kunne
holde til at leve det liv, vi havde dernede. Da vi kom derned, lagde jeg ofte
mærke til de asiatiske arbejdere, der laver det praktiske arbejde i Dubai. De
går rundt i deres blå kedeldragter, og
nogle af dem kravler rundt på husene,
mens de vasker vinduer. Lidt efter lidt
holdt jeg op med at lægge mærke til
dem. Og når vi sad på en restaurant,
kunne jeg tage mig selv i at sidde og
brokke mig, hvis serveringen var for
langsom. Hvor ucharmerende er det lige?! Bare fordi jeg havde glemt, hvordan man putter tallerkener i opvaskemaskinen og folder tøj. Jeg var ved at
blive privilegieblind,” fortæller Luise
Høj.
Der er i mere end én forstand langt

fra Dubai til Hvide Sande, hvor Luise
Høj voksede op. Hendes store, vestjyske familie er for langt de flestes vedkommende blevet boende på vestkysten, hvor Luise Højs far var fiskeskipper og moderen sygehjælper. Så da
Luise Høj som den første i familien ville i gymnasiet, lød det fra hendes mor:
“Er det nu smart? Det er jo for dem,
der gerne vil læse videre.”
Luise Høj smiler ved tanken.
I gymnasiet havde hun været optaget af samfundsfag og historie, og så
snart hun havde fået huen på, søgte
hun ind på jurastudiet i Aarhus.
“Jeg havde siddet ved kassen i supermarkedet i nærmest hele min fritid,
mens jeg gik i gymnasiet, så hvis jeg
skulle lave noget andet end det, skulle
jeg bare væk,” siger hun.
Derefter gik det slag i slag. Luise Høj
blev studentermedhjælp i Folketinget,
og efter endt uddannelse blev hun ansat i anklagemyndigheden. En overgang underviste hun i skatteret på
Syddansk Universitet, og siden fik hun
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TRE TIPS TIL AFSLAPNING

L U I S E H Ø J S F AVO R I T T E R
LET TRAV IGENNEM
DEN SMUKKE
DYREHAVE

COPENHAGEN
BLUES FESTIVALS
20-ÅRS JUBILÆUM

EN TUR I VANDET
MED KANO OG KIG
TIL SKOVEN

Oplev Dyrehaven til
hest. Hos Fortunens Ponycenter kan man leje
sig til det, og de har ture
til alle aldre og niveauer.
En gruppe kan ride alene
på skovtur, eller man kan
vælge at få en guide
med.

Musik skal opleves live,
og jeg håber virkelig, at
Copenhagen Blues Festival overlever corona.
Den blev stiftet i 2000, og
jubilæet er lige nu udskudt til 30. sept. i år.

Se skoven fra vandsiden.
Lej en kano hos Frederiksdal Kanoudlejning.
Den ligger placeret ved
Mølleåen, og man kommer let til Furesøen,
Lyngby Sø og Bagsværd
Sø.

døtrene. Og Luise og Søren sammen.
De ser glade ud.
“Det billede dér er taget til en fest, 14
dage før han døde,” siger Luise Høj og
peger på et billede af Søren, der sidder
ved et selskab og smiler til den, der tager billedet.
“Der kan jeg huske, at jeg var ude for
at købe nyt tøj til festen, og det var
ham, jeg tænkte på, da jeg købte det.
Selv efter 14 års ægteskab var jeg i perioder stadig forelsket i ham. Hvor
mange forhold kan man sige det om?”

Tung tid

Forsvarsadvokat Luise Høj i Gentofte Rideklub, som hun besøger jævnligt sammen med sine to døtre. Foto: Walther
Bølge

sin advokatbestalling, mens hun arbejdede for Advokatfirmaet Horten.
Således gik livet sin bekymringsfrie
gang. Indtil den søndag i august 2015.

Alt blev gråt
Det var morgen, og den yngste datter
råbte fra første sal. Hendes stemme lød
ikke som normalt.
Aftenen forinden havde Luise Høj,
hendes mand og deres to døtre været
til vejfest med naboerne på vejen, hvor
de bor. Luise Høj var stået op, havde
kigget på sin mand, der lå i sengen og
tænkt, at det var godt, at han sov længe. Hun var gået nedenunder, da hun
hørte den yngste datter på fem kalde.
Luise Høj løb op ad trapperne og så sin
datter stå ved sin fars side.
“Jeg kunne se med det samme, at
han var død,” fortæller hun.
Døtrene kom over til naboen, og Lui-

se Høj ringede til sin veninde. Derefter
til 112. Lidt efter kunne hun stå og se
ambulancefolkene køre hendes mand
væk i en ligpose.
I dag har Luise Høj stadig ingen forklaring på, hvorfor hendes mand aldrig
vågnede op den morgen i august for
fem og et halvt år siden.
“Han blev obduceret, men de fandt
aldrig rigtig ud af, hvorfor hans hjerte
holdt op med at slå. Søren var ikke i risikogruppe. Han havde løbet maraton,
han spiste for det meste sundt og var 39
år gammel,” fortæller Luise Høj.
Tårerne opløser mascaraen, og sorte
striber løber ned ad hendes kinder. Luise Høj gør ikke noget for at holde gråden tilbage, men siger forklarende, at
det er noget tid siden, hun har talt om
det.
På opslagstavlen ved siden af spisebordet hænger der billeder af Søren og
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rigtig ud af,
hvorfor hans
hjerte holdt op
med at slå
Luise Høj, forsvarsadvokat

Da Luise Højs mand døde, havde hun
ringet til sin kollega, der prompte overtog hendes sager. I månederne der
fulgte, var Luise Høj kun optaget af to
ting: at Thea og Naja kom så godt igennem sorgen og traumet, som de kunne.
Og at hun selv gjorde.
“Hvis jeg ikke havde skullet tage mig
af mine børn, ved jeg ikke, hvad jeg
havde gjort. Det var som om, alt blev
gråt. Jeg havde ingen glæde, og små
dagligdagsproblemer havde jeg ingen
interesse i. Jeg var nok også lidt svær at
være sammen med. En veninde beklagede sig på et tidspunkt over, at hun
stod for aftensmaden hele ugen, fordi
hendes mand var ude at rejse. Jeg sagde
ikke noget, men indeni blev jeg så irriteret over, at det kunne være et problem.
Nu vil mine veninder godt fortælle
mig, at i tiden efter var det tungt at besøge mig,” fortæller Luise Høj.
Hun fik en psykolog og gik i først én
sorggruppe, så i en anden.
“Jeg snakkede virkelig meget om
det. På et tidspunkt sagde min psykolog noget, som jeg på det tidspunkt opfattede som en banalitet: at jeg ville nå
derhen, hvor jeg var taknemmelig over
at have kendt og været sammen med
Søren. Dengang rystede jeg på hovedet
af det. Men nu giver det mening.”

Arbejdet var en lettelse
Et par måneder efter Sørens død ringede Luise Højs kollega og spurgte, om
det ikke var en idé, at hun kom tilbage
på arbejde. Bare én dag.
“Én dag kunne jeg lige overskue. Det
viste sig at være en lettelse at begynde

at arbejde igen, for så var der nogle timer i løbet af dagen, hvor jeg ikke
tænkte på, hvad der var sket. Jeg skulle
bare passe mit arbejde,” fortæller hun.
Arbejdet kunne netop få tankerne
væk, fordi Luise Høj med egne ord “er
meget optaget af sit fag.”
Nu er tragedien langsomt ved at
komme lidt på afstand. Hun har fået en
kæreste, og døtrene er godt i vej.
Og som Luise Højs mor med sædvanlig beskedenhed sagde, da hun havde set sin datter præsenteret som topjurist og efterforsker i fjernsynet:
“Det var da flot.”
Men det har været sindssygt hårdt,
fortæller Luise Høj.
“Og jeg har været nødt til at sætte
barren lavt nogle steder. Hvis der er
nogen, der har lyst til at lave en analyse
af, om børn tager skade af at få takeaway flere gange om ugen, så kan de kigge på mine børn. I en periode var jeg
også nødt til at have en au pair, for som
forsvarsadvokat er det svært at tage
barnets første sygedag, hvis man har
en klient, der skal i retten. Efter Sørens
død traf jeg hurtigt en beslutning om,
at jeg ikke vil være offer. Jeg er taknemmelig for, at jeg i modsætning til dem,
der er blevet skilt, har mine børn hele
tiden. Med tiden lærer man at se lyspunkterne.”
Og ja, hun har genvundet tilliden til
livet.
“Jeg er nødt til at tro på, at jeg får et
godt og langt liv. Det skal jeg jo. Jeg skal
være der for mine børn.”

EFTERFORSKERNE
DOKUMENTARSERIEN “Efterforskerne” har netop haft premiere på DR2. Her gennemgår
forsvarsadvokat Luise Høj sammen med tidligere statsadvokat
Birgitte Vestberg en række tidligere sager og domme.
SERIEN vises hver torsdag kl. 21
og kan ses de kommende fem
uger.

