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Dæmonen 
 

Det begyndte altid, når han befandt sig i overgangen mellem søvn 

og vågen tilstand. Han svævede vægtløs ud over en uendelig af-

grund, mens tanker passerede tilfældigt forbi. Billeder fra hans 

fortid skyllede ind over ham som diffuse glimt af noget, der var 

sket. Nogle billeder var konkrete, vendte ofte tilbage og gjorde ham 

hver gang vågen og bevidst.  

Der var sket noget, der havde skabt et vendepunkt i hans og famili-

ens liv. Han havde gjort noget, men han følte ingen anger over det. 

Heller intet savn. Det var som en film, der lydløst flød igennem 

hans hjerne. Han ville egentlig blot have givet ham en lærestreg, 

true ham, forvandle ham til et ulækkert væsen, en slimet, ildelug-

tende skrubtudse, som ingen ville røre ved, men det sorte i hans 

sjæl var løbet af med ham, og så var det bare sket. Han havde 

overskredet en usynlig, men farlig grænse, som nu var flydende el-

ler i opløsning.  

Når han havde gjort det dengang, kunne han vel også gøre det 

igen? Dengang havde det været en leg, som før han vidste af det, 

pludselig var blevet til dødsens alvor. Afgrunden havde set ind i 

ham, og hans dæmon var vågnet, mægtig, ubarmhjertig og grusom, 

og med dæmonen forsvandt også alle oplevelser af ydmygelse og 

skam.  

I tiden efter blev store tanker skabt. Han skulle vise dem, hvad han 

var i stand til.  

Men ingen måtte nogen sinde se dæmonen. Ingen måtte se ned i 

dybet, for så ville de vide, hvem han egentlig var, hvad han virkelig 

bestod af og hvilke kræfter, han besad. 
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Maj 1990 
 

"Mari!"  

Hun så som i en tåge sin mor stå i døråbningen. 

"Marija!" 

Hun ville svare: "Ja mor!", men kunne ikke. Der lød blot en dump 

stønnen. Det var alt. Hun forsøgte at råbe, men den lyd, hun fik 

frembragt, virkede forvrænget og var slet ikke høj nok til, at nogen 

kunne høre hende. Drømte hun, eller var hun vågen? Langsomt 

kom hun til bevidsthed og åbnede øjnene. Hendes blik flakkede 

rundt i det snævre, dunkle rum. 

”Mor! Er du der? Mor?” forsøgte hun at hviske, men også denne 

hvisken blev opslugt i mørket, og der var da heller ikke noget svar. 

Kun stilhed. Hun forsøgte igen at råbe, men den lyd, som hun 

frembragte, lød som underlige gurglelyde. Hun glippede med øj-

nene, forsøgte at se, men alt var mørkt omkring hende. I nogle mi-

nutter lå hun stille, mens et voldsomt ubehag bølgede frem og til-

bage. Hun fik kvælningsfornemmelser og en stærk trang til at kaste 

op.  

Langsomt gik det op for hende hvorfor: En klud var presset hårdt 

ind i hendes mund, som føltes ophovnet, ru og tør. Kraftig tape var 

sat over munden for at holde kluden på plads. Hun forsøgte at tæn-

ke, få et overblik over den situation, hun befandt sig i, men hun føl-

te sig uklar og døsig. En bevidst analyse af situationen var umulig 

for hende. Hun lukkede øjnene og forsøgte at slappe af og koncen-

trere sig. Hvordan kunne noget sådant ske for hende? Hun måtte 

ikke gå i panik. Hun måtte tænke, huske, hvad der var sket. Hun 

trak vejret roligt, forsøgte at få kontrol over kvalme og opkast-

ningsreflekser. 

I nogle minutter koncentrerede hun sig kun om sit åndedræt. Hun 

lå med lukkede øjne og trak vejret roligt og rytmisk, men tankerne 

flimrede alligevel forstyrrede rundt i hovedet på hende. Hvor var 

hun? Hvad var der sket? Hun frøs, og først da gik det op for hende, 
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at hun lå nøgen og bagbundet på siden på et koldt gulv. Alt var 

mørkt omkring hende. Rummet lugtede gammelt og støvet og føl-

tes ubehageligt tæt og indelukket. Var hun blevet levende begra-

vet? Igen var hun tæt på at gå i panik, men med en kraftanstrengel-

se lykkedes det hende at bevare roen og koncentrationen. 

Langsomt gik det op for hende, at hun lå i en slags kiste, hvor hun 

gennem snævre sprækker kunne skimte et dunkelt rum udenfor. 

Forsigtigt prøvede hun at bevæge sine hænder, men uanset hvilken 

retning, hun bevægede sig i, strammedes et reb om hendes hals. 

Hun gispede, kunne ikke få luft, måtte ligge stille og på den måde 

forsøge at danne sig et billede af situationen. Begge håndled var 

bundet på ryggen med et reb, der havde forbindelse til det reb, hun 

havde om halsen. Hun havde set noget tilsvarende engang.  

Hun forsøgte at løfte hovedet op fra gulvet, men omgående ramte 

en brændende smerte hende. Det var som en ild, der startede på si-

den af halsen, bredte sig bagud til nakken, delte sig som i et delta 

og jog op over hendes baghoved.  

Hvad var det, der var sket. Hun var vågnet, fordi hun havde hørt en 

kvinde råbe. Var det noget, hun havde drømt? Nej, hun var ret sik-

ker på, at en eller anden lyd, en stemme havde vækket hende. Hun 

lå igen stille og lyttede. Hun kunne høre svage stemmer, lyse kvin-

destemmer, som et kor, der sang stille. Hun lyttede igen, mens hun 

lod øjnene glide rundt i det snævre rum. Hun prøvede at dreje ho-

vedet for at kigge rundt, men da løkken om hendes hals igen 

strammedes, opgav hun. Hun havde krampe i den ene lægmuskel, 

ville strække sit ben, men resultatet af bevægelsen var som før: 

Løkken om halsen blev strammet. 

En lyd fik hende til at gispe. Det lød som en stol, der blev trukket 

hen over gulvet et eller andet sted. Hvis der var nogen, måtte de 

kunne høre hende. Hun forsøgte at råbe "hjælp" så højt, hun kunne, 

men råbene blev igen til dumpe halvkvalte lyde, og kvalmen væl-

tede frem.  

Nu huskede hun, hvad der var sket. Han havde ventet på hende og 

slået hende ned. Havde han forbrudt sig imod hende? Hun vidste 
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det ikke, men et var sikkert: Hun måtte komme fri og slippe ud fra 

kisten, inden han kom tilbage, for så var det definitivt forbi. Det 

var hun overbevist om. Han ville gøre med hende, som han havde 

gjort med de andre. Kuldegysninger bølgede igennem hendes nøg-

ne krop, mens hun lå og samlede kræfter. Så begyndte hun at vride 

og dreje den ene hånd for at få den fri af rebet. Hun snoede hånden, 

forsøgte af spænde den ud, for derefter at folde den sammen, så 

den blev så lille og smal som muligt. Hvis hun kunne få fat i rebet 

med fingrene på den ene hånd, kunne hun måske gøre den anden 

hånd fri. Hun arbejdede indædt, knoklede som en gal, og efter et 

par minutter lykkedes det hende at få hånden fri. Hun lå et øjeblik 

med lukkede øjne og pustede.  

Pludselig hørte hun en dump lyd og endnu en og kort efter hurtige 

trin som på en trappe. Hendes hjerte hamrede i kroppen på hende, 

da nogen hev i døren. Kort efter blev en nøgle sat i låsen og et 

gammelt knirkende håndtag trykket ned. 
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Oktober 1989 
 

Kap. 1 
 

Meget tidligt om morgenen søndag den tredje oktober 1989 ankom 

den første vogn til pladsen ved Gammel Rye i Jylland. Yanko Zur-

ka kørte vognen, en sort Mercedes 300 SE, med en campingvogn 

på slæb. Vognen havde en køkkenblå farve, var ikke stor, men så 

hyggelig ud med blomstrede gardiner i vinduerne. Både bil og 

campingvogn var anskaffet året før. Yanko havde det år tjent rig-

tigt godt, så godt, at han også havde haft råd til at købe et stort hus 

i Budapest nede ved Donau, hvor han selv og familien nu boede. 

Han glædede sig til at vise huset til Aishe, som var hans forlovede. 

Yanko havde ventet i flere år på, at hun skulle komme i den gif-

tefærdige alder. Hun var nu femten, og han i begyndelsen af tyver-

ne. Han kendte ikke sin nøjagtige alder og heller ikke sin fød-

selsdag, men sådan var der mange romaer, der havde det.  

Han så forhåbningsfuldt ud over pladsen, en stor græsklædt, åben 

plads omgivet af eng og skov, beliggende tæt ved Gudenåen og de 

mange søer i området. Han placerede bil og campingvogn i nærhe-

den af skoven helt bagest på pladsen. Han kendte pladsen og områ-

det, havde været her mange gange før. Han koblede bilen fra og 

begyndte at skrue benene på campingvognen ned, mens han tænkte 

på Aishe, på hendes lange sorte hår og hendes bløde krop, som han 

snart skulle elske med.  

"Fire dage endnu," sukkede han, gik ind i vognen og så længsels-

fuldt hen mod dobbeltsengen i den bageste ende af den lille cam-

pingvogn. Han rettede på sengetæppet og puderne, tog petro-

leumslampen frem og stillede den på bordet. 

Yanko havde insisteret på, at den tredje og sidste festdag skulle 

holdes på netop dette sted og ikke hos forældrene, sådan som tra-

ditionen ellers bød. Han havde besøgt dette sted så mange gange på 

sine turneer med Dark Eyes, som var et fem mands orkester, og 
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hvor Yanko var primas. I mange år havde orkestret heddet Ochi 

Chornyje, men da de begyndte at ture rundt i Europa, havde han 

valgt den engelske oversættelse. Dark Eyes var blevet et populært 

orkester, som også spillede på etablerede og kendte spillesteder. 

Yanko elskede det frie liv som gademusikant på rejse rundt i Euro-

pa. 

Han var uddannet hos Rajko i Budapest under den gamle Farkas. 

Han var blevet optaget som elev, da han var seks år gammel, og det 

havde været en hård skole. Der skulle trænes i mange timer hver 

dag, og ufuldstændig teknik eller direkte spillefejl accepterede den 

gamle mester ikke. Yanko havde vist sig at have et stort talent og 

sad derfor nu i vinterhalvåret som første violinist i Rajko. Det var 

en stor ære at spille under Farkas, men de fleste penge tjente han 

dog på turneerne med Dark Eyes. Han kastede et blik på violinen, 

den dyre violin, som han havde købt, da han blev fast ansat i Raj-

ko. Det var et godt køb. En af hans svogre havde fået den på hån-

den, og så havde Yanko slået til, selv om han måtte låne penge til 

at betale den. 

Et øjeblik gik hans tanker tilbage til barndommen i Ungarn. Hans 

bedstefar og hans far havde været violinister ligesom han selv, men 

de havde aldrig tjent så godt som Yanko. Deres liv havde ikke væ-

ret let. Anden Verdenskrig havde været barsk for romaerne, og 

hans bedsteforældre var i 1943 flygtet over hals og hoved med fa-

milien og havde derfor undgået det Holocaust, som ramte jøderne, 

men også i høj grad romaerne i Ungarn. 

Efter krigen var forældrene vendt tilbage til Budapest, men ti år se-

nere var opstanden i Ungarn kommet med demonstrationer og kri-

se. Da Sovjetunionen i november 1956 invaderede Budapest, blev 

tusindvis af civile dræbt under kampene, inklusiv Yankos bed-

stefar, som havde stået på et gadehjørne med sin violin og spillet, 

da de russiske kampvogne rullede frem. At være roma under det 

sovjetiske styre havde heller ikke været let. De eneste, som umid-

delbart klarede skærene, var sigøjnermusikerne, for selv om folk 

ikke brød sig om romaer, var deres musik meget populær i Ungarn.  
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Det kommunistiske styre forsøgte med større eller mindre held at 

forhindre romaerne i at strejfe så meget omkring ved at give dem 

arbejde og lade dem flytte ind i socialt boligbyggeri, og det havde 

ført til bedre sundhed og en højere levestandard for nogle romaer, 

men det fjernede ikke de negative holdninger og følelser, der altid 

havde eksisteret mellem romaer og ikke-romaer.  

Yanko åbnede det lille klædeskab i campingvognen, tog de mørke 

bukser, den hvide silkeskjorte og den broderede røde vest frem. 

Det var hans bryllupstøj. Han havde lovet sin mor at iføre sig det 

traditionelle roma festtøj frem for den mere moderne beklædning, 

som han havde haft på til forlovelsesfesten. Han ville ikke skuffe 

hende på bryllupsdagen, selv om hun udmærket kendte hans ind-

stilling til traditionerne. Han havde ved flere lejligheder prøvet at 

forklare hende, hvorfor han brød med dem. Han følte sig fastlåst af 

gamle traditioner, ville noget andet og mere, men det havde hun 

ikke forstået. Hun var blevet ked af det og havde sagt, at han svig-

tede sit folk.  

Yanko rystede på hovedet. Han ville ikke leve i fattigdom, som 

mange, han kendte, gjorde. Han ville ikke tigge penge eller stjæle 

mad. Han ville leve et moderne liv, og han havde foreløbig etable-

ret sig fast i Budapest. Nomadelivet i sommerhalvåret var kun for-

nøjelse. Yanko strøg hånden hen over det smukke broderi på ve-

sten, som hans mor havde syet. Normalt var det hans arbejdstøj.  

Yanko havde store planer. Romaer skulle lære noget, først og 

fremmest lære at læse og skrive. De ville aldrig blive accepteret, 

hvis ikke de kunne tale deres sag. Han ville bygge videre på ide-

erne om en romastat, et hjemland for romaer parallelt med opret-

telsen af staten Israel som et hjemland for jøder. Han vidste, at der 

flere gange i historien havde været sådanne tanker. Først var ideen 

at lægge et romastan ved Ganges i Indien, men senere var det ble-

vet foreslået at lægge det i Etiopien eller i Somalia. Ingen af for-

slagene var dog blevet til noget, selv om en romakonge, Janosz 

Kwiek, havde henvendt sig til Mussolini for at anmode om lov til 

at etablere et hjemland for romaer i kolonierne. Kwiek var desvær-
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re død sammen med en halv million andre romaere i Hitlers udryd-

delseslejre. Romaernes Holocaust satte i mange år en stopper for 

tankerne om en romastat, men Yanko ville ikke give op. Han øn-

skede et samlet folk i en ny stat. Han ønskede anerkendelse af ro-

maerne som et folk, men han vidste også, at han havde mange 

modstandere. Folk, som ville noget andet, og som ikke ville pege 

på Yanko som leder. 

Han hængte tøjet tilbage i skabet, tog det fotografi af Aishe, som 

han havde sat op med tape på væggen, og kiggede på det. Han så 

ind i hendes mørke næsten sorte øjne og på hendes røde, smilende 

mund med de hvide tænder. Han elskede det lille mellemrum, som 

hun havde mellem fortænderne. Aishe selv kunne ikke lide det. 

Hun havde mange gange sagt, at hvis hun havde råd, ville hun have 

sine tænder rettet. Også Aishe ønskede et mere moderne liv. Han 

kyssede fotografiet og satte det tilbage på væggen. Så gik han ud af 

vognen og begyndte at samle brænde til det bål, som de skulle 

varme sig ved senere på aftenen, når de andre fra orkestret var 

kommet.  
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Kap. 2 
 

Lørdag den syvende oktober begyndte festen. Der var kommet 

mange campingvogne i løbet af de sidste dage. De var nu placeret i 

en hestesko omkring et stort bål.  

Solen var allerede gået ned. Det var stille, men køligt.  

"Der må være flere end de halvtreds vogne, som jeg oprindeligt 

havde regnet med," tænkte Yanko, "men der skal nok være mad til 

alle." 

Yanko holdt af Danmark og af egnen omkring Gammel Rye, hvor 

han for mange år siden havde mødt Aishe. Her skulle han forenes 

med sin brud. Det ville bringe frugtbarhed og lykke til ægteskabet. 

Sådan havde han sagt, og sådan blev det, også selv om hans mor 

havde protesteret. Han havde dog nødtvungent accepteret, at der i 

huset i Budapest senere på måneden ville blive holdt endnu en 

bryllupsfest, men han havde fastholdt, at Aishe og han var mand og 

kone fra denne bryllupsaften i Gammel Rye på den smukke plads i 

skoven.  

I det samme kom Yankos forældre højtideligt gående bærende på 

en pose med de penge, som var den brudepris, som Aishes forældre 

skulle modtage. Aishe skulle jo fra nu af bo sammen med Yanko 

og hans familie, og Aishes familie ville derfor miste hende som ar-

bejdskraft.  

Yanko tog sin violin, nikkede til de andre musikere og satte ind 

med en smuk melodi.  

Døren til Aishes forældres store campingvogn gik op, og Aishe 

trådte ud. Hun var klædt i en hvid brusende tyls kjole, dekoreret på 

brystet med røde, kunstige roser. I ørene dinglede to store gyldne 

ringe, og om hals og arme bar hun også smykker. Hun smilede til 

ham, og en varm bølge skyllede igennem hans krop. Det var det 

øjeblik, han havde ventet så længe på. Han skulle giftes med den 

kvinde, som han elskede. 
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Han lagde violinen og gik hen imod sin unge brud, tog hende om 

livet, løftede hende op, svingede hende rundt og kyssede hende in-

tenst på munden, mens kvinderne udstødte skarpe skrig og jodlely-

de og klappede i hænderne. Alle dannede ring omkring brudepar-

ret. Aishe smilede så dejligt til ham, at han et lille øjeblik følte sine 

ben blive bløde. Han mistede balancen og var lige ved at tabe hen-

de. Tre af mændene trådte omgående til, og Aishe blev forsigtigt 

sat ned på jorden igen, mens alle lo og dansede rundt om parret.  

Yanko smilede undskyldende til sin brud, men inde i sig selv havde 

han bare lyst til at råbe højt af glæde. Lyst til at kaste hende højt op 

i luften, lyst til at elske med hende, få børn med hende, leve sam-

men med hende. Intet andet betød noget lige nu, men han lagde 

bånd på sig selv og kyssede hende i stedet heftigt på munden. Hun 

lagde sine arme om hans hals og kyssede ham tilbage. Han kunne 

mærke hendes tunge, som søgte hans. Hun bed ham lidt i læben, og 

han tænkte, at hun ville give ham en lille forsmag på den stærke li-

denskab og den totale hengivelse, som han var sikker på, at han 

snart ville komme til at opleve. 

En kraftig motorlyd hørtes pludselig ude fra vejen, og en række 

motorcykler kørte ind på pladsen. De kraftfulde maskiner blev kørt 

af mænd i sort lædertøj med store mærker på ryggen, mørke briller, 

tørklæder foran underansigtet og sorte styrthjelme. De kørte rundt 

på pladsen, gassede op og strøg ind ad den åbning i den ring af 

vogne, som romaerne havde lavet. De kørte rundt om romaerne og 

råbte ad dem:  

"Skrid sigøjnersvin! Skide mongolsvin og sigøjnerludere. Skrid 

herfra!" Råbene gjaldede gennem motorlarmen. De truede sigøj-

nerne med de store maskiner, og støv og jord rejste sig som en sky 

omkring de mange mennesker på pladsen. Kvinderne skreg, børne-

ne hylede. Alt var et stort kaos. Yanko blev rasende. Han tænkte 

overhovedet ikke, reagerede bare fra maven, råbte noget til de an-

dre romaer og løb hen og stillede sig foran kvinder og børn. De an-

dre mænd fra klanen gjorde det samme. De lavede en mur rundt 

om kvinder og børn, men mændene på motorcyklerne grinede bare, 
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gav dem fingeren og fortsatte med at køre truende rundt. En af dem 

smed en flaske ind på bålet, og ilden blussede kraftigt op.  

”I kan bare vente jer. Sådan nogle fucking sigøjnersvin! Vi bræn-

der jeres vogne af, mens I sover.” Kort efter gassede de op, kørte 

ud på vejen og forsvandt i høj fart i retning mod Gammel Rye. 

Yanko sparkede til jorden i arrigskab og løb ud mod vejen. Han var 

vred, men følte sig også ydmyget. Tobar kom hen og lagde hånden 

på hans skulder.  

"Rolig nu, Yanko. Det er ovre." 

"Måske, men jeg finder mig ikke i det en gang til." 

"Sådan er romaernes lod. Hån og ydmygelser. Ingen rettigheder. Vi 

kan ikke stille noget op, og det ved du godt, ikke?"  

"Nej, det ved jeg ikke, Tobar, men jeg ved, at det gør mig så edder 

rasende." 

"Det nytter ikke noget. Det er jo ikke første gang, at sådan noget 

sker."   

Yanko børstede hidsigt jord og grus af sit tøj. 

”Næste gang må de slås i stedet for blot at true og så flygte.” 

Tobar rystede på hovedet. "Romaer bliver over alt mødt med usik-

re, mistillidsfulde blikke. Vi er et hadet folk, uanset hvor vi slår os 

ned. Alle ser os bare som tyve og udskud. Sådan er vores skæbne." 

"Nej. Det er ikke vores skæbne. Det er noget, vi selv har valgt. Vi 

kommer ingen vegne på den måde. Jeg vil ikke leve sådan." 

Tobar rystede på hovedet og lagde igen hånden på Yankos skulder. 

"Du er ung, Yanko. Med tiden vil du forstå den forbandelse, der 

ligger over os. Det ved du jo godt, ikke?”  

”Nej. Jeg ved ikke. Jeg vil ikke forstå.” 

”Du kender jo baggrunden: For mange hundrede år siden indvilli-

gede romaerne i at lave naglerne til Jesu korsfæstelse. Ingen andre 

ville. I al evighed må vi bøde for den forseelse, og derfor kan vi al-

drig finde et land at slå os ned i som vores eget." 

”Det er en myte, og den er med til at fastholde os i rollen som ofre, 

som fattige nomader og hjemløse flygtninge. Mennesker, som an-

dre ser ned på,” sagde Yanko vredt. 
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Tobar så alvorligt på ham. 

”Det er ikke en myte. Vi må leve med den byrde.” 

Yanko valgte at tie stille. Tobar var klanens overhoved og leder. 

Man sagde ikke Tobar imod, og Yanko havde desuden ikke lyst til 

på sin bryllupsdag at gå videre ind i en diskussion med sin kom-

mende svigerfar. Alligevel tænkte han over Tobars ord. Myterne 

fastholdt romaerne i offerrollen. Hvis ikke romaerne kunne finde et 

sted, som blev deres, var han bange for, at han på et tidspunkt i sit 

liv var nødt til at kappe det stærke bånd til familien og klanen. Må-

ske helt generelt til romaerne. "Men ikke nu. Ikke lige nu," tænkte 

han, samlede sin violin op sammen med den kostbare bue, som han 

havde købt af en violinbygger i Budapest og satte violinen op un-

der hagen. Han nikkede til de andre musikere og satte ind med en 

forrygende Czárdás. Romaerne stimlede sammen om Yanko, som 

spillede hurtigt og ekvilibristisk. Han kredsede om Aishe, og lang-

somt forsvandt hans bitterhed og frustration. Han spillede kun for 

hende, flirtede med hende med sit instrument og sin musik. Hun 

smilede og så glad ud. Hun satte sig på en træstub omgivet af de 

andre romakvinder, som smed penge ned i skødet på hende.  

Yanko afsluttede nummeret, men inden de begejstrede råb havde 

lagt sig, satte han igen violinen under hagen og gik langsomt hen 

mod Tobar. Han bukkede for Tobar, som stod med sin kone ved sin 

side.  

Så gik han hen foran Aishe. Stille og indfølende og med en smuk 

spæd klang begyndte han at spille bryllupssangen, La Romniasa me 

te lav. Aishes mørke øjne mødte hans inderlige blik.  

 

 

 

Den kvinde, jeg vil ægte 

ser jeg i mine drømme 

Om natten kan jeg ikke sove 

Fortæl mig Gud 

Hvad jeg skal gøre? 



16 
 

  

Aishe rejste sig og gik hen mod Yanko, mens romaerne dannede 

ring om de to. De bevægede sig dansende og syngende tættere og 

tættere ind mod brudeparret, som til sidst stod så tæt sammen, at 

Yanko havde besvær med at få plads til sin violin og sin højre arm 

med buen. Han lo, da han nærmest blev skubbet ned i favnen på 

Aishe, men han fortsatte dog sit spil halvt liggende i hendes arme. 

Alle klappede, da Yanko på trods af den akavede stilling fik afslut-

tet bryllupssangen.  

Tobar trådte et skridt frem. Han omfavnede sin svigersøn og sin 

datter og måtte flere gange tørre sine øjne med et lommetørklæde. 

Yanko lagde violinen, greb sin unge brud, tog hende om livet og 

kyssede hende igen. Så gik de tæt omslynget hen mod brudevog-

nen, der nu var smukt pyntet med løv og blomster. Her skulle de to 

unge tilbringe bryllupsnatten. Fire musikere satte i med en ind-

smigrende melodi, og hele selskabet fulgte det unge par helt hen til 

vognen, mens de sang.   

 

Kærlighed er som en blodrød rubin 

Kærlighed er som en smuk gylden ring 

Her i min favn banker hjertet for dig 

Her ser du perlen og rubinen i mig 

 

Tobar fulgte de unge med øjnene. Hans kønne datter, som i dag så 

helt vidunderlig ud med den mørke hud mod det hvide tyl, havde 

haft mange bejlere, men han var glad og tilfreds med det valg, de 

sammen havde truffet. Nogle skuffede unge mænd havde brokket 

sig, men som leder af klanen havde Tobar med myndighed sat dem 

på plads. Tobar var glad og rørt, selv om bryllupsdagen også var en 

vemodig dag for ham. Nu skulle hans datter leve sammen med 

Yanko og hans familie, og Tobar ville ikke se hendes glade smil 

hver dag, sådan som han havde gjort indtil nu.   

Brudeparret vinkede og gik tæt omslyngede ind i campingvognen. 

Musikerne afsluttede kærlighedssangen og fortsatte med "Ochi 
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Chornyje, Dark Eyes", mens de sammen med det store selskab gik 

tilbage til bålet på den åbne plads. Nu skulle festen og dansen fort-

sætte. 

"Yanko ser lidt bleg ud," sagde Tobar til en af de nærmeste, mens 

han igen tørrede en tåre væk fra ansigtet.  

"Måske er det bryllupsmiddagen, han ikke kan tåle," lød et svar fra 

den lille flok, der endnu ikke var gået hen til bålet.  

"Han er nok nervøs over ikke at kunne leve op til Aishes forvent-

ninger," sagde en ung mand, som stod lænet op ad et træ med en 

cigaret i munden.  

"Djordji!" Tobar sendte den unge mand et isnende blik. "Jeg tro-

ede, du havde forstået, hvad jeg fortalte dig."  

Djordji knipsede sin cigaret væk, mens han med en overlegen og 

meget maskulin attitude vendte ryggen til Tobar og gik hen mod en 

lille flok unge mænd. Tobar rystede på hovedet og gik hen til sin 

kone.   

"Florica, jeg er ved at være træt. Jeg tror, jeg går ind og lægger 

mig." 

"Ja, det tager på kræfterne at få sin datter gift," sagde Florica smi-

lende og strøg sin mand på kinden. "Gå bare ind, jeg kommer in-

den så længe."  

Tobar vendte sig og gik hen mod en af campingvognene, men i det 

samme hørtes et voldsomt brag, og en kraftig ildsøjle rejste sig. 
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Kap. 3 
 

Jacob stod i stuen og så ud over vandet. Det var blevet mørkt. Vej-

ret var klart og lyset helt usædvanligt. Han elskede det sted. Her 

havde han leget som barn, og her havde han siddet ved vandet 

sammen med Gitte, som havde været hans ungdomskæreste. De 

havde begge været i puberteten, og Jacob tænkte på sit første ube-

hjælpsomme forsøg på at kysse hende ude på bådebroen. Han kun-

ne stadig huske hendes duft og smagen af hendes læbestift: Jord-

bærsmag. Han havde kysset hende så lidenskabeligt, at de begge 

havde været tæt på at falde i vandet.  

Han smilede ved tanken, men som sædvanligt blev de positive bil-

leder afløst af de dystre: Den frygtelige aften på hospitalet, der med 

et slag havde ændret hans tilværelse.  

Det gav et sæt i ham, da telefonen ringede. Han så på uret i stuen: 

Klokken var lidt over otte. Det var vagthavende på politigården:  

"Jacob, der er sket et eller andet ude i Gammel Rye. Vi ved godt, at 

du er gået på ferie, men kan du ikke tage ud og kigge på det. Du 

bor jo tæt på. Lena er på vej."  

"Hvad er der sket?"  

"Jeg er ikke helt klar over det, men det brænder på parkerings-

pladsen ved Gammel Rye. Du ved over for vejen til Addit." 

"Ja, jeg kender den udmærket."  

"Der er en stor flok sigøjnere derude. De har slået sig ned. En 

mand fortæller, at det brænder voldsomt derude." 

"Brænder? Hvad brænder?" 

"En campingvogn vist, og det ser voldsomt ud." 

"Er brandvæsenet alarmeret?" 

"Ja, selvfølgelig. Vores vidne fortæller, at sigøjnerne er i total pa-

nik. Han tror, at nogen er brændt inde." 

"Fandens, men jeg tager derud." Jacob lagde røret på. Det var sgu 

også umuligt bare en gang i mellem at få lov til at holde lidt ferie. 

Han skulle til Prag dagen efter, en femdages tur, som havde været 
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arrangeret længe, og Anna skulle med. De havde ikke været kære-

ster så længe, og han ville være ked af, hvis der skete noget, som 

forhindrede ham i at tage af sted. Det var ikke nemt for hende at 

have en kæreste, der var leder af en drabsafdeling, og han ønskede 

ikke, at hun allerede nu skulle konfronteres med hans til tider hek-

tiske og voldsomme arbejdsliv. Desuden havde hun selv været 

igennem en svær og traumatisk tid.  

Han greb sin jakke, løb ud til bilen og kørte med udrykning mod 

Gammel Rye.  

Få minutter senere drejede han ind på pladsen. Vidnet havde set 

rigtigt: Alt var kaos.  

”Hvad pokker er der sket her?" råbte Jacob. 

Søren Smed, som var landbetjent i Ry, kom løbende hen imod 

ham. 

"Aner det ikke. Jeg er lige kommet. En af campingvognene bræn-

der.” 

”Er der nogen i vognen?” 

”Ved det ikke, men jeg tror det desværre."  

Jacob gik forbi en flok mørke mennesker, der løb skrigende rundt. 

Han banede sig vej hen mod en brændende campingvogn, som var 

placeret lidt afsides tæt ved skoven.   

"Sastra Beng," skreg en kvinde, der kom løbende med armene vildt 

fægtende. "Sastra Beng!” 

"Stop. Hvad er der sket? Er der nogen i campingvognen?" 

Kvinden fægtede fortsat med armene og råbte "Aishe, Yanko?" 

"Jeg forstår ikke?"  

Hun forstod åbenbart heller ikke det, som Jacob råbte, for hun fort-

satte blot med at skrige, rive sig i håret og råbe: "Sastra Beng! 

Sastra Beng!" 

”Se dog at få de andre vogne skubbet væk fra ilden,” råbte Jacob til 

sigøjnerne. Han løb hen og begyndte at hive i en af vognene for at 

vise sigøjnerne, hvad han mente. ”Vi kan ikke slukke ilden, før 

brandbilerne kommer, men vi kan reducere katastrofen.” 
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En ældre mand kom løbende hen mod den brændende camping-

vogn. Han var fuldstændig ude af sig selv, og det var, som om han 

ville fortsætte ind i ilden. 

”Aishe! Aishe!”  

Jacob nåede lige at gribe ham, inden han nåede ilden. Den gamle 

mands ansigt var forvredet i smerte. Han faldt hulkende ned på 

knæ og skreg igen med rædsel i stemmen, mens han slog om sig. 

"Prikaza! Prikaza!" Hans stemme knækkede over, mens han igen 

og igen skreg: "Aishe! Aishe!"  

To mænd tog fat i armene på ham og slæbte ham væk fra ilden. En 

ældre kvinde med et tørklæde om det sorte hår kom grædende og 

jamrende hen mod den gamle mand, hvor hun faldt på knæ og ha-

gede sig til manden. Hun holdt i hans tøj med den ene hånd, slog 

sig selv hårdt på brystet med den anden og hylede: "Aishe! Aishe!"  

"Aishe, brud. Yanko, brudgom. Neitar gildo, bryllup, død, død!" 

sagde en gammel og mager kvinde på et næsten uforståeligt sprog. 

Hun stod med kroget ryg og pegede med sin stok hen mod bran-

den, mens tårerne strømmede ned over hendes kinder.   

"Brudepar i campingvognen?”  

Kvinden nikkede. 

”Hvordan gik det til, at der gik ild i vognen?” 

Kvinden rystede på hovedet.  

”Er der ikke nogen, jeg kan tale med?" 

Den gamle mumlede et eller andet og pegede med en kroget og ry-

stende finger over på gruppen af romaer.  

"Stevo og Valentina." 

Jacob kiggede i fingerens retning. Han måtte finde nogen, han 

kunne tale med. Han måtte vide, hvad der var sket. Et øjeblik vend-

te han sig mod den brændende campingvogn. Det var umuligt for 

ham at slukke ilden og at forsøge at redde nogen ud var håbløst. 

Han måtte vente til brandvæsenet kom og fik ilden under kontrol. 

Nu kunne han heldigvis høre sirener og biler, som i stor fart nær-

mede sig pladsen. Ilden var nu eksplosionsagtig og helt ude af kon-
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trol og havde også fået godt fat i granbevoksningen tæt ved. En 

campingvogn, som ikke var flyttet langt nok væk var også i brand.  

Nogle af de unge kvinder havde taget deres sjaler og nederdele af, 

dyppet dem i spande med vand og stod nu og slog og trampede på 

ilden, som dog alligevel fik mere og mere fat i det tørre græs rundt 

om vognen.  

”Det er håbløst,” tænkte Jacob. 

I det samme drejede slukningsfartøjerne ind på pladsen, brandfol-

kene sprang ud og begyndte slukningsarbejdet. 

Jacob og Søren gik hen mod flokken af sigøjnere, hvor nogle græd 

højlydt, mens andre stod fortvivlede og ophidsede og talte sam-

men. De forsøgte begge at tale med dem og dæmpe dem ned, men 

det havde ingen effekt på flokken. Deres desperate råben blev blot 

endnu højere. Søren trak beklagende på skuldrene. 

"Bare ilden ikke breder sig yderligere. Det har været et varmt og 

tørt efterår, og granplantagen kan nemt futte af, og så står vi hurtigt 

i en helt uoverskuelig situation."   

"Prikaza! Onde ånder." Kvindernes hjerteskærende skrig trængte 

gennem den sydende lyd af vandet, der ramte den voldsomme ild. 

Jacob forsøgte at overdøve deres skrig. 

”Stevo? Hvor er Stevo?” 

En af kvinderne pegede over mod en campingvogn, men trak ellers 

på skuldrene. Jacob og Søren gik over mod campingvognen, ban-

kede hårdt på døren og råbte Stevo, men da der ikke blev svaret, 

hev Jacob døren op og kiggede ind. Campingvognen var tom. 

En politibil med udrykning drejede ind på pladsen, bremsede hårdt 

op, og Lena sprang ud af bilen. Hun løb hen til Jacob.  

"Tak, fordi du tog herud, Jacob. Det lød, som om der var sket noget 

slemt her." 

"Jeg ved ikke mere, end du selv kan se. Søren og jeg har endnu ik-

ke været til megen gavn. Brandfolkene har travlt. Når branden er 

slukket, kan vi forsøge at skaffe os et overblik." 

Lena nikkede og rakte hånden til Søren Smed. 

"Lena Aldera, vicepolitikommissær. Har I talt med sigøjnerne?" 
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"Talt med? Nej, det er sgu helt håbløst, men der er et par, der kan 

tale dansk: Valentina og Stevo, men vi har endnu ikke fundet 

dem." 

"Hvor kommer de sigøjnere fra?" 

"Ungarn,” sagde Søren. 

”Prøv om du kan tale med dem. Men Lena! Har I adviseret en 

retsmediciner, for det er desværre nødvendigt." 

"Er gjort." 

”Godt. Hvis du finder nogen, som taler dansk, så lad mig snakke 

med dem. Vi må vide, om det er en ulykke, eller om der kan være 

tale om noget andet.”  

Lena nikkede og gik hen til en lille flok sigøjnere, der stod på af-

stand, tavse og indesluttede. Jacob tænkte, at hvis der var nogen, 

der kunne tale med dem, var det i hvert fald hende. Hun var ung og 

utraditionel, og så var hun kvinde. Han havde ofte set hende vade 

lige ind i andre menneskers inderste. Jacob vendte sig mod landbe-

tjenten.  

"Søren, hvem tilkaldte egentlig dig?” 

”Det var en kvinde, der var ude at lufte hund. Hun så, at det brænd-

te, kørte ind til Gammel Rye og fik fat i en telefon. Jeg har hendes 

navn og adresse her.” Søren rakte et stykke papir til Jacob. 

”Vidste du, at sigøjnerne havde slået sig ned her på pladsen?" 

Søren Smed så et øjeblik ned på sine skosnuder, og det var egentlig 

svar nok for Jacob. 

"En mand ringede ved femtiden og fortalte, at der var en hel flok 

sigøjnere forsamlet herude, så jeg kørte en smut forbi." 

"Det ændrede åbenbart ikke noget." 

"Næh." 

Jacob strøg det gråsprængte hår væk fra panden og stirrede spør-

gende på betjenten, som rømmede sig og sparkede til en lille sten.  

”Overspringshandling,” tænkte Jacob. 

"Jeg fik da talt med en af dem, en kvinde. Jeg fortalte dem, at de 

ikke måtte slå sig ned på pladsen med campingvogne, og at al form 

for overnatning på stedet var forbudt.” 
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”Det vidste de sikkert godt i forvejen.” 

”Ja. Der står også et skilt på pladsen. Desuden er der kun under en 

kilometer til den nærmeste teltplads. Du er jo selv kendt med om-

rådet."  

Jacob nikkede.  

"Hun forklarede mig, at de var rejst langvejs fra for at holde bryl-

lup." 

"Hvis du har talt med en af dem tidligere i dag, må vi sgu da kunne 

tale med vedkommende igen nu?" 

Søren kiggede ud over flokken.  

"Selvfølgelig. Jeg kan bare ikke se hende her. Det var en yngre 

kvinde. Måske hende der Valentina. Jeg ved det ikke. Hun sagde, 

at sigøjnerne kendte egnen og stedet. At det var vigtigt for brud-

gommen, at festen blev holdt her. Sådan sagde hun. Hun spurgte, 

om de ikke måtte fortsætte festen, der allerede så småt var i gang." 

"Og du lod dig overtale." 

"Foreløbig havde de jo ikke gjort noget forkert. Der er mange, der 

bruger pladsen, og man må godt holde fest og normalt også tænde 

bål.” 

”Men jo ikke overnatte,” sagde Jacob og kiggede på Søren. 

”Nej, men det gjorde de heller ikke     endnu i hvert fald. I øvrigt 

kender jeg lederen af teltpladsen længere ude ved Mossø. Det gør 

du måske også?” 

Jacob rystede på hovedet. 

”Han ville alligevel have bortvist sigøjnerne, hvis de var kørt der-

ud, primært for at holde på de få gæster, han for øjeblikket har." 

"Og sekundært?" 

"Han er ikke vild med sigøjnere. Han siger, at de sviner og stjæler, 

og at folk bliver utrygge." 

 "Det kan der vel være noget om. Se blot alt det svineri her med af-

fald, som ligger og flyder alle vegne." 

”Det er sgu ikke så let, Jacob.” Søren trak på skuldrene. ”Princi-

pielt må en indehaver af en dansk campingplads ikke bortvise dem. 

Det vil jo være at diskriminere, og diskrimination på grund af reli-
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gion, race, livsform er forbudt i Danmark. Vi bor jo i et frit og tole-

rant land." 

"Men vi er jo ikke helt ligeglade med, hvem der slår sig ned, hvor 

og hvor længe." 

"Nej. Folk bryder sig ikke om sigøjnere.” 

Jacob nikkede og kiggede over mod den næsten udbrændte cam-

pingvogn. Ilden var slukket, men det sydede stadig, og sort røg steg 

op mod himlen. Han tænkte, at sagen kunne blive meget alvorlig, 

hvis det var en mordbrand, og at det også kunne betyde, at han 

måtte aflyse rejsen til Prag. 

"Sigøjnerne lovede mig højt og helligt, at de ikke ville genere no-

gen, og at de nok skulle forlade pladsen rengjort, så ... men set i 

bakspejlet ..." 

Jacob nikkede samtykkende. Han kendte Søren fra lokalområdet og 

vidste, at han mange gange havde taklet vanskelige situationer med 

smidighed i stedet for hårdnakket og restriktiv håndhævelse af reg-

ler, og han forstod også godt det dilemma, som lokalbetjenten hav-

de stået i. 

"Et eller andet sted måtte de jo alligevel finde til overnatning,” 

sagde Jacob. 

”Ja, og det ville udgøre et problem, uanset hvor de slog sig ned, 

med mindre en af campingpladserne i området ville tage imod 

dem, men en del af dem er lukkede for vinteren. Desuden har man-

ge campingpladser sat regler op, som forhindrer sigøjnere i at 

komme ind, men som de ikke kan klandres for retsligt set." 

"Hvordan det?" 

"Sigøjnere har ofte store ældre campingvogne, og Gammelkol Sø-

camping modtager f.eks. ikke vogne med fire hjul eller vogne på 

over syv meter. På den måde kan campingpladsen afvise sigøjnerne 

uden at blive kritiseret for diskrimination med argumentationen 

om, at deres standpladser ikke er indrettet til at modtage så store 

vogne.” 

”Smart måde at omgå regler på.” 
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Søren nikkede. ”Men tilbage til gruppen her. Jeg kender faktisk lidt 

til de her sigøjnere. Jeg har tidligere talt med høvdingen, Tobar 

Kandu, gennem en tolk. Tobar, som du lige havde fat i før, er kla-

nens leder. Han er et godt menneske, og gruppen her hører til i den 

bedre ende af sigøjnere. De har været i området flere gange. Det 

giver altid postyr, fordi folk ikke kan lide dem, men denne gruppe 

opfører sig rimeligt godt." 

”Og derfor så du igennem fingre med det?” 

”Korrekt.” 

”Det er ok, Søren. Fleksibilitet og imødekommenhed er vigtige po-

litikvalifikationer. Så tag det bare roligt. Jeg tror, at jeg ville have 

gjort det samme.”  

Jacob kiggede igen ud over pladsen. Han så sigøjnerne krybe 

sammen i små grupper. De havde hentet tæpper og fået mere tøj på. 

Solen var gået ned, og det var begyndt at blæse kraftigere. Brand-

folkene var ved at pakke sammen. Der lugtede af brændt plastik og 

andet syntetisk materiale, men det overdøvede heldigvis den lugt, 

som han vidste også var der, nemlig grillet og nu forkullet biolo-

gisk materiale, brændt menneskekød.  

"Vi ser på det, når Marianne kommer. Vil du sætte en spærring 

op?” 

Søren nikkede, gik hen til sin bil, hentede det rød-hvide plastik-

bånd og begyndte at mærke området omkring den udbrændte cam-

pingvogn af, mens Jacob gik hen til brandchefen. I det samme kør-

te en bil ind på pladsen, og retsmediciner Marianne Dahl steg ud 

sammen med en assistent. De hilste begge hurtigt og formelt på Ja-

cob og Søren og vendte sig så mod brandtomten.  

Det var længe siden, Jacob havde set Marianne. Hun havde tabt sig 

og var blevet mere markeret, men også tydeligt rynket i sit ansigt, 

men hun havde da stadig de sindssyge pinkfarvede briller. I et 

glimt så han hende i sengen, nøgen med et glas vin i hånden. De 

havde haft et kortvarigt, men meget erotisk forhold, men Jacob 

havde ikke haft de samme følelser for hende, som hun havde for 

ham, så han havde trukket sig, og hun havde kort efter søgt væk fra 
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Århus, men lige nu stod det klart for ham, at hun stadig ikke var 

kommet over det.   

Endnu et par politibiler kørte ind på pladsen. Johan Kirkeby, Frantz 

Kjeldsen og Lars Sørslev fra teknisk afdeling sprang ud og kom 

løbende hen til Jacob.  

"Skulle du ikke på ferie?" 

"Jo, i morgen, hvis ikke det her viser sig at være noget rigtigt skidt. 

Kan vi kigge nærmere på det?”  

"Det hele er gloende varmt endnu,” sagde brandchefen.  

Jacob nikkede. Han så på den eksploderede campingvogn. Man 

kunne se plamager af udbrændt stof, plastik, metalstumper, ud-

brændt gummi, sodet isoleringsmateriale. Det eneste, som var in-

takt, var den kraftige vognaksel og fire hjulfælge. En eksploderet 

gasflaske lå også på jorden, og midt i det hele lå de forkullede re-

ster af to tæt sammenslyngede mennesker.  

"Sigøjnerne fortæller, at det var et brudepar," sagde Søren Smed. 

"Så har de vel ligget i brudesengen, da eksplosionen skete. Det har 

været så voldsomt, at de nok er omkommet øjeblikkeligt. Trist," 

sagde Marianne Dahl, satte en cigaret imellem læberne, tændte 

med en lighter og tog et par kraftige sug. "Dødstidspunktet må i 

hvert fald være kendt. Sigøjnerne ved jo, hvornår ilden brød ud."  

"Dødsårsag? Det er selvfølgelig et åndssvagt spørgsmål, men jeg 

må jo stille det."   

”Selvfølgelig, Jacob,” sagde Marianne og så et øjeblik lige ind i 

hans øjne. "Umiddelbart er svaret indlysende, men det kan kun ve-

rificeres, når jeg har gennemgået ligene på Retsmedicinsk." 

"Hvorfor har de ikke forsøgt at komme ud, da eksplosionen skete? 

De ligger jo, som om de intet har hørt eller set." 

"Det kan der være mange forklaringer på," sagde Frantz Kjeldsen. 

"Det er gået meget stærkt, eller måske er de slået bevidstløse ved 

eksplosionen eller..." 

”Der kan vel principielt også være andre grunde," sagde Johan Kir-

keby og kiggede på Marianne. 
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"Selvfølgelig. Doping, fuldskab, anden form for bedøvelse, forgift-

ning, men situationen taget i betragtning anser jeg det nu for sand-

synligt, at de er slået bevidstløse ved den kraftige eksplosion og er 

derefter omkommet i flammerne." 

"Men hvorfor eksploderede campingvognen?" sagde Jacob hen-

vendt til teknikerne. 

"Vi ved jo ikke, hvad de opbevarede i vognen, så der kan være fle-

re muligheder. Måske kan den der være skyld i det?" sagde Frantz 

Kjeldsen og pegede på en forkullet varmeblæser, der lå tæt på de to 

lig. "Og derefter gasflasken. Sådan en har de fleste campingvogne. 

Det er jo den eneste måde, man kan få varme på, når der ikke er el. 

Umiddelbart kan jeg ikke se, hvad det ellers kan være." 

Jacob så efter Johan, som var gået om på den anden side af cam-

pingvognen. 

"Vi spærrer det hele af og sætter telt op omkring brandtomten. I 

morgen, når den værste røg og varme er forsvundet, kan vi under-

søge brandstedet nærmere," sagde Jacob. 

Marianne sad på hug og kiggede på de to lig. 

"Grusomt. Lad os få dem ind til laboratoriet, men min umiddelbare 

konklusion er, at det ligner et rigtigt grimt uheld forårsaget af let-

sindig omgang med en varm ovn. Havde hun en brudekjole på?" 

”Formentlig,” sagde Jacob.  

”Hvis den var lavet af tyl eller lignende, så futter den af som et ju-

letræ, der har stået for længe.” 

”De har måske bare været optaget af hinanden og derfor ikke be-

mærket, at varmeblæseren antændte noget materiale i cam-

pingvognen. Derefter eksploderede gasflasken," sagde Frantz 

Kjeldsen.  

Jacob lod blikket løbe hen over pladsen for at finde Lena. Han så 

hende sidde på hug i samtale med en ung mand og gik hen til dem. 

"Lena, vil du lige komme med.” Hun rejste sig, og de gik lidt væk. 

”Har du fået nogen oplysninger?"  

"Næ, egentlig ikke, men hvis du spørger om min mening, så tror 

jeg ikke, at der er tale om en påsat brand. Aishe, den unge brud, var 
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en smuk og meget populær kvinde. Der har tidligere været nogle 

jalousidramaer, men dem, jeg har talt med, fortæller, at de andre 

unge fyre, som havde kigget langt efter Aishe, havde affundet sig 

med situationen." 

"Har du spurgt til deres baggrund?" 

"Ja. De er romaer og kommer fra Ungarn.” 

”Det sagde Søren også.” 

”Flere af dem bor fast, men de har jo rejseblod i årerne og har i 

sommerhalvåret rejst rundt i Europa. Yanko, brudgommen, samt en 

af musikerne har fast bopæl i Budapest, da de spiller i et berømt si-

gøjnerorkester. De siger, at Yanko havde mange penge. Han var 

rejst hertil for at blive gift med Aishe, høvdingens datter." 

"Hvordan kunne du tale med dem? Hvilket sprog?" 

"Nogle af dem kan faktisk tale dansk, men ellers ungarsk. Du ved 

jo, at mine forældre stammer fra Ungarn. Vi har altid talt ungarsk 

hjemme." 

"Fik du at vide, hvorfor festen netop skulle holdes her på denne P-

plads?" 

"Yanko, brudgommen, har som barn rejst meget i dette område og 

også i et område i Nordjylland sammen med sine forældre.” Hun 

holdt en pause og kiggede væk. Jacob kunne se, at hun var bevæ-

get. "Jeg talte med en ung fyr, der fortalte, at Yanko flere gange 

havde sagt, at når han engang skulle giftes, skulle festen holdes her 

i området." 

Lena tog en dyb indånding. 

"Trist, at det skulle gå sådan." 

"Du siger roma og ikke sigøjner. Hvorfor?" 

"Betegnelsen "sigøjner" accepteres ikke af romaer østfra. Roma be-

tyder menneske. Men de er ellers blevet kaldt mange ting: Sigøjne-

re, rejsende, tatere. I Spanien kalder romaerne sig "kalo". Sigøjner 

betyder også tyv, og det bryder romaerne sig jo ikke om at blive 

kaldt. Det rigtige er roma, men for os internt er det vel lige meget." 

Jacob nikkede.  
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"Jeg fik vagthavende til at tilkalde dig, fordi du ret hurtigt kunne 

komme herud, og” Lena så på Jacob, ”fordi du ville blive sur, hvis 

du ikke fik besked. Meningen var bare, at du lige skulle køre herud 

og hurtigt få overblik over situationen. Det var ikke for at få dig til 

at aflyse din ferie." 

”Overblik? Det har jeg sgu ikke fået.” 

Lena overhørte hans sure tone og fortsatte: "Det er ikke så længe 

siden, at du og Anna blev kærester. Et nyt forhold er sårbart, og det 

ved du også godt." 

"Nej, hold nu Lena. Politifolk er vant til at adskille privatliv fra 

job. Og sårbart? Hvad fanden mener du med det?" 

"Alle kolleger i drabsafdelingen kender Anna fra den sidste sag.” 

”Ja, og …”  

"Desuden går jeg ud fra, at du opfatter det som en vigtig rejse." 

Jacob sagde ikke noget.  

"Det her ligner et slemt uheld, og det er derfor ikke en sag for 

drabsafdelingen. Derfor: Tag af sted. Vi klarer resten." 

Jacob stod tavs og stirrede ud over pladsen.  

"Vi ved jo ikke noget med sikkerhed. En eller anden skiderik kan 

have sat ild til vognen." 

"Ja. Det er en mulighed, men jeg tror det ikke, og både Lars, Frantz 

og Marianne er af samme mening, men selv om det skulle vise sig, 

at det ikke var et uheld, så er du jo kun væk nogle få dage." 

”Man skulle sgu tro, at du var min datter.” 

”Ja, sådan føles det også af og til,” sagde Lena og blinkede til ham. 

”Nå!” Jacob så på Lena. Han hadede, når nogen gav ham gode råd 

eller pylrede om ham. Alligevel stod han i sit sædvanlige dilemma: 

Privatliv contra arbejde. Han var nødt til at træffe en beslutning, 

også selv om den var ubehagelig for ham selv. Men Lena havde 

trådt på hans ømme tå. Han vidste jo udmærket, hvor vigtigt det 

var netop nu at prioritere sit forhold, ellers ville det ikke gå. De – 

Jacob og Anna     havde jo en del at slås med. Begge havde en barsk 

og problemfyldt fortid, og der skulle tid og energi til. 
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"Godt." Jacob vendte sig mod Lena. "Jeg ved nok, hvad du står og 

tænker." 

Hun trak uskyldigt på skuldrene. Han gik hen og stillede sig ved 

siden af hende. 

"Fem dage i alt inklusiv rejsen frem og tilbage. Du ved, at vi skal 

besøge min tjekkiske kollega, Tomaz Vodovic. Ham, jeg samarbej-

dede med i sidste store sag." 

"Ja." 

"Så det er ok. Jeg tager af sted, og bare så du ved det: Vi tager før-

ste overnatning i Berlin, og du skal sende besked ved den mindste 

mistanke om en forbrydelse."  

"Det er en aftale, boss. Plej nu dit parforhold, for du er blevet bety-

deligt mere medgørlig, siden du mødte Anna."   

Jacob mumlede et eller andet, mens han gik hen til bilen, startede 

og svingede ud på vejen tilbage mod Ry. Han kørte langsomt gen-

nem Gammel Rye, kastede et blik på kirken med det oplyste, frit-

stående tårn, drejede ud på hovedvejen og speedede op. Han håbe-

de på, at deres konklusion vedrørende branden var rigtig.  

Han kom til at tænke på Lenas bemærkning, som han vel i og for 

sig var enig i: Livet havde forandret sig, da han mødte Anna. Det 

var ikke blevet lettere, men tættere og lykkeligere. Hver gang, han 

tænkte på Anna, fik han denne dejlige varme følelse i kroppen. 

Han havde fået en kæreste, som han elskede, men han vidste også, 

at han endnu en tid var nødt til at beskytte hende mod de sorte tan-

ker, som ind imellem overvældede hende. Udadtil over for andre 

mennesker virkede hun ok, men indadtil var hun som tyndt krystal, 

der kunne knuses, hvis man tog for hårdt fat. Hun havde brug for 

tid og også for hans støtte. Spørgsmålet for ham var bare, om han 

havde ressourcer og tid nok. 

 

Lena gik langsomt tilbage til romaerne. Små flokke sad tavse rundt 

omkring på pladsen i det svage skær fra petroleumslamper. Bør-

nene puttede sig ind til kvinderne. Romaerne sørgede. Aishes for-

ældre sad sammen med et par andre ældre romaer. Fortvivlelsen og 
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smerten stod prentet i deres kroppe og ansigter. Lena mærkede en 

knude i maven og sank den klump, der pressede sig vej op gennem 

halsen. Hun gik hen til et ungt par, der sad tæt sammen. Kvinden 

holdt om en lille pige, der var faldet i søvn.  

Lena satte sig på hug ved siden af dem.  

"Jeg hedder Lena. Jeg er fra politiet," sagde hun på ungarsk. 

Kvinden drejede sit ansigt mod hende. Lena så både vemod og 

vrede i de sorte øjne, der mødte hendes.  

"Find dem, der gjorde det," sagde hun på flydende dansk.  

"Dem, der gjorde det?" Lena kiggede forbavset på kvinden. "Du 

tror, at ilden er påsat?" 

"Mange hader os. Forfølger os. Håner os. Vi blev truet af rockere. 

De kørte rundt blandt os. Råbte, at de ville brænde lejren af." 

"Du tror, at det var dem, der satte ild til campingvognen. 

Kvinden nikkede. 

"Valentina." Manden lagde sin arm omkring hende. "Det kan jo 

have været et uheld." 

"Uheld. Aldrig." Valentina fnyste. "Vognen eksploderede kun få 

minutter efter, at Aishe og Yanko var gået ind i den. Få minutter," 

gentog hun. "De havde nok lagt sig sammen, men de sov jo ikke på 

deres brudenat. De ville have set, hvis noget brændte." 

"Det var en eksplosion?" 

"En eksplosion sker kun, hvis noget bliver antændt." 

Lena sad tavs og eftertænksomt. 

"Alt bliver undersøgt, men jeg husker, hvad du lige har fortalt. Vil 

I bede alle om at blive på pladsen, mens teknikerne undersøger ste-

det. Det kan tage nogle dage." 

De nikkede begge. 

Lena strøg forsigtigt den sovende pige over håret og rejste sig. "Jeg 

vil også gerne tale med jer igen en af de nærmeste dage." 

Hun rejste sig og kiggede rundt. Søren Smeds bil stod stadig ude 

ved vejen. Hun så ham sidde på en træstub i udkanten af pladsen. 

Hun gik over og satte sig ved siden af ham. Søren rettede sig lidt 

op og skævede til Lena. Han så alvorlig ud.  



32 
 

"Du er Jacobs næstkommanderende?" 

"Ja." 

”Det er min skyld, at de romaer slog sig ned på pladsen. De har 

været her et par gange før, men alt er hver gang forløbet i god ro og 

orden.” 

Lena trak på skuldrene. 

”Er der en gruppe rockere, der holder til herude?" Lena fortalte det, 

som Valentina havde sagt.  

"Rockere? Det vil jeg nu ikke kalde dem. Det er bare en flok util-

passede rødder. De bor på den anden side af Mossø i skovene tæt 

ved Voerladegård. Jeg har svært ved at tro, at de har sat ild til vog-

nen." 

"Hvorfor?" 

"De ernærer sig for det meste ved tyveri, hæleri og den slags. Ikke 

med mord. Et par af dem sidder i øvrigt inde for tiden." 

"Måske har de troet, at vognen var tom.” 

”Umuligt.” 

”Vi må i hvert fald snakke med dem." 

Søren rejste sig op. 

"Fyrene derude kan godt være lidt grove. Jeg kan tage ud til dem. 

Det er ikke noget for en spirrevip som dig.”  

”Jeg kan nu ellers godt klare mig selv, men tak. Det vil være fint." 

Lena blev lidt irriteret. Det var ikke første gang, en kollega ville 

beskytte hende, men det var absolut unødvendigt. Hun havde flere 

mesterskaber i kampsport og kunne lægge en hvilken som helst 

mand ned.  

"At være så dum først at genere alle på pladsen og derefter at ven-

de tilbage og sætte ild til en campingvogn med det resultat, at to 

unge mennesker omkommer, er jo bare dybt åndssvagt,” sagde Sø-

ren. 

”Klart, men måske har de også bare jord i hovedet?" 
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Kap. 4 

 
Anna vågnede ved vækkeurets kimen. Hun lå et øjeblik med luk-

kede øjne og tænkte på den modbydelige drøm, hun havde haft hen 

på morgenstunden. Det var den samme drøm hver gang: Hun så 

Dieter i den brændende bil. Han forsøgte at få bildøren op. Han 

skreg om hjælp, men hun stod bare og så på. Hun gjorde ikke noget 

for at hjælpe ham. Stod blot passivt og så på det flammehav, der 

omslugte ham. Ikke engang i drømme havde hun kunnet redde 

ham. Hun følte sig hjælpeløs og trist. Efter drømmen var hun stået 

op, havde tændt lys og havde læst et par kapitler i den bog, hun var 

i gang med. Alt sammen for at ryste den grimme drøm af sig. Da 

hun var gået i seng igen, havde hun sovet tungt i en times tid, lige 

til vækkeuret ringede. Hun følte sig omtumlet og måtte bruge et par 

minutter til at finde sig selv igen.  

Det var søndag den ottende oktober. Hun skulle til Prag sammen 

med Jacob. Hendes kuffert stod pakket ude i entreen. 

Telefonen ringede, og hun rakte over til natbordet og tog den. 

”Godmorgen, Anna. Er du klar til at rejse?” 

”Jeg er lige vågnet, Jacob, men jo, jeg er klar. Jeg skal lige i bad. 

Henter du mig?” 

”Nej. Tag en taxa ind til banegården. Jeg er på Politigården. Der er 

lige noget, jeg skal ordne.” 

”Problemer?” 

”Nej, overhovedet ikke. Vi mødes på banegården om halvanden 

time. Jeg glæder mig til at se dig.” 

 

En time senere stod Anna i hallen på banegården. Hun så på sit ur. 

Hun var i god tid og gik ind i kiosken og købte et par blade. Deref-

ter skråede hun over til banegårdens restaurant. En hurtig kop kaffe 

ville kvikke hende op.  

En kvinde ved nabobordet så noget ensom og fortabt ud, og Anna 

kom til at tænke tilbage på tiden alene ude i sommerhuset på Ahl. 
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Hun var på det tidspunkt på flugt fra Dieter, fra volden og mis-

handlingen, og at bo alene derude på Ahl havde været både godt og 

skidt for hende. Hun var flygtet fra Dieter, men i det ensomme 

sommerhusområde havde hun følt sig endnu mere utryg og fortabt. 

Den aften, hvor hun havde fundet den strangulerede mand på bæn-

ken i skovkanten, havde været forfærdelig, men det havde også 

ændret hendes tilværelse radikalt. Hun havde mødt Jacob. Han var 

som drabschef kommet ud til drabsstedet, havde været en myndig, 

hensynsfuld og sympatisk mand, og senere, den aften i sommerhu-

set under snestormen, var der sket noget for dem begge: En spiren-

de fortrolighed, forelskelse, en følelse af tryghed i hans nærhed, 

men Dieters vanvittige forsøg på at få hende tilbage og den tragi-

ske afslutning havde skubbet hende ud over afgrunden.  

Det havde været en traumatisk oplevelse. Han var død, og hun 

havde haft det forfærdeligt. Hun kunne ikke slippe de forfærdelige 

billeder, ikke slippe skyldfølelsen, men Jacob havde været en fan-

tastisk mand. Han havde holdt om hende, lyttet til hende og snak-

ket med hende, når hun fik det dårligt. 

Hun vendte fraværende et par sider i et af de blade, som hun havde 

købt. Hendes øjne faldt på en farverig artikel om sigøjnere. Hun 

lod sit blik glide ned over artiklen. 

"Hallo, Anna. Har du glemt tiden? Toget afgår om fem minutter. 

Skynd dig." Jacob kom løbende ind i restauranten.  

"Gud ja. Undskyld! Jeg glemte helt tiden." 

Jacob smilede til hende, mens han rystede på hovedet. Hun greb 

sin kuffert, og sammen løb de ud af caféen og ned på perronen. De 

fandt den vogn, de skulle med, og hoppede ind. Jacob gav hende et 

lille klask bagi, og hun vendte sig forbavset om mod ham. 

"Jeg kunne altså ikke lade være. Du ser hammer godt ud." Han 

smilede til hende.  

"Enhver mand vil vende sig om, når han ser dig." 

Hun smilede glad igen. Hun havde faktisk også gjort sig umage, 

havde taget en sort stram nederdel, en hvid bluse, sorte strømper og 

sko med en lille hæl på. Over armen havde hun sin røde frakke. 
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Hun ønskede faktisk at se "hammergodt" ud, men havde ikke tænkt 

helt på den måde. 

"Du kom i sidste øjeblik. Er der sket noget?" 

"Nej, nej," sagde han, mens han smed deres kufferter op i nettet 

over deres sæder, men han fortrød med det samme. Nok ville han 

beskytte hende, men han ville ikke lyve for hende. Hun måtte jo 

vænne sig til det job, han havde, ellers ville det aldrig gå.  

”Jacob, det lyder ikke …”  

"Nej, det kan jeg godt høre. I går aftes stod jeg midt i en dum sag, 

men det kan jeg fortælle dig senere. Hvad siger du til, at vi starter 

ferien med en kop kaffe? Jeg har ikke fået morgenmad endnu. 

Kom!" Han tog hendes hånd og trak hende med ned til spisevog-

nen, hvor de satte sig over for hinanden ved et bord og bestilte kaf-

fe og rundstykker.  

"Nu er vi på rejse. Vores første rejse sammen og forhåbentlig ikke 

vores sidste, og jeg er så heldig at være kæreste med en fantastisk 

smuk og feminin kvinde." 

"Noget måtte der jo gøres. Jeg skal jo på bytur med dig." 

"Ja, det er skønt at tænke på. Det er hulens lang tid siden, jeg har 

holdt ferie, og du kan glæde dig til at møde Tomaz." 

Hun nikkede. 

"Hvad skete der i går aftes?" 

Jacob forklarede kort, hvad der var sket.  

"Lena tager sig af sagen, til jeg kommer hjem." 

"Hvad vil der ske med romaerne? De kan vel ikke blive derude og 

da slet ikke til vinter." 

"Nej, men det er ikke noget let spørgsmål, du stiller mig. Nogle af 

dem har fast bopæl i Budapest, men de resterende kan selvfølgelig 

ikke blive på pladsen. Det er vel heller ikke deres hensigt, men 

hvor de kan køre hen og slå sig ned, ved jeg ikke. Danmark mod-

tager ikke romaer, men sender dem ofte tilbage til det land, som de 

kommer fra, med mindre de er forfulgte eller krigsflygtninge. Vi 

har ikke en lovgivning, der accepterer eller beskytter romaer. Så 
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hvor de skal hen, ved jeg faktisk ikke, men det er heldigvis heller 

ikke mit bord." 

"Tror du ikke, at det egentlig er sådan, det er. Det er ingens bord, 

og der er heller ikke nogen, der vil have dem." 

"Jo, det er det nok." Jacob nikkede og så ud på landskabet, der fløj 

forbi. "Men disse romaer så heldigvis ikke fattige eller forhutlede 

ud." 

"Underligt nok så faldt jeg lige over en artikel om sigøjnere. Det 

var derfor, jeg glemte tid og sted. Den handlede om sigøjnernes 

sorte helgen. Du skulle læse den, Jacob? Der er meget mystik for-

bundet med sigøjnere: Spåkvinden eller sandsigersken med glas-

kuglen, som man ser afbildet i tegneserier og på film. Og Esmeral-

da i klokkeren fra Notre Dame." 

"Apropos Esmeralda, så har mænd til alle tider fået vendt forklarin-

gen på deres ubændige begær på hovedet. De gav kvinden skylden 

for, at han blev draget mod hende. Det var hende, der var en heks 

og ikke ham, der ikke kunne styre sine drifter." 

"Det har du nok ret i. Det er jo netop det, Victor Hugos roman, 

Klokkeren fra Notre Dame, handler om. Sigøjnerkvinden skal 

brændes på bålet for den tiltrækningskraft, som hun har på mænd." 

"Ja, det er sgu godt, at vi lever i en anden tid, ikke Anna?" sagde 

Jacob og klemte hendes hånd. 

"Vidste du, at der faktisk er mange berømte sigøjnere: Filmstjer-

nerne Ava Gardner og Rita Hayworth var sigøjnere. Bob Hoskins 

og Yul Brunner ligeså, og i Danmark har vi jo familien Benneweis. 

Nogle mener, at Charlie Chaplin også havde sigøjner afstamning." 

"Hvor hulen ved du alt det fra?" 

"Fra film, men også fra blade. Min mor kaldte altid den slags for 

snotblade, men ind imellem får man dog lidt information, når man 

sidder i lægens eller tandlægens venteværelse." 

Jacob trak på skuldrene. 

"Jeg er spændt på, hvad du siger til Tomaz. Han er et herligt men-

neske, men jeg er ret sikker på, at han ikke kan fordrage sigøjnere." 
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"Næh, hvem kan i virkeligheden det, selv om vi jo alle kan se det 

romantiske i deres livsstil." 

"Romantisk? Tjah. Jeg kan nu ikke se det romantiske i at leve un-

der kummerlige forhold i Rumænien eller i sigøjnerghettoer helt 

ovre østpå i Tjekkoslovakiet, og apropos Tjekkoslovakiet." Jacob 

skiftede bevidst emne. Han havde ikke fortalt Anna ret meget af, 

hvad der egentlig var sket i Gammel Rye og havde heller ikke lyst 

til at gøre det nu. "Så har Tomaz fortalt mig om Vaclav Havel. Eu-

ropa er i opbrud. Helt hvordan, det kommer til at gå, ved han ikke. 

Det er en spændende tid i hvert fald, men under alle omstændig-

heder så skal jeg gense en dygtig kollega og en god ven, og det 

glæder jeg mig til, men også til at gå med dig i hånden og vise dig 

Prag. Byen er en rigtig kæresteby." Han lagde sin hånd beskyttende 

over Annas. "En rejse vil også få dig væk fra sorte tanker og onde 

drømme. En rejse er terapi for sjælen."  

Hun nikkede. 

"Bliver du ikke følelsesmæssigt påvirket af sådan en situation, som 

du stod i går aftes?" 

Jacob tænkte, at hun nu igen vendte tilbage til det, der var sket af-

tenen før, men han kunne jo ikke beskytte hende mod alverdens 

ting, og hvis hun ville tale om det, måtte de jo gøre det.  

"Jo, selvfølgelig, men for mig er det rutine. Du må huske på, at mit 

arbejde er anderledes end de fleste menneskers. Jeg har vænnet 

mig til katastrofelignende situationer og til at arbejde under stort 

pres. Du har jo allerede oplevet det nogle gange nu. Mit job er 

præget af evige forstyrrelser og uforudsigelige situationer. På den 

måde ligner det måske så mange andre menneskers arbejde, men 

forskellen er blot, at det i mit arbejde handler om forbrydelser, om 

at afsløre en gerningsmand så hurtigt som muligt for at afværge 

yderligere overgreb eller forhindre gentagelser."  

"Presser det dig ikke, at du i den grad er underlagt et tidspres. Du 

skal finde en gerningsmand, inden ..." 

Jacob kunne mærke usikkerheden i hendes stemme. Hans arbejde 

var langt fra Annas virkelighed. Hun havde været skolelærer, un-
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dervist eller spillet til morgensang, mens han havde stået ved ma-

kabre lig, voldtagne og dræbte kvinder og endda skamferede barne-

lig. Han var vant til at se døden i øjnene. Det kunne virke voldsomt 

og også komme tæt på, men det var en del af hans job, blodigt og 

makabert, men han var professionel. Han blev kaldt ud på de mær-

keligste tider af døgnet. Ingen dage var ens, og det var lige netop 

det, han kunne lide. Han fungerede godt med den spænding, der 

var så stor en del af jobbet.  

"Tidspres er der nu mange mennesker, der har, men selvfølgelig 

adskiller mit job sig fra andres på mange punkter. Der er liv og død 

på spil."  

Han havde bestemt sig til at svare ærligt. Anna var nødt til at forstå 

og acceptere, at han var leder af en drabsafdeling med alt det, som 

sådan et arbejde var forbundet med. Han havde ikke et ni til fire 

arbejde, og det ville han heller ikke have. Det var ikke ham. Det 

kunne ikke nytte noget bare at pakke det ind for at beskytte hende. 

Den ulige relation imellem dem måtte høre op på et tidspunkt. Lige 

nu var hun skrøbelig og sårbar. Det var forståeligt nok, men for 

ham stod det lige pludselig soleklart, at hvis hun ikke kunne kom-

me videre, ikke kunne acceptere hans job, hans engagement i det 

og hans meget svingende arbejdstider, så duede deres relation ikke, 

for han ville under ingen omstændigheder opgive det udfordrende 

arbejde, som han holdt af og var stolt af. Hun var ikke hans patient, 

hans klient. Hun var hans kæreste. Han ønskede et forhold, der 

byggede på kærlighed, lighed og respekt, ellers ville det ikke gå, 

men Jacob var tålmodig og var indstillet på at give det plads.   

"Hvor mange gange bliver du egentlig kaldt ud til et drab?" 

"Det er heldigvis ikke altid et drab, jeg bliver kaldt ud til, men et-

hvert dødsfald i Danmark skal vurderes. Sådan er loven, og politiet 

rykker ud mange hundrede gange hvert år. Hver gang skal mine 

kolleger overveje, om der er sket en forbrydelse, og hvis der bare 

er den mindste mistanke om det, bliver drabsafdelingen sat på sa-

gen, og det vil i Jylland sige mig og mine folk." 

"Hvor mange drabssager har I egentlig?" 
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"I Danmark sker der mellem fyrre og halvtreds drab om året. Det 

tal har været ret stabilt gennem lang tid. Til sammenligning sker 

der i Venezuela halvtreds drab per dag. Venezuela har cirka fem 

gange så mange indbyggere som Danmark. Så du kan se, at vi hel-

digvis ligger lavt, også hvis vi sammenligner os med vore naboer 

mod nord og syd." 

"Men det er jo mere end fire drab per måned i Danmark." 

"Danmark er inddelt i politikredse. Så det bliver heldigvis ikke til 

fire drabssager til mig per måned. Det ville være en helt umulig 

opgave for drabsafdelingen i Århus."  

"Aviser og tv må vel også stresse jer? For øjeblikket viser pressen 

hele tiden billeder af myrdede kvinder, hvor man ikke har fundet 

drabsmanden. Det må lægge et stort pres på politiet?" 

"Det gør det også," svarede han og tænkte: "Rolig nu, Anna. Tag 

ikke sorgerne på forskud." Men han var ved at køre lidt sur i det. 

Han ville gerne forsøge at forstå hendes følelser og reaktioner, men 

hun måtte også forstå ham.  

"Det er ikke journalisterne, der stresser mig. Jeg har et udmærket 

forhold til flere af dem. Af og til er de med til at opklare en forbry-

delse. Nej, det, der nager mig, hjemsøger mig om natten, er de 

grimme, ubehagelige, uløste sager, hvor jeg ved, at der et eller an-

det sted derude går et vanvittigt menneske rundt, og at han igen 

kan finde på at udøve sine grusomheder på uskyldige."  

Jacob så opmærksomt på Anna. Var det en god snak? Kunne hun 

klare den? Han var i tvivl, men fortsatte: "Vi har heldigvis en høj 

opklaringsprocent. Det er vigtigt at huske, når man er i mit job, 

men det er altid de uopklarede forbrydelser, som fylder mest i mit 

liv. Jeg holder nemlig aldrig op med at lede efter en gerningsmand, 

og jeg ved, at mine medarbejdere har det på samme måde. Men 

Anna! Hvad er det her egentlig for en samtale?" 

Hun så ned. 

"Jeg er bare usikker." 

"Usikker! På hvad? På vores forhold?" 

"Måske. Jeg ved det ikke." 
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De sad lidt, uden at nogen af dem sagde noget. Hans humør styrt-

dykkede, men han forsøgte ikke at vise det til Anna. 

"Det er jeg ked af at høre." 

De sad tavse og kiggede på hinanden. Stilheden gjorde ondt.  

"Men – hvis du har det sådan, så ..."  Jacob talte sagte. Som om or-

dene mødte modstand i ham selv.  

"Så går det ikke. Er det det, du vil sige?" 

Han nikkede, sad tavs og kiggede på hende, inden han fortsatte: 

"Mennesker er ikke ens. Jeg kan sagtens forstå og acceptere, at du 

har det anderledes, at du ønsker et arbejdsliv uden blod og nedgra-

vede lig, men hvis det har konsekvenser i forhold til dine følelser 

for mig, så duer det her projekt ikke." 

Han slap hendes hånd. Hele det korthus, han havde stillet op, faldt 

sammen. Alle hans drømme om igen at leve i et forhold sammen 

med en kvinde forsvandt. 

"Hør nu her," sagde han efter en pause. "Hvad er det egentlig, der 

gør dig usikker? Er det mit arbejde? Er det mine skiftende arbejds-

tider? Er det, fordi du tror, at jeg er mere udsat for fare end menne-

sker i andre erhverv? Eller er det simpelt hen bare mig som person? 

Eller måske en blanding af det hele?  

"Det er ikke dig som person, tværtimod. Jeg er blevet meget forel-

sket i dig, men..." 

Han så hende direkte ind i øjnene. 

"Vi to har vidt forskellige uddannelser og arbejdsområder. Det kan 

være negativt og splittende, men også det modsatte: Skabe energi, 

dynamik og udvikling. Men i første omgang tror jeg, at det kræver, 

at du ikke har en diffus og ubehagelig opfattelse at mit arbejde, 

men at du gør dig helt klart, hvordan et liv sammen med mig ser 

ud. Du må definere, hvad du ser som positivt og negativt i forhold 

til mig, os." 

"Sådan kan jeg ikke stille det op, Jacob." 

"Hvorfor dog ikke. Det er da en rationel metode, som også kan 

bruges på et parforhold. Se på plusser og minusser?" 
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"Jeg kan ikke tænke sådan. Kærlighed og tiltrækning er jo noget ir-

rationelt.” 

”Ja, selvfølgelig handler det om følelser og kemi, men som jeg ser 

det, kan man godt forholde sig lidt mere konkret til det.” 

”Jacob, du ved om nogen, at jeg ikke har haft det godt i mit tidli-

gere forhold. Mit liv har været slemt, specielt efter det, der skete i 

vinter." Anna lagde sin hånd over til Jacob. "Du må undskylde, at 

jeg er så forbandet sart og skrøbelig, men min egen situation smit-

ter af på vores liv sammen. Mit negative selvværd smitter af på vo-

res forhold.” 

”Det synes jeg overhovedet ikke, men ja, du har haft det dårligt, 

Anna. Du har oplevet noget traumatisk. Lad være med at projicere 

det over på vores forhold. Adskil de to. Du skal nok på et tidspunkt 

få det bedre.” 

Hun sad tavs en tid og drejede sin kop. Om sider kiggede hun op 

på Jacob.  

”I virkeligheden er alle mine forbehold bare stakitter, jeg bygger 

op om mig selv. Stakitter, som skubber dig væk, hvilket jeg jo slet 

ikke vil."  

Jacob følte en lettelse. Som om en knude blev løst op. Han havde 

lyst til at kramme hende, men også ryste hende, ryste det hele på 

plads i hendes hoved. Alle de forbehold og analyser. I det samme 

kom tjeneren hen til deres bord og stillede kaffe og rundstykker 

frem.  

"Det var vist en dum start på vores tur." 

”Enig.” 

”Undskyld Jacob. Jeg er ind imellem så pokkers selvdestruktiv.” 

”Helt enig. Du må adskille det, Anna, for vores begge tos skyld. 

Du må ikke overføre angst og traumer til vores forhold, som jeg 

synes er godt og varmt det meste af tiden.” 

"Nej, det har du nok ret i.” 

”Det er jeg sikker på, at jeg har. Jeg elsker dig jo, men elsker du 

også mig?” 

”For pokker, Jacob. Ja.” 
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”Nå, så hold op med at være i tvivl. Hold op med at analysere og 

sætte forbehold op. Mærk efter, og lad det bare ske.” 

”Du har været og er stadig en stor støtte for mig …” 

”Stop, Anna. Jeg er ikke din psykolog, men din elsker.” Han af-

brød hendes talestrøm, bøjede sig ind over bordet og kyssede hen-

de, så hun ikke kunne sige mere. 

”Jeg er din gode ven og din kæreste, og det vil jeg pokkers gerne 

have lov til at blive ved med at være. Hvad siger du til det?” 

Hun kom til at grine, og Jacob smilede også. 

”Hvad med noget konkret som kaffe og måske en lille cognac. Vi 

skal jo på ferie, Anna." 

Han tænkte, at Annas store humørsvingninger var noget af en prø-

velse for dem begge og også noget, der kunne blokere for deres 

forhold, men nu orkede han ikke mere. Han ville holde fri. Han var 

på rejse. Han ville opleve noget og elske og ikke høre på alt det 

ævl frem og tilbage. Bare hun dog kunne holde op med det. 

"Der er kun en, der kan rive dig ud af den selvdestruktive offer-

rolle, og det er dig selv.” 

”Jeg ved det godt, men for lige at gøre det andet færdigt." 

"Jeg troede, at vi var kommet op af hullet." 

"Ja, ja, det er vi også. Men jeg har et rent praktisk spørgsmål." 

"Og det er?" 

"Hvis det viser sig, at branden i Gammel Rye ikke var et uheld? 

Hvad så? Er det så hjem fra Prag med det samme?" 

"Hvis mine medarbejdere i de kommende dage finder ud af, at der i 

Gammel Rye i går er sket en forbrydelse, kan jeg blive nødt til at 

tage en flyver hjem. På den anden side kan de i mange tilfælde kla-

re sagerne selv. Lena er min næstkommanderende. Hun er ung, 

men en dygtig politikvinde. Hun vurderer altid, om det er nødven-

digt, at jeg kommer." 

"Synes du selv, at det var et fyldestgørende svar?" Jacob lænede 

sig grinende tilbage. 
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"Anna, du er håbløs. Er du klar over hvor megen tid, mennesker 

bruger på at løse problemer, der ikke er problemer og aldrig bliver 

til problemer?" 

”Ja, ja, jeg kan godt se det.” Hun rejste sig, satte sig over ved siden 

af Jacob og lagde sine arme omkring ham. 

”Det var sgu da på tide.” 
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Kap. 5 
 

Anna og Jacob steg ud på banegården i Østberlin. Den skingre lyd 

fra et bremsende tog fremhævede den trykkede stemning, der her-

skede på perronen. De bar deres kufferter forbi bistert udseende 

vagter med schæferhunde. 

"Det er paradoksalt, at alle de sikkerhedsforanstaltninger fremkal-

der den stik modsatte virkning i hvert fald hos mig," sagde Anna 

og fulgte med øjnene en schæferhund, der efter høje kommandoråb 

fra dens fører sprang ned på banelegemet og forsvandt ind under et 

holdende tog. 

"Er det for at forhindre...?" Anna fuldførte ikke sætningen. 

"Ja. Toget skal åbenbart videre til Vestberlin, og nogle enkelte er 

kommet over grænsen ved at hage sig fast under toget. Men det går 

vist ikke mere," svarede Jacob og pegede på endnu en hund, der 

blev sendt ned på svellerne. "Men kom. Vi skal bo i nærheden af 

Alexanderplatz. Jeg valgte det hotel, fordi jeg tror, at jeg nemt kan 

finde derhen. Jeg har prøvet det en gang tidligere. Vi kan tage U-

bahn derind, indlogere os og så gå ud og spise." 

En time senere sad de på en restaurant på Unter den Linden, den 

brede hovedgade, der førte hen mod Brandenburger Tor. 

"Du gerne ville have en overnatning i Berlin," sagde Jacob og tog 

en slurk øl fra den halve liter, der var stillet foran ham. "Du sagde, 

at det var, fordi DDR har fejret deres 40 års jubilæum den syvende 

oktober - altså i går. Men hvad kan der være specielt ved den ot-

tende oktober?" 

"Jeg ved det ikke     stemningen måske." 

"Skulle vi så ikke have været her i går?" 

"Jo, det skulle jeg have tænkt på noget før, men jeg tror, at der sker 

noget her i de nærmeste dage. Måske allerede i dag. Du har selv-

følgelig set, at Ungarn har åbnet grænsen mod vesten." 

"Ja, og Honecker holder endnu stejlt fast i det lukkede DDR, men 

Gorbatjovs tale i går kan varsle nye tider. Hans tanker om åbenhed 
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og omstrukturering vil få konsekvenser også for Østtyskland. Og 

formentlig først i Berlin, hvor muren er." 

Maden blev serveret: To kæmpeportioner med kød, brun glinsende 

sovs og knödler. Anna kiggede bestyrtet på sin tallerken. 

"Sådan havde jeg det også første gang, jeg fik sådan en tallerken 

sat foran mig. Spis det, du kan, og lad resten stå. Men gå forsigtigt 

til knödlerne. De lægger sig som cement i maven." 

"Tror du ikke, jeg kan få lidt salat til?" 

"Måske. Vi kan da spørge," sagde Jacob og rakte en arm i vejret. 

"Ein Salat, bitte." 

Kort efter kom tjeneren med en skål salat til Anna. 

"Ikke lige det, jeg regnede med, men det er bedre end ingenting," 

sagde hun og pegede på den lille tallerken med sauerkraut, snittet 

rødkål og fint skårede syltede agurker. "Men det smager udmær-

ket." 

Det var blevet mørkt, da de igen stod på Unter den Linden. Gaden 

var fyldt af mennesker. Rækker af børn og unge mennesker kom 

marcherende i uniformer, der repræsenterede den kommunistiske 

ungdomssammenslutning: Korte bukser, trekantet tørklæde, holdt 

sammen foran med en ring eller knude. 

"Uden sammenligning overhovedet ligner deres uniformer den 

danske spejderbevægelses," sagde Jacob. 

Et tamburkorps gik i spidsen for det længste optog. Mindre grupper 

af mennesker kom forbi, mens de svingede med armene og råbte 

høje slagord, som det ikke lykkedes hverken Anna eller Jacob at 

forstå. De stillede sig under et par af de store tætte træer for at be-

tragte sceneriet på gaden, men det gav et spjæt i dem begge, da 

hundredvis af flagermus pludselig lettede fra træerne, fløj over dem 

og spredte sig ud over gaden. 

"Hvor pokker kom de flagermus fra?" 

"Det så ud, som om de kom fra de store træer her," sagde Jacob. 

"Underligt. Der plejer sådan nogle da ikke at sidde."  

"Næh, men det virker som en fortætning af den i forvejen meget 

besynderlige stemning her, et varsel."  
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"Om noget grimt?” 

”Nej tvært i mod.” 

”Kom." Anna trak i Jacob, og de vandrede hånd i hånd gennem 

menneskemassen. Ved Brandenburger Tor stod en masse klapstole 

opstillet på gaden. Jacob spurgte forbipasserende om, hvorfor alle 

de stole var opstillet. 

”De er fra talerne i går."  

Pladsen så ud, som om stolene havde været under oprydning i et 

stykke tid, dog uden at oprydningen var gjort færdig. Menneske-

mængden blev tættere og tættere. De hørte taktfaste slag fra et 

tamburkorps og høje råb fra grupper, der var spredt over hele ga-

den.  

"Der er en mærkelig stemning blandt folk, som jeg har svært ved at 

definere. Ikke farlig eller provokerende. Nærmere afventende. Hå-

befuld." 

"Hvad råber de?" spurgte Anna henvendt til en midaldrende tysker, 

der stod tæt ved hende.  

"Stürz die Mauer", svarede manden. "I tv i dag var der et indslag, 

hvor det blev fortalt, at Den kommunistiske Centralkomite vil til-

lade udrejse for østtyske borgere, og at grænseovergangene vil bli-

ve åbnet. Men meddelelsen sagde intet om, hvornår det skulle ske. 

Jeg har fået at vide, at kontrollen ved grænseovergangene smuld-

rer." Hans øjne blev blanke. "Min datter bor derovre." Han pegede 

på Brandenburger Tor. "Jeg har ikke set hende i mange år." 

Mængden af mennesker pressede sig sammen foran grænseover-

gangen. Grænsevagterne så fuldstændig forvirrede ud. Det var un-

ge mennesker eller nærmere store drenge med overdimensionerede 

kasketter, trykket godt ned over panden på deres barnlige og 

umodne ansigter. Deres uniformer og også de store kasketter havde 

normalt en frygtindgydende eller skræmmende effekt på omgivel-

serne, men Anna og Jacob var så tæt på dem, at de kunne se råd-

vildheden, frygten og nervøsiteten i deres øjne og deres adfærd. 

"Den her situation har de vist aldrig været ude i før," konstaterede 

Jacob tørt. 




