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1. 

 

De danskere, de har ikke respekt for tingene, tænkte Farah Bajwa, mens hun 

satte stolene op på bordene. Se nu, hvor det flød med mælkekartoner, 

juiceflasker, madpapir, slikpapir og alt muligt plastik. En dag ville det hele gå til i 

møg. Farah tørrede tavlen af og gik i gang med at feje og vaske gulvet. Der var 

papirkurve nok, men det meste affald lå på gulvet. Hjemme blev der vist 

respekt for de voksnes forbud. Men her i Danmark var de voksne såmænd ikke 

bedre end de unge, så hvordan skulle de unge lære at opføre sig ordentligt? Og 

alt, hvad de fik lov til, mens de stadig var børn! Farah og hendes mand havde 

forbudt Hosnya at tage på hyttetur med skolen. Piger og drenge lå i samme 

rum! 

Farah rejste sig op for at strække ryggen. Det blev dårligere og dårligere med 

den ryg. Men nu manglede hun bare toilettet og arbejdsrummet, så var hun 

færdig for i dag. 

Hun kørte rengøringsvognen ud på toilettet og greb fat i sanitetsrengøringen - 

flasken med de blå bogstaver. 

 

Da Farah åbnede døren til arbejdsrummet, blev hun i et sekund fortørnet over 

det svineri, hun så på gulvet. Det var ellers lærernes rum, dette her, hvad i 

Allahs navn var gulvet sølet ind i? I næste øjeblik følte hun det, som om hjertet 

holdt op med at slå, og det skrig, munden formede, ville ikke komme ud over 

læberne. Øjnene spærredes rædselsslagent op. Ude af sig selv af angst vendte 

hun om og for halvt grædende, halvt snappende efter vejret ned på første sal. 

Der holdt Bentson til, lederen af rengøringen. 

Da Bentson så den skræmte kvinde, lod han svaber være svaber og forsøgte at 

berolige hende, så hun ville kunne sige noget, hvis han ellers kunne forstå det. 

Et stykke tid stod han og holdt om hendes skuldre, som holdt han om et stykke 

levende vildt, et skræmt dyr uden bevidsthed. På trods af hendes tilstand 

kunne Bentson ikke lade være at tænke, at hun gudhjælpemig nok havde set en 

nøgen mand - eller et nøgent par - selvom det ikke ville kunne lade sig gøre, på 

dette tidspunkt i hvert fald. Hun kom jo fra et land, hvor den slags var tabu, da i 

hvert fald for kvinderne. Havde hun været dansk, ville han have troet, at hun 

havde overværet et trafikuheld eller et mord. 

- Jamen, hvad er der dog, hvad er der dog? 

- Blod, fik Farah Bajwa frem. Majet blod. Hun udtalte ordet med hårdt d. 
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- Blod? 

- Mand...han...han sidde... 

Mand og blod. Bentson prøvede at lukke ordene ind i bevidstheden. Endelig gik 

betydningen op for ham: 

- Nå, der er sket et uheld. Er der nogen, der er kommet til skade? 

Svaret på det spørgsmål fik han aldrig. Farah Bajwa besvimede stående i hans 

arme. 
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2. 

 

Endnu var det mørkt, og endnu var det kun de morgenduelige, eller de, der var 

pisket til at være det, som sparsomt befolkede byens gader, dens kontorer og 

institutioner. Snart ville flere slutte sig til morgenfolkets spredte trop, og de 

første af dem ville stadig kunne nå at indsnuse frisk luft med en anelse hav i, 

inden den pansrede hær på fire hjul indtog gaderne og forpestede luften. 

Et voldsomt natteregnskyl hørtes endnu i kloakkerne og lagde et sort skær over 

asfalten i en ellers ensfarvet, diset by. 

Det var en af disse januarmorgener, hvor danskerne mest af alt har lyst til at 

blive i sengene, pleje deres forkølelser og drømme sig ned til varmere lande. 

Sne havde det endnu ikke villet denne vinter, skønt Danmark vel stadig var et 

nordisk land. Hvid sne, let frostvejr og klar, blå himmel ville have fået de fleste 

til at glemme drømmen om lune, lette luftninger sydfra eller om Andalusiens 

høje sierra'er som de ville tegne sig mod himlen set fra en lille, hvid og varm by. 

Flere og flere begav sig modvilligt ud af drømmenes vældige, labyrintiske 

landskaber, som havde ført den sovende igennem store tids- og stedsspring. 

Drømmens ophævelse af alle tidsbegreber blev brat afbrudt af vækkeurets 

ubarmhjertige kimen eller mobiltelefonens bip- bip. En ubarmhjertighed, der 

ikke blev mindre af forskellige fabrikaters snilde indretninger, som ellers havde 

til hensigt at forsøde opvågningen. 

 

Jørgen Sinding vendte sin enoghalvtredsårige krop i sengen og langede ud efter 

vækkeuret for at slukke for "An der schönen blauen Donau." En gave fra hans 

søn. Et kig på gardinerne forvissede ham om, at denne morgen vejrmæssigt set 

ikke adskilte sig fra de sidste mange morgener. Selv gennem gardinerne kunne 

man fornemme den grå og mørke luftmasse, som ventede udenfor. Hvis det 

havde sneet, tænkte Sinding, havde lydene også været anderledes. Mere 

dæmpede og ligesom kommende langvejs fra og langt mere tillokkende. 

Han huskede hvide vintermorgener, hvor han havde haft lyst til at gå ud og 

deltage i disse sagte lyde. Selv blive en lyd blandt andre. Bente, hans afdøde 

kone, havde altid været lidt morgendeprimeret, mens han eget morgenhumør 

afhang af vejret. Ellers havde hun ikke haft hang til depressioner. Allerede i 

ægteskabets første år havde han lært at omgærde hende med stilhed om 

morgenen. Undtagen da Lasse var lille. Da havde det været umuligt. Men det 

var alt sammen længe siden. Lasse var tyve år nu, og Bente havde været død i 
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seks. 

Han var blevet alene med en pubertetsknægt. Men det var lykkedes at ride 

sorgen og de andre storme af. Nu havde stormene lagt sig og opstod blot som 

en jævn til frisk vind, alt efter hvor forelsket Lasse var. Der var altid en pige i 

farvandet. Endnu ikke en blivende, og for Jørgen Sindings skyld måtte hun godt 

vente med at dukke op.  

Sinding hyggede sig ved at have drengen boende hjemme. Det ville blive tomt 

uden ham. Alligevel ville han støtte ham i at flytte om et års tid. Sådan var det 

mest naturligt. Sinding selv havde været atten, da han forlod reden. Men 

tiderne var andre nu. 

Han rejste sig fra sengen, gik ind i stuen og lagde en plade på pladespilleren, 

som han, trods Lasses opfordringer, ikke ville kassere. Pablo Casals. Sådan ville 

han for alvor forsøde - om ikke Lasses - så sin egen morgen. De dybe cellotoner 

passede til morgenen. Derefter gik han ud i køkkenet, hvor han efter Bentes 

død havde fået sat en højttaler op. Bente havde ikke villet have musik også i 

køkkenet. Han lavede morgenmad, mens han tænkte på, hvad dagen ville 

bringe. Sikkert blot rutinesager. En udfordring af en art her på en jævn, farveløs 

januardag ville ikke være i vejen. Julens familietragedier var for tragiske og for 

tilbagevendende til at være udfordringer. Selvfølgelig arbejdede han stort set 

med tragedier, ligegyldigt hvad han greb fat i. Men i nogle af dem lå en 

arbejdsmæssig tilfredsstillelse. 

Lasse havde ingen pige med hjemme denne morgen, så Jørgen Sinding gik ind 

for at vække ham og høre hans sædvanlige: 

- G'morn far! 

 

Da Lasse efter morgenmaden var forsvundet ud på badeværelset, bladrede 

Jørgen Sinding i avisen. Ved en side smilede han let, samtidig med at han 

rystede på hovedet. Der dér sprog! Alt det der med ”dna!” Den ene dag var det 

islams dna. Den næste kristendommens. Hvor tæt kunne man komme? Som 

om man rodede inde i selve cellerne, blodet eller spyttet. Dna havde næsten 

afløst det slidte ”maskinrum”. Drabssektionens maskinrum. Christiansborgs 

maskinrum.  

Sinding lod øjnene løbe ned over teksten: I dag var der noget med Rødovre 

Kommunes dna, som åbenbart var Damhus Tivoli, Damhuskroen og 

Damhussøen. Det var jo latterligt. Jørgen Sinding huskede udtrykket 

”venstrefløjens dna” og ”de konservatives dna” fra tidligere avisartikler. 
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Han bankede på badeværelsesdøren og råbte farvel. Kort efter løb han ned ad 

trapperne og ud på gaden for at begynde endnu en arbejdsdag. Gud ved, 

hvilket dna, jeg skal rode med i dag, tænkte han lettere sarkastisk. 

 

 

Ole Skov blev vækket med morgenmad på sengen. 

Nå, så er det en af de morgener, tænkte han og så hurtigt på uret. Jo, der var 

tid. Han mærkede fryden og lysten dukke op i kroppens søvnvarme. Ditte, hans 

kone, så polisk på ham, som hun altid gjorde, når hun kom med morgenbakken. 

Måske for at skjule en generthed over, hvad hun lagde op til. En generthed hun 

fornuftigt set ikke behøvede at have efter fjorten års ægteskab. 

De nød dette morgenritual, mens de begge indstillede tankerne på det, der 

skulle komme. Ditte var morgenelsker og Ole Skov var blevet det med årene. 

Ditte var simpelthen træt om aftenen, og han havde med tiden forstået, at han 

ligeså godt kunne lade hende være i fred ved sengetid. På trods af at han 

egentlig ikke kunne lide krummer i sengen, kom han til at sætte pris på dette 

morgenmad-i-sengen-forspil. "Sætte pris på" var en underdrivelse. Alene 

morgenmadsbakken og duften af kaffe kaldte elskovshormonerne frem og gav 

ham rejsning. 

De sad skulder ved skulder, som de gned lidt mod hinanden. Mens Ole Skov 

tyggede på et stykke franskbrød med Nettos gule appelsinmarmelade, 

begyndte Ditte blidt at massere hans køn. 

Han lukkede øjnene og hans fingerspidser fandt frem til Dittes ene brystvorte, 

som blev stiv ved hans berøring. Med et rutineret snuptag fjernede Ditte 

morgenbakken. Han lagde sig oven på hende. Hun var varm og glat denne 

morgen. 

- Dit lækre skår, sagde han noget senere. 

- Det kan du selv være, smilede hun. 

Ole Skov børstede krummer af lagenet. 

- Lad være at vække pigerne, når du går i bad, de har ferie endnu, huskede 

Ditte ham på. Døtrene var tretten og elleve år. 

Mens Ole Skov barberede sig, ønskede han, at dagen ville bestå af rutinesager 

og ikke af noget, der ville kræve de store armbevægelser. 

Ude på gaden registrerede han januars mørke tristhed, men den bed ikke på 

ham. Han havde smagt forårets smør. 
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3. 

 

Bentson svajede under Farah Bajwas vægt. Der var ingen andre på etagen. Lilly 

på anden sal ville han ikke kunne råbe op. 

Pedellen skulle først møde om et kvarter. Bentson så ingen anden udvej end at 

lægge hende på gulvet. Han fik med stort besvær Farah til nærmest at glide ned 

af sig, så han kun havde vægten af hendes overkrop at tage hensyn til i de 

sidste tag, som skulle få hende til at ligge udstrakt. Så vendte han hende om. 

Hun var vel kun besvimet? Bentson lagde øret til hendes bryst og bagefter til 

hendes mund. Hjertet slog og hun åndede. Han hentede en tavlesvamp, som 

han gennemvædede ved toilethåndvasken. Så tørrede han forsigtigt Farahs 

ansigt med svampen. Derefter hentede han Lilly, som knappede Farahs kittel 

op og tog skoene af hende. 

- Måske skulle vi ringe efter en læge? Lilly så spørgende på Bentson.  

Men nu hørte de Georg Møller ankomme og så med lettelse på hinanden. 

Møller var pedel. Han havde ansvaret. 

 

Rengøringslederen var ved at sætte Møller ind i de indtrufne omstændigheder, 

da Farah Bajwa vågnede. 

- Hvordan har du det, skal vi ringe efter en læge? spurgte Lilly hende.  

Farah åbnede øjnene helt. Højt over sig så hun tre ansigter, som stirrede 

ufravendt ned på hende. Hun lå stadig på gulvet.  

- Oh Allah, sukkede hun. 

- Lad os få hende ned til mig, sagde Møller, og der ringer jeg så for en 

sikkerheds skyld efter en læge. Mens jeg ringer, Bentson, kan du så ikke lige se 

efter, hvad hun er blevet så forskrækket over. 

Bentson gik op på tredie sal. Den virkede øde, som den skulle.  

Han skridt rungede, mens han gik ned ad gangen og åbnede dørene ind til alle 

lokaler. De var tomme og lugtede endnu af rengøringsmidler. Også på toilettet 

hang den umiskendelige lugt af sanitetsrengøring endnu i luften. Bentson 

kiggede ind på alle toiletter og konstaterede i farten, at Farah havde husket at 

placere ekstra toiletpapir oven på cisternerne. Det glemte hun ellers altid. 

Farahs vogn stod uden for arbejdsrummet. Den måtte han huske at få sat på 

plads. Forhåbentligt var arbejdsrummet rengjort, og Lilly kunne nok nå anden 

sal færdig, inden elever og lærere væltede hærgende ind over skolens 

renvaskede gulve og tilsyneladende gjorde alt, hvad de kunne for at møge dem 
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til og give rengøringspersonalet arbejde også næste morgen og alle morgener i 

al fremtid. 

 

Bentson havde hånden på Farahs rengøringsvogn, da han så ham. 

- For satan i helvede. Bentson talte ud i den tomme luft, som pludselig virkede 

tyk og uigennemtrængelig. 

Han sad på skrivebordsstolen med overkroppen hængende ind over 

skrivebordet og computeren. Den ene arm lå på bordet, den anden hang slapt 

ned. Overalt var der blod. Et voldsomt blodregnskyl ned over manden selv, 

computeren og dens tastatur. Småfloder af blod på skrivebordet, det hvide 

papir, samlemapperne og reklametryksagerne. Ikke mindst var der blod på 

gulvet, hvor der havde dannet sig en mørk sø, men hvor også store blodstænk 

skilte sig ud fra søen. 

Mandens døde ansigt stirrede håbløst anklagende over mod Bentson. 

Han mærkede en kvalme, der måtte få konsekvenser, men som til gengæld fik 

ham ud af den hypnotiske lammelse, han befandt sig i. Han drejede omkring og 

løb ud på toilettet, hvor han brækkede sig. Han gik ikke tilbage til 

arbejdsrummet, men løb ned til pedellens kontor.  

- Der sidder én og er død i arbejdsrummet på tredje, fik han fremstammet. 

- For fanden mand, hvad er det, du siger? Georg Møller lød som om, han var 

vred. 

- Blod, ja, græd Farah. Majet blod. Åh! 

- Hvem er det? spurgte Møller - stadig som om han var vred. 

- Jeg kender ham ikke, svarede Bentson. 

- Jamen er det nogen herfra? 

- Det ved jeg ikke. 

- Det er det jo nok, siden han sidder der, sagde Møller nærmest til sig selv og 

fortsatte: 

- Du almægtigste... 

- Allah, afbrød Farah. 

- Jeg må op og se, sagde pedellen. 

- Det er ikke noget kønt syn, advarede Bentson. Skal jeg ringe efter politiet 

imens? 

- Jamen er det...? tror du...? 

- Der skal politi til det her. 

Møller nikkede. 
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Da pedellen kom tilbage til kontoret var han bleg, men gjorde forsøg på at være 

fattet. 

- Det er Tom Wissing, en af lærerne, oplyste han. Jeg ringer til rektor, han må 

komme med det samme. Det er ham, der har ansvaret.        
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4. 

 

Da eleverne denne morgen ankom til skolen, var det stadig mørkt. Kun lyset fra 

indgangspartiet lod dem se, at der holdt flere biler på parkeringspladsen, end 

der plejede på denne tid. 

De lyse partier i en ambulance skinnede igennem i mørket. 

En ung betjent og en lærer stod i døren og ledte dem ind i aulaen. 

Der havde allerede dannet sig en stemning af ophidset forventning på 

stolerækkerne, da rektor Jens Thomsen besteg talerstolen og lakonisk 

meddelte, at skolen var lukket på grund af en lærers dødsfald. "Tom Wissing, 

lærer i historie og samfundsfag, er død". Sådan lød ordene. Skolen ville, 

fortsatte Jens Thomsen - men her havde han svært ved at få ørenlyd for den 

høje mumlen, der rejste sig i forsamlingen, samtidig med, at en flok elever 

masede ind i aulaen - skolen ville - han hævede stemmen og satte munden helt 

ned til mikrofonen - være åben igen mandag, hvor man ville følge det normale 

skema. 

Eleverne ventede ligesom noget mere. Jens Thomsen plejede ikke at være 

mundlam. Da der ikke kom mere, begyndte de at rejse sig, men havde svært 

ved at forlade aulaen De samlede sig i små klynger for at snakke om, hvad der 

mon egentlig var sket, og om, hvem der havde - eller rettere havde haft - Tom 

Wissing. Hvem der kendte ham, selv om man ikke havde haft ham. 

 

Rektor Jens Thomsen satte sig et øjeblik ind på sit kontor. Han greb telefonen 

og aflyste to formiddagsmøder. Eftermiddagsmødet i rektorforeningen ville han 

kunne nå, tænkte han. Så fandt han et glas med kodimagnyl frem fra 

skrivebordsskuffen og slugte to af dem. Han rejste sig dernæst for at gå ind på 

studievejlederkontoret. 

Da han kom tilbage, bad han kontorpersonalet om at følge med sig ind på 

lærerværelset sammen med pedellen og rengøringspersonalet. 

Den ophidsede summen på lærerværelset stilnede hurtigt af, da Jens Thomsen 

gjorde tegn til at ville sige noget. 

Som nogle måske allerede vidste, sagde han, var Tom Wissing fundet død her 

til morgen i arbejdsrummet på tredje sal. Derfor skulle der spærres af op til 

etagerne og de måtte holde lukket denne dag. Alle lærere og andet personale 

skulle blive på skolen, indtil kriminalpolitiet fra drabsafdelingen eller sektionen 

eller hvad det nu hed, ankom.  
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- Drabsafdelingen, lød det vantro fra én i forsamlingen. Jamen er han da 

myrdet? 

- Jeg kan ikke sige mere, end jeg har gjort. Jeg er på mit kontor. Thomsen lod 

forstå, at dette var hans slutreplik. Han nikkede kort og forlod lærerværelset. 

Efter ham gik kontorpersonalet. 

En kakofoni af stemmer rejste sig. 

- Jamen du gode, hvem skal så overtage hans undervisning, udbrød én, men 

slog sig for munden. 

- Led efter maltbolsjet, lød det forceret fra en anden, som pludselig opdagede 

de andre omkring sig og forsøgte at holde en kommende hysterisk latter 

tilbage. 

Pedellen så sit snit til at forsvinde, mens Bentson så ud til i nogen grad at have 

fundet sig selv igen midt i den gruppe af lærere, der havde samlet sig om ham. 

Hans stemme var ikke fri for at have et vist sensationspræg over sig. Mens han 

fortalte, følte han, at det chok, som han havde fået, formindskedes. 

Nogle af lærerne forsøgte sig også med Farah Bajwa, men hun krøb mere og 

mere sammen under indtryk af dette nervøse adjunktangreb. Lilly tog hende til 

sidst under armen og førte hende ud. 

Tom Wissings fagfæller, historiegruppen, samlede sig ved et bord. Den 

foregående aften havde de holdt møde. Tom ville blive på skolen efter mødet 

for at arbejde med sin filosofiopgave, havde han sagt. Hvem kunne have sneget 

sig ind og myrdet ham - og hvorfor? Hvordan kunne morderen overhovedet 

komme ind på skolen? 

Tom var sandsynligvis stadig i arbejdsrummet. Politiet fra drabsafdelingen 

skulle vel først se liget, inden det måtte flyttes. Liget. Ordet lød absurd. Torsdag 

aften var Tom levende. Fredag morgen var han død. 

Jytte Dam, engelsk- og fransklærer, nærmede sig historiegruppens bord. Hun 

var tydeligt ilde berørt. 

- Nej, det er dog for bizart, sagde hun. Ordene var henvendt til Inger Nansen. 

Inger nikkede. 

Jytte stod lidt og ventede på, at Inger skulle sige noget. 

Inger var tavs. 

- Det er forfærdeligt, sagde Jytte så selv. 

Inger nikkede atter. 

Psykologi- og dansklæreren, Helle Holst, kom hen mod dem. Hun lagde en hånd 

på Jytte Dams arm. Jytte nikkede tilbage. Inger Nansen så ikke Helle, som 



 

 

 

  14 

undrede sig et øjeblik. Men naturligvis var Inger meget berørt af Toms død. 

Helle ville egentlig spørge om noget, og hvordan det end gik til, blev der 

pludselig et øjebliks stilhed på lærerværelset, så hendes stemme gik igennem 

med uventet kraft: 

- Hvad med Ida. Er der nogen, der har tænkt på hende? 

Mange ansigter drejedes mod Helle Holst. Hun blussede. 

- Ja, ved hun noget? Hun må jo have besked. Hun skal først møde sent i dag, så 

vidt jeg husker. 

- Jens må jo vide, om hun ved noget, foreslog Jytte. 

- I hvert tilfælde skal hun ikke have det at vide af politiet, mente Helle. Jeg 

spørger Jens - og så tager jeg ud til hende. Jeg tager en taxa. 

Jytte Dam huskede hende på, at lærerne skulle forblive på skolen. 

- Har du hørt om civil ulydighed. Det må være ved sådanne lejligheder, den 

træder i kraft. Jeg finder nok en bagvej, sagde Helle og forsvandt. 

Jytte Dam snoede en lok af sit tykke, mørke hår om fingeren og kiggede efter 

hende. 

 

Sikkerhedsrepræsentanten følte sig nu foranlediget til at rejse sig og bede om 

ro, hvorefter han med høj stemme forkyndte, at rygeforbuddet også i dag 

skulle overholdes, selvom han vidste, at man kunne trænge til en cigaret oven 

på denne - han ledte efter ordet – frygtelige, ja vanvittige besked eller… 

begivenhed. Men rygerne måtte som altid gå udenfor og ikke bruge det 

tidligere rygerum, selvom det var mere bekvemt. 

Ikke mange var rygere. Enten fordi de aldrig havde været det, eller fordi de var 

holdt op i og med anti-ryge-æraens indførelse. Et par lærerne rejste sig dog 

mekanisk. 

Steen Sander, ung, nyansat idræts- og geografilærer, fulgte efter Thomas 

Nielsen ned i kælderen. I forbifarten kastede Steen Sander et blik på Inger 

Nansen. Han vidste fra udvalgsmøder med hende, at hun røg ind imellem. Hun 

gjorde imidlertid ikke mine til at rejse sig. Steen Sander så, at hun var bleg som 

et lig. 

Steen Sander og Thomas Nielsen gik ned i kælderen og ud ad en bagdør, 

hvorfra en kort trappe førte op til den udendørs rygegård, uofficielt spøgefuldt 

kaldt for ”rygerummet,” efter at den havde afløst det indendørs rygerum.     

Steen spurgte på en forceret måde Thomas Nielsen, om han havde noget 

materiale om klimatologi. Den erfarne lærer i biologi og geografi havde før 
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givet ham gode råd på sin egen mutte facon.  

Thomas Nielsen rystede svagt på hånden, mens han fik ild på cigaretten og 

bagefter rakte tændstikken over mod Steen. 

- Klimatologi? ja, jo, det har jeg, sagde han fraværende.   

- Super. Vi tales ved en anden gang, sagde Steen Sander hurtigt og lagde 

hånden på Thomas Nielsens skulder. 

- En anden gang, ja, sagde Thomas. 

 

Historielærer Svend Kalø havde overvejende forholdt sig tavs. Langsomt slap 

uvirkelighedsfølelsen sit tag i ham, og hans tankevirksomhed tog fat. 

Bemærkelsesværdigt, som de alle sammen tog det som en selvfølge, at det var 

én udefra, der havde begået drabet. Måske var der ikke noget at sige til det. 

Det var svært at fatte, at sådan noget kunne ske her på et gymnasium og 

hf-kursus. Men selvfølgelig var gymnasielæreres verden ikke hævet over 

rædsomme tildragelser som mord og andre voldsomheder. Svend Kalø havde 

opfundet et begreb, som han kaldte "åkandenaturen". På søens overflade er 

åkanden smuk og indbydende. Men underneden, dernede, hvor man ikke kan 

se, er den sammenfiltret i lange, sorte, slimede stængler, som man ikke ved, 

hvor fører hen eller hvor ender. Således også med menneskenaturen. 

Adjunkter og lektorer ikke undtaget. 

Der sad for eksempel en genanbragt historie- og samfundsfagslærer fra et 

nedlagt gymnasium. Peter Bergmann. Et levende symbol på den tidligere 

Skolernes Store Lukketid. Kalø kunne huske, at Tom Wissing ikke havde været 

begejstret, da endnu en fagkollega viste sig på arenaen. Alligevel havde han 

taget høfligt imod den ny lærer. Adjunkter er høflige.  

Svend Kalø vidste desuden, at der havde eksisteret et modsætningsforhold 

mellem Tom Wissing og rektor. Hvis Jens Thomsen på et tidspunkt måtte vælge 

mellem Tom og Peter Bergmann, ville han - og Tom havde vidst det - vælge den 

sidste. 

Tom var begyndt at læse filosofi som tredje fag for at sidde sikrere i sadlen. 

Peter Bergmann var ved at gøre sig færdig med samme fag. 

Han måtte indrømme, at det gav Tom Wissing større grund til at myrde Peter 

Bergmann end omvendt. Men alligevel. 

Grunden til det dårlige forhold, der herskede mellem Tom og Jens Thomsen, 

mente Kalø at kende en smule til. Tom og Jens havde været studiekammerater 

for mange år siden. Ikke usædvanligt var rektors fag samfundsfag og historie. 
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Han kunne forestille sig, at Tom havde følt sig overhalet af Jens Thomsen. 

Hvordan har man det, når ens gamle studiekammerat, som man engang var på 

lige fod med, en skønne dag viser sig at dukke op som ens rektor? Kan hænde 

at ligevægten bliver forstyrret. 

Han måtte atter indrømme, at det gav Tom større grund til at skaffe rektor af 

vejen end omvendt. Men alligevel.  

Svend Kalø fandt piben frem og stoppede den. 

Og der sad nu den blegnæbbede Inger Nansen. Hvad havde hun i klemme?  

Tom Wissing og Inger Nansen var pot og pande, når det gjaldt de nyeste nye 

tiltag inden for undervisningsverden. To ildsjæle. Af de to var Inger Nansen 

blevet en del af ledelsen, den ledelse, der i Svend Kaløs ungdom havde bestået 

af en rektor og en ledende inspektor, men som nu bestod af en rektor, en 

ledende inspektor og otte mellemledere eller inspektorer, som ud over at være 

ledere også underviste. At drive skole var blevet mere komplekst. Det var fordi, 

at samfundet var blevet mere komplekst, sagde man. 

Inger Nansen havde kastet sig over den pædagogiske forskning og skoleledelse. 

Svend Kalø havde deltaget i et nogle fælles mødedage for flere 

undervisningsinstitutioner, hvor Inger Nansen og Tom Wissing havde smidt om 

sig med ord som læringsstile, læringsrum, netværkslæring, cooperative learning 

(forkortet CL) læringsfacilitator, ledelsesrum, førerskab, profleksion, teamwork 

og alskens strategier, processer, evalueringer og kompetencer. Han kunne 

dårligt huske ordene, hvilket også forekom ham fuldstændig ligegyldigt. Han 

var med hensyn til undervisning og pædagogik for længst holdt op med at tro 

på det store dyr i åbenbaringen, hvis han da nogensinde havde troet på det. 

Han brugte mest sin egen erfaring. Hvad der ikke havde været af teorier og 

begreber i tidens løb.  

I orden med ildsjæle, bare de lod være at missionere og partout skulle have alle 

til at brænde for det samme, som de selv gjorde. Som Nansen og Wissing 

forsøgte. Havde forsøgt i Wissings tilfælde. 

Var de to konkurrenter, når det kom til stykket? Havde været? 

Svend Kalø brød sig ikke om Inger Nansen. Men det var egentlig ikke helt sandt. 

For der var noget i Inger Nansens væremåde, som han godt kunne lide. Der var 

en venlighed i hendes væsen, og hun var bestemt en dygtig fagkollega. Men 

den anden side, den med forandringspotentialer, feedforwardprocesser og 

andre umulige begreber talte ikke til hendes fordel. Heller ikke, at hun havde 

taget en phd i pædagogisk ledelse.  
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Og så var der den fraværende Ida Linde, Tom Wissings kone. Hvad var hendes 

hemmelighed? 

Helle Holst og Jytte Dam, de to "ungmøer", som Svend Kalø i al hemmelighed 

kaldte dem, havde begge sendt lange øjne efter Tom. 

Hvad gemte der sig i de to? Og hvad var i øvrigt Toms egen, skjulte side? 

 

På vej ned i kælderen og ud i ”rygerummet” kastede han et blik ud på 

lærerværelsets åkander, som smukt og scenevant bevægede sig rundt i grupper 

på søens overflade. Han fornemmede det ukendte dyb, som stilkene på deres 

højtuddannede åkandehoveder førte ned til. 
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5. 

 

- For fanden, sagde kriminalassistent Ole Skov med et ærgerligt tonefald, da 

han satte sig ind i bilen ved siden af Jørgen Sinding. Jeg troede skolerne holdt 

ferie endnu. 

- Åbenbart ikke alle, mente Sinding og fløjtede svagt. 

- Mine piger har stadig ferie. Lærere har da lange ferier. Det er der ikke lavet 

om på, mig bekendt. 

Jørgen Sinding fløjtede uforstyrret. Han kendte Skov godt nok til at vide, at 

denne holden fast ved, at skolerne endnu havde ferie, var en slags 

besværgelse, som blot viste den sædvanlige Skovske modvilje mod besværlige 

begyndelser. Når der først var gået hul på en sag, ville Skov arbejde stædigt og 

rutineret. 

- Nå, men godmorgen vicekriminalkommissær, sagde Ole Skov med et smil. 

Både Jørgen Sinding og Ole Skov foretrak de gamle stillingsbetegnelser, der 

ellers var blevet afskaffet med politireformen. Men var det valgfrit, om 

medarbejderne ville bruge de gamle eller de nye titler, hvis de var blevet ansat 

før reformen. 

- Godmorgen, godmorgen, sagde Sinding.  

- Og så er vi tilmed underbemandet, fortsatte Ole Skov lidt efter. Kunne folk 

ikke henlægge kriminelle gerninger til perioder uden forkølelses-og 

influenzaepidemier? 

- Jeg har i øvrigt én til dig, smågrinede han kort efter. 

- Ja? 

- Jo, en eller anden svensk-norsk forfatter mener, at han har hele den 

europæiske histories og kulturs dna i sig. Hvad siger du så! 

- Det var ikke så lidt. Stakkels mand. Det må gøre ondt. Hvor har du læst det? 

- Det var Ditte, der læste det. 

 

En lokal betjent lukkede folkene fra Politigården ind. En anden betjent viste 

dem op til gerningsstedet, hvor en politiassistent fra nærstationen stod og 

gjorde notater. 

Sinding så på den døde. Der så ikke ud til at være tvivl om, at der var tale om 

mord. Men naturligvis var retsmedicinerens undersøgelser udslagsgivende for, 

om man med sikkerhed kunne anvende det udtryk. Indtil videre var der 

angiveligt tale om et lig. 
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- Ikke noget kønt syn, bemærkede vicekriminalkommissær Jørgen Sinding. 

- En led omgang, sagde politiassistenten bramfrit. 

Teknikerne og retspatologen gik i gang med deres arbejde, mens 

vicekriminalkommissæren og kriminalassistent Ole Skov forhørte betjentene fra 

nærstationen. 

Hvornår blev liget fundet, af hvem og under hvilke omstændigheder? Politiets 

ankomsttidspunkt og observationer. 

Sinding tog diktafonen frem og begyndte at diktere facts ind. 

- Har nogen rørt noget? spurgte Skov. 

- Rengøringskonen har intet rørt, siger hun. De to andre, der så ham heller ikke, 

siger de. Skolens pedel oplyser, at afdøde gik herop i går aftes for at arbejde. 

Afdøde ville selv lukke sig ud og selv slå tyverialarmen til. Det havde han en 

aftale med pedellen om. Pedellen tager hjem fra aftenarbejde på lidt forskellige 

tider. Men i går aftes sluttede pedellen sit arbejde cirka 22.50. På det tidspunkt 

så pedellen afdøde og sagde farvel til ham.    

Drabssektionens kriminalassistent så sig vurderende om i rummet. 

- Hvad fanden skal en lærer arbejde med på en skole så sent? Ole Skov talte 

ikke til nogen bestemt. Jørgen Sinding svarede ironisk, at det jo så ud til, at han 

havde arbejdet ved computeren.   

- Vi skal have fat på én, der kender maskinen der, når I er færdige med den, 

sagde Sinding henvendt til en af mændene fra centralbureauet. Undersøg også 

den eksterne, den dèr – han pegede - og lad den blive her. Er der en fundet en 

mobiltelefon? 

Det var der ikke. 

- Pedellen oplyser, sagde politiassistenten, at det ikke er usædvanligt, at en og 

anden lærer bliver på skolen efter lukketid for at arbejde. Derfor er det i orden, 

at lærerne selv slår alarmen til. De fleste lærere er for fummelfingrede, oplyser 

pedellen. Assistenten smilede skævt. Men afdøde havde pedellen ikke noget 

imod at overlade alarmen til. Pedellen siger desuden, at han er sikker på, at der 

ikke var andre tilbage på skolen end afdøde, da han selv tog hjem og at han 

som sædvanlig tjekkede, at alle døre var låst. 

- Tegn på indbrud? spurgte vicekriminalkommissæren. 

- Vi har ikke været hele bygningen rundt. Så langt er vi ikke nået. 

Sinding vendte sig hen imod lægen fra Retsmedicinsk Institut. 

- Nå? 

- Oplagt mord. Han er stukket tre gange fortil og én gang i ryggen. Formodentlig 
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med en kniv. Det ene knivstik har ramt hjertet, men det har sandsynligvis ikke 

været det første at dømme efter den mængde blod, han har smidt. 

- Det er sådan, fortsatte retsmedicineren forklarende, idet han så, ikke på 

Sinding, men på den yngste politibetjent, at blodet holder op med at løbe ud, 

efter at hjertet er holdt op med at slå. 

- Jaså, sagde den unge betjent fattet. 

Lægen mente, at den døde ikke så ud til at have forsvaret sig. 

Den, der havde ført kniven, måtte have stået bag sit offer. Sådan så det 

umiddelbart ud. Nu måtte de nærmere undersøgelser på R.I. vise, hvad man 

yderligere kunne udlede. 

Med hensyn til dødstidspunktet, mente lægen, at det kunne fastsættes til 

mellem klokken 23 og klokken 2.  

- Med en vis margin på begge sider, tilføjede han. Også her måtte det vise sig, 

hvad ligsynet afslørede. 

Sinding nikkede. 

- Hvornår kan I være færdige? spurgte han. 

- Det afhænger. Senest i morgen tidlig. 

Ole Skov tænkte, at nu røg både lørdag og søndag. 

Heldigvis gik det denne gang ikke ud over hverken børnefødselsdage eller 

andre familiebegivenheder. 

En tekniker fra centralbureauet så hen mod vicekriminalkommissæren og 

meddelte, at foreløbig så det ud til nærmest at vrimle med forskellige 

fingeraftryk.  

Skov sukkede. 

Jørgen Sinding blev på åstedet endnu en tid. Derefter tog han sin 

kriminalassistent med sig, idet han sagde til de andre, at de blot skulle gøre sig 

færdige. Bagefter kunne de overføre den myrdede til retsmedicinsk.    

  

 

- Vicekriminalkommissær Jørgen Sinding, drabssektionen, præsenterede 

Sinding sig for rektor Jens Thomsen. 

Skov sagde også sit navn. De rakte hinanden hånden. 

Efter et par indledende bemærkninger om det sørgeligt indtrufne, fandt Ole 

Skov lejlighed til at spørge rektoren, om skolen virkelig allerede var startet efter 

ferien.  

Sinding smilede, mens Jens Thomsen så lidt desorienteret ud: det kunne enhver 
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vel se. Han svarede så, at det var den. Man var begyndt dagen i forvejen. 

Jørgen Sinding bad Jens Thomsen om at fortælle om stedet.   

Af rektoren erfarede de to politifolk, at skolen rummede både et gymnasium, 

et to-årigt hf-kursus og et hf-enkeltfagskursus. 

- Alt under én hat, men det er en midlertidig løsning, sagde Jens Thomsen lidt 

irriteret. 

Han fortalte videre, at gymnasiet skulle have været afviklet og været lagt 

sammen med et andet gymnasium, hvor man var begyndt på at bygge en stor 

tilbygning, som blev standset af krisen. Et entreprenør-krak. Der var nu endelig 

så småt ved at komme gang i byggeriet igen. 

- Men indtil videre kører vi på dispensation, sagde rektoren.    

På enkeltfagskurset undervistes der også om aftenen. Derfor var skolen åben 

fra tidlig morgen til sen aften. Aftenundervisningen sluttede først klokken 

22.10. Men for så vidt, sagde rektor Jens Thomsen, var kurset døgnåbent, da 

nogle læste fag på fjernstudium, altså på nettet. 

På et spørgsmål fra Jørgen Sinding svarede rektoren, at der var cirka 1500 

elever, nok lidt flere, og lidt over 90 lærere med det hele. 

Ole Skov sukkede. 

Kontoret ville kunne give politiet besked om, hvilke lærere, der havde haft 

undervisning aftenen før. Men hvilke lærere, der ellers havde befundet sig på 

skolen, kunne de kun få oplysning om gennem lærerne selv. Aftenvagten på 

kontoret havde Grethe Henriksen haft indtil klokken 20.00, hvor kontoret 

lukkede, og hvor også han selv havde forladt skolen. 

På Sindings spørgsmål om, hvor mange elever, der havde haft deres gang på 

skolen på mordaftenen, lavede Jens Thomsen et hurtigt regnestykke i hovedet 

og svarede, at det måtte dreje sig om 80 til 100. Måske lidt mere. 

Hvem havde nøgle til skolen og til lokalerne? 

Til hovedindgangen og bagindgangen havde stort set alle ansatte en nøgle. Det 

ville sige alle lærere og ledere, kontorpersonalet, pedellen og hans 

medhjælper, rengøringspersonalet og kantinepersonalet. Døren, der førte ind 

til kantinen fra skolegården, havde fra gammel tid særlige låse til nøgler, som 

kun kantinepersonalet, pedellerne og rektor selv var i besiddelse af. Alle, med 

undtagelse af kantinepersonalet, havde nøgle til både almindelige lokaler og  

faglokaler. Samtlige døre kunne låses op indefra, og på kontoret havde man 

ekstranøgler af alle slags. Det hændte jo at en og anden ikke kunne finde sine 

nøgler eller havde tabt dem. 




