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”Børn som viggo tager deres hemmeligheder med sig fra barndom-
men, og de forbliver usynlige. Måske erstattes de, som livet går, af 
endnu mere mærkværdige tvangstanker, af hemmelige forestillinger, 
længsler, vrede og ufrivillige bevægelser. Men det er alt sammen lavet 
af det samme mørke stof, der forbliver intakt dybt nede i den skakt, de 
gudstroende i mangel af en bedre betegnelse kalder for sjælen.”
                                                           Malin, Røsnæs ved fyret, februar 2015.

“viggo hadede de røde feriebarakker i Ellinge 
lyng med en styrke, som kun et lille drenge-
hjerte kan rumme (den slags had går aldrig over 
og svækkes aldrig og kan til enhver tid udløses 
af bare en duft eller en lyd, af nyslået græs eller 
lyden af vindstød i granerne, selv halvtreds år 
senere). 

de seks træbarakker, der skulle huse de om-
kring hundrede heldige københavnerbørn, lå 
som sagt ved sejrøbugten, og frøkenerne salo-
monsen og thorsager nærmest dansede rundt 
i det lysgrønne græs, mens de låste dørene til 
sovesalene op, åbnede vinduer og luftede ud 
og blandede saftevand og kogte pølser, som 
de fordelte på lange vakkelvorne borde, mens 
børnene gyngede i gamle bildæk og afprøve-
de vipperne og strålede om kap med den høje 
smørgule formiddagssommersol. 

viggo hadede det, og frøkenerne hadede den 
lille stritørede drengs åbenlyse sorg og for-
græmmede ansigt; viggo hadede smagen af 
nylavet saftevand og udkogte pølser, frøken-
erne afskyede den måde, han nippede til deres 
velkomstmåltid på, før han vendte sig væk og 
vandrede i retning af markerne og skoven. 

Jeg tror virkelig ikke, at disse frøkener af 
Hjertets godhed opdagede, at han aldrig var til 
stede, og at hans savn var af en anden verden 
end den, de selv kendte. de tænkte kun på den 
godhed, de selv eksekverede, med deres op-
blandede saftevand, røde pølser, sanglege og 
strandture; for det var sådanne gerninger, der 
indeholdt selve livet, godheden og sundheden, 
og det kunne ingen børn nogensinde tillade sig 
at sige nej til.”

Uddrag af Logbog fra et LivsforLis

Erik Valeur, f. 1955, dansk journalist på bl.a. 
Berlingske, DR, Information og Tænk, samt 
mediekommentator for Politiken og Jyllands-
Posten. Medstifter af månedsbladet Press 
og initiativtager til Magtens Galleri på Galerie
Asbæk. Har to gange sammen med kolleger 
modtaget Cavlingprisen, desuden Publicist-
klubbens Jubilæumspris 1994 og Krygerprisen 
1994 og 1999. Forfatter til bl.a. debatbøgerne
Stop Pressen (1993), Magtens bog (2002) samt
60 skarpe skud (2007).

Erik Valeur udkom i 2011 
med sin debutroman 
Det syvenDe barn, som 
bl.a. indbragte ham Danske 
Banks debutant pris, Week-
endavisens Litteraturpris, 
DR Romanprisen, Harald 
Mogensen Prisen samt 
Glasnøglen. Bogen er solgt 
til udgivelse i bl.a. Tyskland, 
Sverige, Holland, Italien, 
Rusland, Spanien, Norge 
og USA.

AF FoRFATTEREN TIL PRISVINDEREN 
DET SYVENDE BARN

i det hvide fyrtårn – på den alleryderste spids af halvøen røsnæs, lige 
midt i danmark – bor en mand med en ejendommelig hemmelighed. 
det eneste menneske, der fornemmer, hvad manden i Fyret har holdt 
skjult i en menneskealder, fortæller i denne bog hans mærkværdige 
historie. Malin forstår, at viggo larssen allerede som barn fik en viden, 
som ingen skulle have haft. 

På årets første dag forsvinder det kvindelige overhoved for den mest 
magtfulde familie i landet. Hun er mor til både landets statsminister 
og justitsminister – og hele nationen leder efter hende. Manden i Fyret 
starter sin rejse tilbage i tiden – tilbage til barndommen i søborg ved 
København. i det gule hus over for viggo larssen boede de to drenge, 
der blev danmarks mægtigste mænd. 

LogBog fRA ET LiVSfoRLiS er en fabel, en samtidsfortælling og en 
thriller på én gang. den handler om børn, der vokser op med særheder, 
ingen kan finde ud af at flygte fra. Om ånder og om døden, om magt-
fulde politikere, management-guruer og mediestjerner. Og om de hem-
meligheder, alle mennesker forsøger at skjule for sig selv – og hinanden.
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Forfatterens forord

DRØMMEN OM VARSLET

Varslet kom til ham i drømme, mens han sov, smilende i søvne, sådan som 
børn gør. 

Kvinden. Havet. Hænderne. Hænderne var rakt frem mod ham, som 
om kvinden ville kalde ham til sig.

Viggo Larssen var vågnet med et lille skrig, som ingen hørte, fordi han 
altid sov alene. I mørket fornemmede han allerede dengang, hvad drøm-
men betød, og det var derfor han som voksen kaldte sin drøm med synet 
af kvinden for Varslet. 

Han fortalte ikke nogen om sin frygt; ikke sin mor, ikke sin mormor, 
slet ikke sin morfar, der var berygtet i hele rækkehuskvarteret for sin vran-
tenhed og led af en vedholdende, formørkende migræne. 

De var voksne. De ville ikke forstå det, og de syntes i forvejen, at han 
var sær. Det var dét ord, de voksne ville bruge. De frygtede ligesom alle 
andre det ukendte, det anderledes, de syner, ingen kunne forklare. Den 
slags tilstande hørte andre verdener til og måtte aldrig komme deres kvar-
ter for nær. 

Viggo Larssen lod sin mærkværdige drøm leve videre på et sted, ingen 
kunne finde, og som kun han selv havde adgang til. Med jævne mellem-
rum vendte drømmen tilbage. Hænderne. Havet. Kvinden, som lignede 
hans mor. 

En mørk skygge, der piskede vandet til hvidligt skum omkring hendes 
fødder. Men skyggen under overfladen nåede aldrig op i lyset, før han 
vågnede. 

Selv i så tidlig en alder forstod han, at hans natlige syner krævede dy-
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bere tænkning end alt andet, han var stødt på i sit korte liv. Ingen jordisk 
sjæl ville kunne sammenligne den mærkværdige drøm med noget, de 
tidligere havde hørt om, og derfor ville han være alene. Han tænkte på 
døden, men det var et farligt ord, og han brugte det aldrig i vågen tilstand. 
Han anbragte al sin frygt i en mørk skakt i sit indre, sådan som børn gør.

Da han som 15-årig genkendte drømmen – i et andet menneskes 
beskrivelse – skyldtes det hverken årtiers forskning eller en hidtil uset, 
skarpsleben tankekraft, men slet og ret det, som Skæbnen siden tidernes 
morgen har været den eneste virkelige ekspert i – hverken overgået af 
Gud eller Fanden – tilfældet. 

Det simple faktum at ellers adskilte hændelser i tid og rum pludselig 
føjer sig sammen på en måde, ingen har forudset, og danner et mønster, 
som intet øje kan se og ingen tanker kan forklare, men som Viggo Larssen 
alligevel vidste eksisterede. 

Han var ikke i tvivl om, at mønstret fandtes – men han skjulte sin vi-
den, sådan som han havde skjult drømmen. 

Da de dramatiske hændelser på plejehjemmet Solbygaard i Gentofte 
gjorde en ende på dvalen, var han for længst blevet voksen. 

1. august 2015
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Se engang på himlen og spørg dig selv: Har fåret spist blom-
sten eller har det ikke? Og du skal se, hvor alt bliver anderle-
des ...

... og ingen voksne vil nogensinde kunne forstå, at det er så 
umådelig vigtigt. 

Antoine de Saint-Exupéry i Den lille prins
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Prolog

ENKEFRUENS FORSVINDEN

Statsministeriet
– torsdag den 1. januar 2015, sent om aftenen

Statsministeren rystede på sit imponerende massive og – som onde tun-
ger blev ved med at kalde det – grotesk tunge hoved. 

Han holdt om det med et par labber, der var store nok til at omslutte 
det helt. 

En avisjournalist havde engang (angiveligt med en kranieforsker som 
kilde) anslået det til “en vægt på mindst seks kilo” – det var mere end en 
middelstor bowlingkugle – og man kunne næsten høre tankerne rulle 
rundt i mørket bag regeringschefens granitskårne pande, uden at de kun-
ne finde vejen ud. 

I en svunden tid havde statsministerens mor foræret sin søn stribevis 
af illustrerede seriehæfter om pelsjægeren Davy Crockett, og nu lignede 
den granvoksne mand absurd nok selv den sårede bjørn, der brød igen-
nem tykningen for at rejse sig på de kolossale bagben og opbyde et gigan-
tisk brøl, som man i hæfterne ikke kunne høre, men kun se svæve opad og 
opad mod himlen i enorme overdimensionerede talebobler. 

En rasende, lydløs smerte, efterfulgt af regimenter af udråbstegn, som 
gav den døende kæmpe et næsten menneskeligt skin ... 

... i virkelighedens verden kom der ikke en lyd over de tykke læber, der 
dominerede regeringschefens udtryk af sammenbidt raseri. Statsministre 
brøler sjældent i embeds medfør og sjældent privat heller. 

I stedet rejste han sig og vandrede rundt om skrivebordet i en stor, for-
målsløs cirkel, før han vendte tilbage til stolen og satte sig på ny. 

Sædet og ryglænet var udført i congolesisk bøffellæder og var en gave 
fra en afrikansk delegation, der dog ikke havde forudset deres værts im-
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ponerende kampvægt; det forholdsvis spinkle møbel knagede i dybet af 
både benene og ryggen under den vældige krops samlede tyngde.

Manden over for ham var blevet siddende. Hans hoved var støbt i sam-
me form (omend ikke i helt samme diameter) som regeringschefens, og 
det var tydeligt, at de to mænd var nærtbeslægtede, og at de begge med 
kort mellemrum var faldet tæt på den far eller mor, der havde båret de 
kraftfulde gener. Øjenbrynene var grå og stride, panderne løftede sig højt 
op over de brede næser, og hårpragten var forsvundet undtagen i en halv-
måneformet krans lige bag issen.

Den yngre mand lænede sig frem (som for at berolige dem begge i én 
og samme gestus), men uden at tale, naturligvis; for han var trods alt kun 
rigets nummer to. 

De to brødres placering som henholdsvis stats- og justitsminister i den 
dybblå regering, der i 2011 afløste den blårøde koalition, havde fået alle 
til at tænke på deres berømte amerikanske forgængere, de to myrdede 
brødre i Kennedy-klanen. Pressen havde uden tøven kastet sig over denne 
pragtudsmykkede, nu også danske myte og døbt de to toppolitikere og 
deres kuld af ærgerrige sønner og døtre Blegman-dynastiet. 

Nationens første rigtigt berømte politikerdynasti havde – næsten som 
Kennedy-klanen i tresserne – en imponerende enkefrue som sit overho-
ved; hendes mand, der havde været en tyran af en ondskabsfuld guds nåde, 
var død i en forholdsvis tidlig alder, og hun regerede videre i familien.

Enkefru Blegman var næsten 90, men oppebar stadig en status som en 
dronning, også selv om brødrene havde været nødt til at henlægge hendes 
domicil til plejehjemmet Solbygaard i rigmandskommunen Gentofte. 
Enkefruen var blevet alvorligt syg af en ondartet lungebetændelse, der 
ikke ville slippe sit tag i hende, men de første måneders ophold på hjem-
met med den smukke udsigt til høje træer i en parklignende have havde 
tilsyneladende gjort hende godt. 

Og så var det alligevel Enkefruen, der var problemet denne aften. 
“Hvor er hun?!” sagde Palle Blegman, der siden sin tidligste ungdom 

blandt venner (og senere også fjender) havde båret tilnavnet Bjørnen. 
Hans mellemnavn var Bjørn, og man kunne lægge den betydning i ordet, 
man havde lyst til. Hans stemme var usædvanlig dyb, hans spørgsmål var 
ikke unaturligt, men det havde i sin korte form lydt en anelse dumt. 

Den yngste af landets to mægtigste mænd, Poul Blegman, svarede i en 
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lidt lysere tone, men med samme næsten naive udtryk, det eneste han 
kunne: “Jeg ved det ikke.”

Ingen af bemærkningerne ville have egnet sig til offentliggørelse eller 
bare til at blive hørt uden for det højloftede rum, rigets fineste, som i 
folkemunde lidt respektløst blev kaldt for Bjørnens Hule. 

De to korte udsagn vidnede om en rådvildhed, som Blegman-brødrene 
ellers aldrig røbede udadtil, hverken på talerstole eller til vælgermøder. 
Her i desperationens favntag havde deres stemmer den samme dybe 
klang, der endte som en rumlen i brystkassen selv et langt stykke tid efter 
sidste stavelse.

“Han må da for fanden have en teori ...” sagde Bjørnen.
“Han er en skide pedant – han gør en dyd ud af at arbejde umådelig ... 

langsomt, alt for langsomt,” svarede hans eneste bror. 
Det var hovedstadens mest erfarne politimand – som hele nationen 

kendte under et eneste navn: Drabschefen – der var målet for deres foragt. 
Naturligvis var han blevet sat i spidsen for den eftersøgning, der voksede 
minut for minut og snart ville omfatte langt mere end blot plejehjem-
met i Gentofte og de nærliggende rigmandskvarterer; en eftersøgning, 
der kun havde ét menneske som mål: deres mor.

Politimandens dygtighed kunne ingen bestride. Brødrene havde øje-
blikkeligt kaldt på ham, men deres tålmodighed havde ikke rakt til mere 
end nogle få timers resultatløs eftersøgning.

“Han pisser på os ...” Igen lagde den yngste Blegman-bror et rasende 
eftertryk på de centrale ord.

Statsministeren satte sig endnu en gang og løftede hænderne, så de 
omsluttede både hage, kinder og tindinger. Hvis nogen havde set ham så 
åbenlyst frustreret, ville de ikke have troet det muligt.

“Jeg ringer til ham.” 
“Nej.” Palle Blegman rystede to gange på det enorme hoved, og de 

to mænd mindede mere end nogensinde om et par af Davy Crocketts 
anskudte skovkæmper (den berømte pelsjæger kunne nedlægge seks-syv 
stykker i et enkelt hæfte). “Jeg gør det selv.”

Der var journalister, der med et smørret smil havde omdøbt hele 
Blegman-dynastiet til Hulebjørnens Klan, men det var der ikke nogen, 
der turde skrive i deres avis, og da slet ikke nævne direkte i tv. Selv i et 
land med en presse, der uophørligt bestræbte sig på at fremstå kritisk og 
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modig, var der noget truende og skrækfremkaldende ved de to brødre, 
som fik ellers nådesløse kritikere til at vige tilbage med en fornemmelse 
af, at selv de mest moderne våben kunne risikere at svigte og koste den 
angribende livet. 

Statsministeren rakte ud efter telefonen.

*
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Fyret på næsset
– torsdag den 1. januar, midnat

På den langstrakte halvø, helt ude ved det gamle fyrtårn, stod der på nøj-
agtig samme tid en mand med begge hænder dybt begravet i lommerne 
og betragtede månen over det mørke vand et par sømil ude. 

Den gule skive hang, lav og klar, over det sted, der fra gammel tid var 
blevet kaldt for Helvedesdybet på grund af utallige skibsforlis gennem 
århundrederne. De fleste havde været uundgåelige, et sammentræf af 
ulykkelige omstændigheder, nogle få af en kaliber, ingen på egnen ville 
nævne for fremmede i dag.

Fyrtårnet over hans hoved virkede ikke særlig højt, men dets ene ly-
sende øje havde – dengang det endnu var i brug – kunnet ses så langt 
som fyrre kilometer væk. Alligevel rummede dybet under månen mare-
ridtsagtige fortællinger om skibe og besætninger, der var kommet for tæt 
på stranden og var blevet fanget af de vinde, der kom farende op over 
næssets skrænter og videre ud over vandet. De ville lyde som åndedrag fra 
en anden verden, og de ville gribe de ulykkelige søfarende, før de kunne 
reagere ...

... piske havet til skum og trække dem med sig i dybet.
Manden vendte sig væk fra månen og vandet og tilbagelagde de få 

skridt ind i selve fyrhaven, der var overgroet af krat og vildtvoksende bu-
ske, slåen, havtorn, tjørn og hyld. 



Der stod en lille stenbænk til venstre for fyrdøren på tårnets læside. 
Dér satte han sig, stadig med hænderne i lommerne, og lænede ryggen 
og skuldrene mod den hvidkalkede mur. 

Da seglet på himlen til sidst var blevet opslugt af skyerne – det var få 
sekunder før midnat – sad han der endnu, ubevægelig med lukkede øjne, 
næsten som om vinden og havet og den dybe rumlende lyd af bølger mod 
sten slet ikke eksisterede.

Hvis han frøs, ville ingen iagttager kunne se det. 
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Kapitel 1

Fyret på næsset 
– fredag den 2. januar, morgen

Da sagen om Enkefru Blegmans gådefulde forsvinden for alvor eksplode-
rede i nyhedsmedierne på årets anden dag, havde jeg boet som nabo til 
Viggo Larssen i nøjagtig tre måneder og tre dage. 

Naturligvis fik sagen hele landet til at gyse i den særlige form for skræk-
blandet velbehag, der er typisk for en nation med en stadig større trang 
til hygge og ubekymrethed, der blev målt som lykke i alle internationale 
undersøgelser og netop var blevet understreget af den mest købekraftige 
og mediefeststemte julemåned nogensinde. Til sådan et folk kommer 
pludselige katastrofer – ja, selv forspillet til dem – som et svalende pust fra 
en anden verden, et gysende, men alligevel tiltrængt afbræk i hverdagen.

Når jeg forlod mit vaklende røde skovhus, glidende og småløbende 
ned ad skrænten til den dybe lavning, hvor træbevoksningen et øjeblik 
tyndede ud, fik jeg det første glimt af det hvide tårn på næssets spids, 
og jeg tror ikke, jeg nogensinde kunne blive træt af at betragte dets lidt 
faretruende hælden mod øst-sydøst, som om det blev presset baglæns af 
vinden og de hvide skumsprøjt mod den stenede kyst, det var bygget på. 

Lige her i lavningen var der opstået en ejendommelig hulning af land-
skabet, næsten som om en kæmpefod var trådt hen over stedet engang i 
tidernes morgen og havde afsat ét eneste voldsomt aftryk i næssets bløde-
ste muld. At skoven åbnede sig (fordi alle træerne i lavningen var væk, 
på nær en enkelt hvid, halvt overkappet birkestamme, der uden nogen 
fornuftig forklaring stod tilbage) bidrog til mine fantasier; jeg forestillede 
mig en særlig voldsom storm fra nordvest, der havde presset mægtige 
vandkaskader op over revet derude og kastet kæmpebølger ind over ky-
sten. De havde fyldt den ejendommelige fordybning i skovbunden med 
saltvand og efterladt en indsø i perfekt form som en gigantisk fod. 
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Senere havde vandet trukket sig tilbage til havet, men fodaftrykket var 
blevet der til evig tid, og jeg kaldte det fra første dag for Kæmpens Fod-
spor.

Her i lavningen var der stadig rester af de urskovslignende kratbevoks-
ninger, som længere inde i skoven reducerede enhver idé om en rask 
vandring fra ét punkt til et andet til en møjsommelig, nærmest pinefuld 
fremtrængen mellem de enorme stammer, forkrøblede grene, slåen, 
hunderose og hvidtjørn, næsten som om man havde udfordret en regn-
skov i Amazonas i stedet for Fyrskoven på Røsnæs, der endda kun har en 
alder på hundrede år. 

Når disen sådan en tidlig formiddag siver op fra markerne og lægger sig 
som en glorie af hvidt og gyldent over landskabet, så ved røsserne – det 
kalder folk på Røsnæs sig selv – at vinteren er ved at slutte, og at foråret 
har fået fat. Lidt senere, når vindene stilner lidt af, kryber der et særligt 
lys op over skrænterne, som de lokale elsker og berømmer – og derfor 
påpeger over for enhver, der gider lytte; jeg tror, alle egne har sådan en 
fortælling om lyset, som slægterne har taget til sig og derfor stolt gør besø-
gende opmærksom på, så snart lejligheden byder sig. Når solen for alvor 
slår igennem på somre, der ikke regner væk eller forbliver grå under de 
drivende skyer, kommer klynger af naturelskere vandrende eller cyklende 
gennem Ulstrup, forbi kirkegården og Dagli’Brugsen, videre ud ad den 
snoede landevej mod Fyret. Her breder markerne sig til højre og venstre, 
op over bakker og ned gennem dalstrøg, og opmærksomme vandrere kan 
på skrænterne finde eksotiske vækster som hulkravet kodriver, nikkende 
kobjælde, soløje, glat rottehale og knoldet stenbræk. De rigtig skarpøjede 
vil kunne få øje på en virkelig sjælden sommerfugl – vi taler om okkergul 
randøje, sort ildfugl og fransk bredpande – eller lytte sig frem til den lille 
klokkefrø, hvis kalden lyder som kirkeklokker i det fjerne; over det hele 
svæver den rødryggede tornskade og den gråstubbede lappedykker, og 
hen på efteråret, når et heftigt regnskyl river endnu en luns af den stejle 
skrænt, hvor mit hus er bygget, kan man se store flokke af trækfugle på 
deres lange rejse sydpå.

Hvad beboerne på næsset angår, tror jeg, de har været tilfredse med at 
leve og dø lige netop sådan, på de stenede skrænter, i skovtykningen mel-
lem afrykkede kæmpegrene, der i aftentusmørket kunne ligne for længst 
visnede lemmer. Når vinterstormene fejede ind fra nordvest, lod selv de 
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tungeste af de faldne fyrrestammer sig knagende flytte en ganske lille 
smule og indtog nye positioner i landskabet, næsten som om de stadig var 
i live og strakte sig en anelse (modstræbende) mod himlen, før de igen 
gled tilbage i mulden og lod sig skjule af skyggerne. 

 Det hvide tårn var blevet rejst på Sjællands allervestligste punkt; det 
stod urokkeligt derude på spidsen af dét, man kunne betragte som det 
yderste led af en strittende, kroget finger, der ufravigeligt pegede mod 
vest, ud over bæltet, i retning af Samsø og Jylland. Drejede man blikket 
bare en anelse mere mod nordvest, stirrede man direkte ud på det sted, 
hvor havbunden pludselig forandrede sig under bølgerne og steg opad og 
opad mod Røsnæs Rev for så at falde tilbage i dybet længere ude i bæltet. 
Det var i det område, kun få kilometer fra næssets spids, kirkebøger og 
gravsten og mundtlige overleveringer fortalte om skibsforlis og druknede 
søfolk i et omfang, der fuldt ud berettigede stedet til det navn, folk i æld-
gammel tid havde givet det.

Logbog fra et livsforlis.indd   21 26/08/15   18.19



Kapitel 3

Søborg ved København
– 1955-1960

Viggo Larssen var ikke et normalt barn – eller også var han netop dét, har 
jeg senere tænkt. 

Måske skyldtes min fornemmelse for alle hans særheder, hans tics, 
hans underlige bevægelser og mærkelige lyde, hans trang til at udforske 
selv de mørkeste skakter i et sind, der slet ikke var bygget til den slags, at 
jeg genkendte ham dybt inde i mig selv. At jeg selv var vokset op med den 
samme tendens til at forvrænge alt det, der burde være forblevet smukt 
og i andre liv fuldstændig normalt; skrækslagen for at blotte sig og med 
barnets heftige behov for at leve usynligt, især når alt omkring én krake-
lerede og underligheden skvulpede ovenud, ud af alle kroppens gemmer.

Det er bare arveanlæg, ville Teis have sagt. Defekte mekanismer, dår-
lige biologiske forbindelser, genom-guirlander ophængt i en eller anden 
fejlanbragt dna-streng fra dengang, livet blev til ...

... men, Teis, måske er vi flere, end du aner, og alle børn vokser op med 
hemmeligheder, som både Djævelen og Gud og Videnskaben skjuler, 
så måske er dine forklaringer bare en bizar trøst, som den allesteds her-
skende fornuft kræver. En fornuftens taskforce. En slags firkantet hat lagt 
hen over virkeligheden, så vi aldrig får øje på den bugtede slange, der har 
slugt elefanten – eller det, der er værre.

Jeg ved kun, at min granskning af hans liv i dagene efter Enkefruens 
forsvinden gav mig indblik i de mørke rum, hvor han gemte sig og havde 
levet med sine hemmeligheder, siden han var barn.

Viggo Larssen blev født i København af en enlig mor, og allerede 
længe før fødslen havde hans far hårdnakket frasagt sig både ansvaret og 
faderskabet og var rejst tilbage til Sverige, hvor han kom fra. “Over alle 
bjerge,” som de sagde i den københavnske Mødrehjælp i en tidsalder, 
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hvor tusinder af troløse fædre hvert år forlod deres børn, endnu før de var 
kommet til verden. 

Denne gang var det imidlertid sandt på et helt konkret plan, for Viggo 
Larssens biologiske ophav var flygtet helt op i bjergmassivet Kebnekajse i 
Lapland, hvor de svenske myndigheder ikke desto mindre havde fundet 
ham og foretaget en blodprøve, der bandt ham til det uønskede kim, han 
havde efterladt i Danmark. De tvang ham til at sende børnebidrag en 
gang om måneden, og det var alt, hvad Viggo Larssen vidste om sin far.

Det var i en tidsalder, hvor enlige mødre bøjede hovedet i skam over at 
have født et uægte barn – som det ubesmykket hed – uden for ægteskab, 
og måske var det også derfor, hans mor i tidens fylde forærede Viggo bo-
gen om drengen, der hverken havde far eller mor, men alligevel regerede 
sin helt egen planet. Den lille prins.

Da nøden var størst, valgte hendes forældre at opgive deres netop påbe-
gyndte pensionisttilværelse i fjordbyen Vejle og flytte til storbyen Køben-
havn. Her havde Viggos morfar i forvejen sine to brødre boende, og det 
var den officielle forklaring på det nye liv. De købte et rækkehus i Søborg, 
hvor deres datter og dattersøn kunne flytte ind. 

Rækkehuskvarteret var skudt op i en forstad, der blev betragtet som en 
af spydspidserne i den begyndende tresservelfærd: der blev bygget børne-
haver, folkeskoler, rideskoler, sportsklubber, højhusparker, tv-sendere – 
og endda et kæmpemæssigt friluftsbad, hvor man på solskinssommersøn-
dage, nogle år senere, kunne se tidens mest flippede rockgruppe Savage 
Rose sole sig på plænen ved det store bassin, lige over for timeter-vippen, 
som ingen turde springe fra.

I Viggos kvarter gik de voksne i haven både lørdag og søndag, hvor de 
slog græs, lagde fliser, dyrkede tulipaner, rev rosenbede, plantede krokus, 
skar rododendron og anlagde snorlige kartoffel- og persillerækker, flan-
keret af ribsbuske, jordbær, solbær, stikkelsbær, æble-, pære- og blomme-
træer – ja, alt hvad der kunne holde til de nye haveejeres lidt utrænede 
fingre, kombineret med solide doser DDT og kunstgødning, for det var 
før den tid, hvor miljøfundamentalister kunne finde på at hænge sig i den 
slags. Generelt var det umådeligt, hvad der kunne presses ind i sådan en 
aflang smal have af blomster og buske og træer – og sprøjtemidler – og 
hvor naboerne diskret spejdede hen over de lave, nyplantede hække til de 
konkurrerende planterigers herligheder. 
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”Børn som viggo tager deres hemmeligheder med sig fra barndom-
men, og de forbliver usynlige. Måske erstattes de, som livet går, af 
endnu mere mærkværdige tvangstanker, af hemmelige forestillinger, 
længsler, vrede og ufrivillige bevægelser. Men det er alt sammen lavet 
af det samme mørke stof, der forbliver intakt dybt nede i den skakt, de 
gudstroende i mangel af en bedre betegnelse kalder for sjælen.”

 Malin, Røsnæs ved fyret, februar 2015.

“viggo hadede de røde feriebarakker i Ellinge 
lyng med en styrke, som kun et lille drenge-
hjerte kan rumme (den slags had går aldrig over 
og svækkes aldrig og kan til enhver tid udløses 
af bare en duft eller en lyd, af nyslået græs eller 
lyden af vindstød i granerne, selv halvtreds år 
senere). 

de seks træbarakker, der skulle huse de om-
kring hundrede heldige københavnerbørn, lå 
som sagt ved sejrøbugten, og frøkenerne salo-
monsen og thorsager nærmest dansede rundt 
i det lysgrønne græs, mens de låste dørene til 
sovesalene op, åbnede vinduer og luftede ud 
og blandede saftevand og kogte pølser, som 
de fordelte på lange vakkelvorne borde, mens 
børnene gyngede i gamle bildæk og afprøve-
de vipperne og strålede om kap med den høje 
smørgule formiddagssommersol. 

viggo hadede det, og frøkenerne hadede den 
lille stritørede drengs åbenlyse sorg og for-
græmmede ansigt; viggo hadede smagen af 
nylavet saftevand og udkogte pølser, frøken-
erne afskyede den måde, han nippede til deres 
velkomstmåltid på, før han vendte sig væk og 
vandrede i retning af markerne og skoven. 

Jeg tror virkelig ikke, at disse frøkener af 
Hjertets godhed opdagede, at han aldrig var til 
stede, og at hans savn var af en anden verden 
end den, de selv kendte. de tænkte kun på den 
godhed, de selv eksekverede, med deres op-
blandede saftevand, røde pølser, sanglege og 
strandture; for det var sådanne gerninger, der 
indeholdt selve livet, godheden og sundheden, 
og det kunne ingen børn nogensinde tillade sig 
at sige nej til.”

Uddrag af Logbog fra et LivsforLis

Erik Valeur, f. 1955, dansk journalist på bl.a. 
Berlingske, DR, Information og Tænk, samt 
mediekommentator for Politiken og Jyllands-
Posten. Medstifter af månedsbladet Press 
og initiativtager til Magtens Galleri på Galerie
Asbæk. Har to gange sammen med kolleger 
modtaget Cavlingprisen, desuden Publicist-
klubbens Jubilæumspris 1994 og Krygerprisen 
1994 og 1999. Forfatter til bl.a. debatbøgerne
Stop Pressen (1993), Magtens bog (2002) samt
60 skarpe skud (2007).

Erik Valeur udkom i 2011 
med sin debutroman 
Det syvenDe barn, som 
bl.a. indbragte ham Danske 
Banks debutant pris, Week-
endavisens Litteraturpris, 
DR Romanprisen, Harald 
Mogensen Prisen samt 
Glasnøglen. Bogen er solgt 
til udgivelse i bl.a. Tyskland, 
Sverige, Holland, Italien, 
Rusland, Spanien, Norge 
og USA.

AF FoRFATTEREN TIL PRISVINDEREN 
DET SYVENDE BARN

i det hvide fyrtårn – på den alleryderste spids af halvøen røsnæs, lige 
midt i danmark – bor en mand med en ejendommelig hemmelighed. 
det eneste menneske, der fornemmer, hvad manden i Fyret har holdt 
skjult i en menneskealder, fortæller i denne bog hans mærkværdige 
historie. Malin forstår, at viggo larssen allerede som barn fik en viden, 
som ingen skulle have haft. 

På årets første dag forsvinder det kvindelige overhoved for den mest 
magtfulde familie i landet. Hun er mor til både landets statsminister 
og justitsminister – og hele nationen leder efter hende. Manden i Fyret 
starter sin rejse tilbage i tiden – tilbage til barndommen i søborg ved 
København. i det gule hus over for viggo larssen boede de to drenge, 
der blev danmarks mægtigste mænd. 

LogBog fRA ET LiVSfoRLiS er en fabel, en samtidsfortælling og en 
thriller på én gang. den handler om børn, der vokser op med særheder, 
ingen kan finde ud af at flygte fra. Om ånder og om døden, om magt-
fulde politikere, management-guruer og mediestjerner. Og om de hem-
meligheder, alle mennesker forsøger at skjule for sig selv – og hinanden.
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