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Forord 

 
I en tid domineret af individualisme, materialisme og flygtighed kan der 
være behov for at standse op og revurdere sine prioriteter. Findes lykken i 
at følge sit hjerte – eller i at opnå retfærdighed? Handler det om at kende 
sine rødder, at have mange venner – eller at realisere sine drømme? Er 
det vejen frem at tage tingene, som de kommer, og glæde sig over livet, 
som det er? Er lykken bare det, der sker, mens man har travlt med at 
lægge andre planer? 
 
Med afsæt i en banal hverdagstragedie beskriver denne roman helt 
almindelige menneskers kampe for at finde vej under vanskelige forhold. 
En fortælling om tab og gensyn med fortiden – om de valg vi træffer, og 
hvor de fører os hen. Somme tider er eneste vej frem – tilbage, ad 
brændte broer. 
 
God læsning! 

 
 
 

 

 
Anders Bo Rasmussen
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Kapitel 1 
 
Den fremmede 
 
Den mørke læderfrakke hang på en bøjle på en sortmalet smedejernskrog 
i et hjørne ved indgangen til den gamle landevejskro. Porskær Kro havde 
været kongelig privilegeret kro i snart tre menneskealdre, men var i dag 
kun en skygge af fordums storhed. Der var fortsat servering, men 
menukortet var let at overskue, og køkkenet og baren var med tiden mere 
eller mindre smeltet sammen. Bodegapræget var gennemtrængende, og 
der var langt imellem bordene og langt imellem spisende gæster. 
 

Til gengæld prydede adskillige ølreklamer væggene. De fleste her på 
egnen drak nu for det meste det sædvanlige, så det kunne være det 
samme, men de reklamer hørte ligesom til. Der var ellers ikke gjort 
meget ud af udsmykningen, men en eller anden havde dog sørget 
for, at en mængde levende lys og olielamper var tændt, så 
stemningen var i grunden hyggelig og varm. Den oprindelige krostue 
var i store træk intakt med lave, sprossede vinduer og forsatsruder, 
lavt til loftet og lave loftsbjælker. Man havde ikke besværet sig med 
elegant borddækning og avancerede menuer. Det var der heller 
ingen grund til. Her kom man primært, hvis man var tørstig.  

 
 
Den fremmede havde træt og uden hilsen til de andre i lokalet sat sig ved 
et bord ved endevæggen efter at have bestilt en stor fadøl og en varm ret 
fra det nussede menukort. 
 

I det mørke lokale var den fremmede ikke blevet genkendt af de tre 
mænd ved stambordet i hjørnet, men skønt deres nysgerrighed var 
stor, lod de sig ikke åbenlyst mærke med det. Ankomsten af en 
fremmed var egentlig ikke i sig selv så mærkværdig, selvom de fleste 
gæster på kroen nu plejede at være fra lokalområdet. Der var heller 
ingen grund til at lade sig forstyrre eller distrahere. Ikke desto mindre 
var stemningen helt forandret fra det øjeblik, den fremmede trådte 
ind. Ved stambordet fortsatte spillet tilsyneladende upåvirket med 
indsats og meldinger, men den fremmedes ankomst var ikke gået 
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upåagtet hen. 
 

Det var et sært tidspunkt at komme på. Køkkenet lukkede snart. 
Og hvad lignede det at komme anstigende i den mundering? 
Troede manden måske, det var d’Angleterre, det her? Der 
udveksledes indforståede blikke hen over stambordet. 

 
 
”En gang dagens ret, værsågod.” Erna, en midaldrende kvinde med 
markerede ansigtstræk og frodige former, serverede rutineret det bestilte 
og så flygtigt på den nyankomne. Som servitrice her på kroen havde hun 
gennem tiden mødt mange typer gæster, og hun tog derfor ikke særlig 
notits af den fremmedes elegante fremtoning. Det var snart fyraften, og 
der var stadig en del at gøre, før hun kunne holde fri. 
 

”Var der ellers andet, eller skal jeg komme med regningen? Vi lukker 
snart for serveringen.” 
 
”Tak, jeg skal ikke have mere. Lad mig bare få regningen med det 
samme.” Den fremmede lagde med en træt bevægelse nogle sedler i 
klemme under tallerkenen uden at fjerne blikket fra maden. 
 
”Så gerne.” Erna livede lidt op ved udsigten til at komme hjem i 
ordentlig tid og gik målbevidst over til disken og gjorde regningen 
klar, men forsvandt kort efter ud i køkkenet, hvor en telefon kimede 
insisterende. 
 
 

Den fremmede indtog sit måltid med stor appetit, mens mændene ved 
stambordet havde svært ved at koncentrere sig helt om kortspillet. På skift 
skævede de af og til over mod ham. Som han sad der i halvmørket i sit 
stilrene sæt tøj med jakke, hvid bluse og elegante, blanke sko i en simpel 
beværtning med slidte møbler og halvsnuskede gulvtæpper, der havde set 
bedre dage, lignede han bestemt en, der var gået forkert. 
 

Hvorfor var han klædt så fint? Hvad ville han her? Hvem var den 
mand? 

 
 
Det var gode spørgsmål. 
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De tre mænd kunne ikke vide, at de ikke var ene om at sidde med de 
spørgsmål. Med et tomt blik ud i det halvmørke lokale blev de 
samme tanker ved med at køre rundt i hovedet på den fremmede 
mand:  

 
’Hvem er jeg? Hvad laver jeg her?’ Mens han koncentreret 
arbejdede på at bevare facaden, meldte spørgsmålet sig igen 
og igen, og den medfølgende hovedpine var umulig at ignorere. 
Men uanset hvor meget han koncentrerede sig, var der intet, 
der dæmrede. Han anede det simpelthen ikke. Han havde 
absolut ingen idé om, hvem han var, eller hvorfor han var her. 

 
 
Han huskede kulden, sneen og den kolde blæst i ansigtet, da han var 
kommet til sig selv for lidt siden. Han måtte have været faldet og besvimet, 
for da han kom til sig selv, var det første, han så, en skæv kantsten og 
nogle forblæste buske. Han lå på jorden – udenfor ved en snedrive. Det 
gav ingen mening.  
 

Han havde mærket det glatte føre og den kolde sne, da han fortumlet 
satte sig op og langsomt kom op at stå. Han huskede den svidende 
smerte fra tindingen og tog sig til hovedet. Ja, han måtte have været 
faldet eller noget. Han havde fået en ordentlig en på siden af 
hovedet, kunne han mærke, men han huskede ikke, hvad der var 
sket. Instinktivt havde han søgt hen mod lyset fra de klare fakler ved 
indgangsdøren til kroen. Han havde stået der et øjeblik, inden han 
var gået ind i varmen. Efter at have børstet sig af i det mørke 
vindfang havde han hængt overtøjet på en bøjle og undersøgt 
lommerne. 
 

Frakken var tom bortset fra et sæt ubestemmelige bilnøgler og 
et nøgleknippe med forskellige dørnøgler. I den ene 
bukselomme var et sammenkrøllet lommetørklæde. 
 
Desorienteret havde han studeret sit spejlbillede nærmere i det 
halvmatte metalspejl i forgangen. Der var en øm blodansamling 
i tindingen i højre side, og det gjorde ondt i hovedet, men det 
blødte ikke længere. 
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Spejlbilledet havde i øvrigt vist en voksen mand, sikkert i trediverne, med 
mørkt hår, overskæg og klare blå øjne. Det skræmmende var, at intet var 
genkendeligt. En fremmed havde stirret tilbage på ham med øjne, der ikke 
afslørede noget som helst bekendt. Der var noget helt galt her. Han måtte 
have slået sig voldsomt, og han følte sig temmelig omtåget. 
 

I det øjeblik var det gået op for ham, at han overhovedet ingenting 
kunne huske! Hukommelsen var ganske enkelt væk! Alt før den 
bratte opvågning i snedriven var som et stort, sort, gabende hul – 
som at stirre ind i intetheden. 

 
 
Med en kraftanstrengelse havde den fremmede frigjort sig fra spejlbilledet 
for dog straks at vende tilbage igen. De daggamle skægstubbe tydede på, 
at der var gået det meste af en dag siden sidste barbering, men ellers var 
der nu ikke noget at udsætte på fremtoningen. 

 
Det gik pludselig op for ham, at han under den mørke læderfrakke 
bar et elegant og ulasteligt sæt tøj. Mørkeblå let sportsjakke, hvid 
rullekravebluse af god kvalitet, et diskret blåstribet silketørklæde om 
halsen, lyse Levi’s jeans og sorte, blanke lædersko, der sad perfekt. 
Han havde kigget op og ned ad sig selv som for at finde noget, han 
kunne nikke genkendende til, men der var ikke noget. Han havde 
studeret en fremmed. 

 
 
Foran spejlet i vindfanget havde han skubbet den skræmmende og 
ubehagelige tanke fra sig og besluttet sig for at prøve at få det bedste ud 
af situationen. Måske ville hukommelsen vende tilbage om lidt. Måske ville 
lidt at drikke være godt? Og noget at spise? Faktisk var han hundesulten, 
var det med ét gået op for ham. Virkeligheden begyndte langsomt at 
melde sin ankomst, og varmen fra kroen gjorde godt. 
 
 
Pludselig var en ny tanke slået ned i ham: ’Har jeg overhovedet noget at 
betale med?’ Med bankende hjerte blev frakkelommerne og 
bukselommerne igen gennemrodet, men intet havde han fundet. Ingen 
tegnebog. Ingen pung. Ingenting. Heller intet i bukselommerne. 
 

I et sidste febrilsk forsøg var turen kommet til lommerne i jakken, og 
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med et ryk var kroppen stivnet. Med hånden halvt nede i den ene 
jakkelomme havde han stirret stift på den fremmede i spejlet. Der var 
noget i lommen. 

 
Et tykt bundt pengesedler kom til syne. Med vantro havde han 
stirret på sedlerne. En videre gennemsøgning af lommerne 
havde afsløret, at der i begge inderlommer på jakkesættet var 
adskillige bundter af pengesedler. Store sedler og små sedler 
mellem hinanden. Flere tusind kroner! Som en tyv, taget på 
fersk gerning, havde han nervøst set sig over skuldrene, skønt 
der ingen var ud over ham selv i forgangen. Bundterne kom 
hurtigt tilbage i jakken, efter at han havde taget et par mindre 
sedler fra. 

 
 
”Dagens ret: Æggekage med flæsk og purløg, med grov sennep og 
rugbrød,” fristede skiltet. 
 

’Det skulle der være råd til.’ Den fremmede havde med en tør 
grimasse rettet sig op og var med værdige skridt trådt ind i det mørke 
krolokale. Han registrerede nogle mænd, der spillede kort i et hjørne, 
men han var ikke i humør til selskab, og uden at søge øjenkontakt 
med nogen var han målbevidst styret direkte mod endevæggen, hvor 
han havde sat sig og foretaget sin bestilling af dagens ret. Én ting ad 
gangen var mere end rigeligt. Han forsøgte at berolige sig selv med, 
at han bare lige skulle sidde lidt. Så ville alt nok blive normalt igen. 
 

Han havde knebet sig i armen, så det var ikke en drøm, omend 
det hele lige nu mindede mest om et mareridt. 

 
 
Ja, sådan var det gået for sig. Og nu sad han så her. En aktør i et 
teaterstykke uden mening. En statist i et sæt udlejningstøj. En elegantier 
med flæskeæggekage. Flot. På kro med almuen. En midaldrende mand 
med en erindring på under 20 minutter. En fremmed uden fortid. 
 

Tanken var på én gang grotesk og skræmmende. Han stirrede på 
sine hænder. ’Slanke og kontoragtige. Du er ikke håndværker’. Et 
elegant armbåndsur viste 21:50, onsdag den 13. januar. Så langt, så 
godt. Og året var 2010. Nå, noget kunne han åbenbart huske ... 
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”Så bliver det lige 122 kroner.” Servitricens stemme rev brutalt den 
fremmede ud af hans tanker, og han rettede sig op med et sæt. 
 

”Tak for mad. Det var dejligt at få noget at spise.” 
 

Regningen og de to hundredkronesedler skiftede hænder, og 
servitricen begyndte at pakke tallerken og bestik sammen. 

 
”Kunne jeg få en kop kaffe? Du kan beholde resten.” 

 
”Tak. Det er i orden. En kop kaffe. Et øjeblik.” 

 
 
Erna lagde pengesedlerne i forklædelommen med et kort smil og forlod 
hastigt bordet med den fyldte bakke. 
 

’Nå, der er nok en, der har en god repræsentationskonto’, tænkte 
hun for sig selv, mens hun straks ordnede betalingen og 
indkasserede sine drikkepenge. Fra disken ved baren studerede 
Erna den fremmede mand lidt nøjere. Hun havde set den type før. 
Fin i tøjet og tre skridt fra livet. Men ellers meget flink. Og 
drikkepengene var jo ikke til at klage over. 

 
 
I det her tilfælde tydede meget på, at manden var velhavende, eller også 
så han bare sådan ud. I hvert fald var det ikke almindeligt, at gæsterne var 
så fine på den her på stedet. Og så sad han bare der og stirrede frem for 
sig, som i dybe tanker. Og da hun var kommet med regningen, havde han 
siddet og kigget på sine hænder. Besynderligt ... 

 
Mon der var noget galt? Nå, pyt. Det ragede jo ikke hende. 

 
Og nu var kaffen klar. 

 
__________________________ 
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Kapitel 2 
 
Jaguaren 
 
Ved stambordet på den gamle kro var det blevet sent, og tidspunktet 
nærmede sig, hvor de tre mænd måtte lægge kortene på bordet og sætte 
kursen hjemad. Som der plejede, var der i løbet af aftenen røget et 
betragteligt antal bajere indenbords, og det var da heller ikke helt uden 
virkning, selvom lang tids træning efterhånden havde gjort det muligt at 
skjule adskillige promiller under vesten. 
 

De tre plejede at mødes et par gange hver weekend, og også en 
gang imellem i hverdagene, for at slå tiden ihjel sammen. To af dem, 
Herbert og Ole, var tidligere arbejdskammerater på den nu lukkede 
plastfabrik, som i en menneskealder havde beskæftiget og holdt liv i 
adskillige mennesker i lokalsamfundet. Nu var de begge uden 
arbejde – og for den sags skyld også uden forventninger om at få et. 
Arbejdsløsheden var stor, og hvor skulle man finde en virksomhed 
her ude på bøhlandet, som gad ansætte ufaglærte folk i 
halvtredserne? Det kunne allerhøjst blive til lidt forefaldende 
sæsonarbejde på et af landbrugene eller noget sort arbejde hist og 
pist. 
 

Den tredje af mændene, Alfred, eller ”Alf” blandt venner, havde 
stadigvæk arbejde som mekaniker på et nærliggende værksted, 
Laursen Biler, men det var strenge tider, så lønnen var minimal, 
men han skulle ikke have noget af at klage. En af mekanikerne 
var for nylig blevet fyret på stedet, da han brokkede sig over 
arbejdsforholdene. Der var ikke meget at lave på værkstedet for 
tiden, og chefen var presset på alle måder.  

 
 

Alf var noget yngre end de to andre fra stambordet og boede for sig selv i 
et lille, billigt værelse bag værkstedet. Han var ungkarl. En stor og kraftig 
mand sidst i tyverne med lyst hår, fremstående øjne og fyldige kinder. Ikke 
just nogen alf af statur – heraf sikkert navnet. Hans overvægtige 
fremtoning hang sammen med et mangeårigt kærlighedsforhold til 
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flæskesteg og brun sovs og junkfood fra den nærliggende tankstation – for 
ikke at nævne hans smag for humlens saft. 

 
Man kunne ikke ligefrem påstå, at Alf havde opfundet den dybe 
tallerken. Han forstod derimod at sno sig med en snuhed og 
udspekulerethed, som ofte kendetegner mennesker, hvis evner og 
vilkår ikke levner dem mange andre våben i kampen for at klare sig. 
 
 

Hans to kammerater havde kendt hinanden siden skoletiden. De boede 
over for hinanden på samme villavej og havde både kone og børn. Det vil 
sige, børnene var for længst flyttet hjemmefra, og den enes kone boede 
vist også for tiden et andet sted. Sådan var det i perioder, men de fandt 
som regel snart sammen igen efter nogle dage. Villa, Volvo og vovse 
havde været drømmen, men i dag stod der nu ingen Volvoer i carporten, 
men i stedet et par ældre Ford Fiestaer, købt hos Laursen Biler for en slik. 
Fruerne brugte dem til og fra arbejde. De arbejdede nemlig begge i 
pakkeriet på fjerkræslagteriet, der hørte under Rose Poultry, og stod 
således for hovedparten af familiens indtægt. 

 
Men så var rollerne jo også ligesom fordelt. ”Konen tjener pengene, 
og jeg bruger dem!” Sådan var der så meget åndfuldt at dele, dér i 
krostuen. Men nu var det slut for i dag. 
 

 
På vej ud af kroen bemærkede de tre, at den fremmede fortsat sad og 
hang med hovedet ved endevæggen under Tuborgreklamen med den 
tørstige mand på broen. 
 

”Hey du, Smarte! Får du noget? ... at drikke, altså!” larmede Alfen. 
 
Bemærkningen fik den fremmede til at hæve hovedet lidt og vende 
sig sløvt om. Men da havde de to andre allerede hanket op i 
spørgeren. De smilede overbærende, mens de støttede deres 
kammerat ud ad døren. ”Undskyld. Han er blevet lidt træt. Kom så, 
Alf!”  
 

Yderdøren gik, og en kold vind jog ind i den halvmørke krostue. 
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Uroen fik Erna til at komme ud fra køkkenet med et viskestykke over 
armen og en klud i hånden. Med et venligt skuldertræk til den fremmede 
gik hun ud og låste hoveddøren og lukkede mellemdøren til vindfanget. 
Stambordet blev ryddet, hvorefter hun på tilbagevejen henvendte sig til 
den sidste gæst: 
 

”Ja, så er det ved at være lukketid. Håber, kaffen smagte godt?” 
 
”Tak. Det var dejligt.” 
 
 

Erna ryddede også bordet, hvor han sad, og lod en hurtig klud løbe over 
bordet, mens hun skævt iagttog den fremmede, som fortsat sad og 
stirrede frem for sig. Underligt. Han havde kun fået en enkelt øl. Var han 
mon syg eller noget? 

 
 ”Er alt i orden? Vi lukker nu.” 
 
”Ja, tak. Det er helt i orden,” løj han, mens han febrilsk overvejede, 
om han skulle sige noget til servitricen eller lade som ingenting og 
stavre videre i kulden udenfor. 
 
”Skal jeg ringe efter en taxi?”  
 
Hvor i alverden skulle han tage hen? Og hvordan forklarer man en 
vildt fremmed, at man ikke aner, hvor man bor, endsige hvem man 
er? ”Er der et sted her i nærheden, hvor man kan overnatte?” fik han 
omsider over sine læber. 
 
”Et sted at sove? Det ved jeg ikke. Altså, vi har ikke noget hotel her i 
nærheden, hvis det er det, du tænker på, og det er længe siden, vi 
havde værelsesudlejning her på kroen, så det ved jeg virkelig ikke ... 
Du skal måske ikke videre? Hvor var du på vej hen?” 
 
Den fremmede rykkede sig uroligt på sædet og svarede ikke. 
 
”Skal du ikke videre? Du kan ikke blive siddende her. Vi lukker altså 
nu.” Stemmen var nu blevet en anelse mere skarp. Havde det været 
en af de sædvanlige fyldebøtter, var han for længst blevet 
ekspederet ud af biksen, men et eller andet sagde hende, at der var 
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noget, der slet ikke stemte her. Den fremmede så mere og mere 
anspændt ud og kiggede efter et par sekunders pause op på hende 
med tomme, blanke øjne uden at sige et ord.  
 

Pludselig så hun den blodansamlede bule i mandens højre 
tinding og hudafskrabningen på kinden. 

 
 

”Du godeste! Hvad i alverden er der dog sket??” Erna trådte forskrækket 
et skridt tilbage, og en serviet flaksede lydløst ned på gulvet. ”Er du 
kommet til skade? Hvad er der sket?” 

 
”Jeg har det ikke så godt ...” mumlede den fremmede og vendte 
hovedet bort. 
 
”Nej – det tror jeg da på! Sådan som du ser ud. Er du faldet ude i det 
glatte føre?” 

 
Bare det nu ikke var sket lige uden for kroen. Hun mente ellers, 
at der var blevet ryddet nogenlunde for sne, men var der mon 
også blevet saltet? Det kunne lige passe, at hun nu også skulle 
til at slås med en erstatningssag. Erna satte bakken tilbage på 
bordet og satte sig stille over for manden og kiggede bekymret 
på ham. 

 
 

Ordene begyndte at flyde: ”Ja, jeg tror måske, jeg er faldet ... Det vil sige 
... det tror jeg da ... Jeg ved ikke ...” Den fremmede udstødte et stort suk. 
”Jeg havde en dundrende hovedpine for lidt siden, men nu er det næsten 
gået over. Jeg har det så underligt. Du må tro mig, når jeg siger, at jeg 
ikke aner, hvad der er sket! – Jeg har siddet her i lang tid nu og prøvet 
som en gal at huske tilbage, men der er intet! Intet kan jeg huske!” 
Stemmen var tæt på at blive skinger. 
 

Erna lagde skeptisk hovedet på skrå. 
 
”Det er, som om min hukommelse er totalt væk! Jeg husker, at jeg 
vågnede ude i vejgrøften – ikke så langt herfra, og så gik jeg bare 
hen imod lyset. Jeg må have været besvimet eller noget ... måske 
bevidstløs for en tid.”  
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Den fremmede rystede på hovedet, og Erna lyttede tålmodigt til hans 
ordstrøm. Han var åbenbart helt fra den ... Mistet hukommelsen? Det 
lød som plottet til en dårlig film. Med de blå øjne skinnende i skæret 
fra stearinlyset og næverne knyttet på bordet foran sig lyste 
desperationen ud af staklen. 
 
”Jeg har mistet hukommelsen, siger jeg! Jeg aner ikke, hvem jeg er, 
hvad jeg hedder, hvor jeg kommer fra, hvor jeg var på vej hen ...! Det 
er altså mærkeligt.” Han rystede på hovedet. ”Jeg beklager – jeg er 
ikke ... Jeg kan ikke ...” 
 
 

Uden at vente på hans uafsluttede sætning, afbrød Erna ham: ”Hør – skal 
jeg ringe efter nogen? En læge? Eller Falck, måske?” 

 
Den fremmede tog sig med en kraftanstrengelse sammen. ”Nej nej. 
Jeg tror bare lige, jeg skal have lidt tid til at komme til mig selv. Jeg 
er så uendelig træt. Hvis jeg bare kunne finde et sted, hvor jeg kunne 
sove til i morgen, så er jeg måske mere klar i hovedet.” 
 
 

Det bankede hårdt på den låste dør ind til krostuen og sekunder efter også 
på en af ruderne. Erna rejste sig med et sæt og gik derud. Det var ham 
den fede. Døren blev åbnet, og der hørtes en mumlende samtale mellem 
servitricen og den lettere overrislede gæst fra før. Brudstykker af ord 
nåede den fremmede: 

 
”Alf – er det dig? Hvad vil du? Vi har lukket! Det ved du da godt! – En 
ulykke! Hvor? – Er den smadret? Er det sket lige nu?” Et par gange 
under samtalen vendte Erna sig om og kiggede tilbage på den 
fremmede. Alf gestikulerede vildt og trak hende i ærmet. Kort efter 
forsvandt hun ud i kulden med Alf og lukkede døren efter sig. 

 
 
Den fremmede følte sig mere og mere desorienteret og konfus. Kvalmen 
steg op i ham, og han hastede ud på toilettet og kastede voldsomt op. 
Efter nogle minutter vendte han tilbage. En underlig mathed, blandet med 
uro, bredte sig i hans krop. Lettere svimmel satte han sig ned igen, netop i 
samme øjeblik som servitricen kom stormende tilbage ind ad døren. 
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”En mørkeblå Jaguar med engelske nummerplader ... Er det din?” 
 
”Det ved jeg ikke.” Den fremmede trak opgivende på skulderen, men 
følte sig samtidig som en skoledreng under anklage for at have lagt 
en tegnestift på lærerens stol. Hold nu op! Hvor skulle han vide det 
fra? 
 
”Nåh, nej, men den ligger altså i grøften længere nede ad vejen. Alf 
og de andre fandt den på vej hjem. De taler om at trække den fri af 
snedriven.” 
 
 

Alf mødte nu forpustet op i døråbningen og kom også ind. ”Er det din 
Jaguar, der er gledet ud i snedriven nede ved svinget? Jeg tror ikke, der er 
sket noget særligt med den.” Den rødmossede mand virkede næsten 
ædru. Det var længe siden, han havde set så lækker en vogn. En ny 
femliters V8 Jaguar XJ var absolut ikke hverdagskost på disse kanter. 
"Jeg arbejder på et værksted lige her i nærheden. Vi henter en traktor og 
trækker den fri, så du kan komme videre!”  

 
 

Det hele gik nu alt for hurtigt for den fremmede. Han rejste sig op med et 
sæt for at gå hen mod døren, men det sortnede for øjnene, og han måtte 
hurtigt sætte sig igen. "Jamen, jeg ved ikke ..." 

 
Servitricen fuldførte sætningen: "Vi kan jo ikke vide, om der er sket 
noget med bilen, og det er blevet for sent at gøre noget ved det nu, 
ikke? Vi må se på det i morgen. Du trænger vist også til at komme 
hjem og se dyner, tror du ikke, Alf?” 

 
 
Alf drejede rundt på hælen og forlod krostuen på usikre ben, mens han 
højlydt og med store armbevægelser lovede at tage sig godt af det 
forulykkede køretøj. Men intet kunne interessere den fremmede mindre 
end bilen i grøften. Han var nu så træt og udmattet, at det eneste, han 
kunne få frem, var endnu en forespørgsel om muligheden for at overnatte 
et sted – eventuelt her på kroen. Han skulle nok betale kontant forud. 
 

Erna var ikke i humør til at have nogen boende på kroen, men indså 
snart, at der nok ikke var anden udvej tilbage end at få den 
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fremmede indlogeret et eller andet sted. Han så godt nok noget brugt 
ud. Valget faldt på et af de værelser, der undertiden blev brugt som 
privat gæsteværelse. Det var et af de få værelser, der var blevet 
bevaret efter ombygningen, hvor en stor del af kroen var blevet 
omdannet til festlokaler, en toiletafdeling og et større køkken. Uden 
videre palaver fik hun arrangeret noget sengetøj, og den fremmede 
blev indlogeret på et værelse. Manden var jo tydeligvis ikke rask, og 
hvilken forskel gjorde det, om han overnattede eller ej? Med vanlig 
effektivitet blev det praktiske ordnet, og inden den fremmede så sig 
om, befandt han sig alene i et lille værelse oven på krostuen. 
 
Toilettet var ude på gangen, og Erna ville være tilbage igen ved 
nitiden næste dag. Uden at give sig tid til at tænke mere over dagens 
begivenheder kastede den fremmede sig udmattet på sengen og 
faldt snart i dyb søvn. 
 
 

Erna aflåste krolokalet og fortrak til den private lejlighed, som hørte til 
kroen. ’Sikken en dag!’ I morgen måtte hun se, om hun kunne rede nogle 
af trådene ud. Nu hvor manden overnattede her, kunne historien fortsætte 
i morgen. Men nu ville det gøre godt med et varmt bad og en lille dram at 
gå i seng på. 
 

__________________________ 
 
 
I mellemtiden baksede Alf og de to andre nysgerrigt med den luksuriøse 
vogn. Den var skredet ud i svinget og sad fast i en snedrive. Den var ikke 
stødt ind i noget, og der var ingen synlige skader. Efter at have hentet en 
traktor fra værkstedet lykkedes det de tre mænd at trække bilen fri. 
 

Dørene var ulåste, men tændingsnøglen var borte. Interiøret var lyst 
læder og valnød og et overflødighedshorn af udstyr. De tre mænd 
havde aldrig set noget lignende. Den mand i kroen måtte være 
stinkende rig. Og så bare efterlade hele herligheden her – uden at 
låse den! Det grænsede til svineri. Det blev besluttet at trække bilen 
hen til værkstedet, som lå et par stenkast derfra, og inden for, så den 
var i sikkerhed. Det ville være en skam, hvis der skete noget med 
sådan en fin vogn. Det veloverståede projekt blev afsluttet med en 
godnatbajer på værkstedet. Aftenens hændelser blev ivrigt 
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diskuteret, og enden blev, at Alf skulle smide en seddel ind ad 
brevsprækken til kroen, så manden vidste, hvor han kunne finde 
bilen næste morgen. 

 
 
Alf ordnede det aftalte og kastede derefter et sidste blik på bilen. Han 
kunne ikke dy sig for at sætte sig ind. Hænderne lukkedes om det lækre 
rat, og han lænede sig tilbage. Han fik en pludselig indskydelse, og 
handskerummet blev undersøgt. En lædertegnebog kom til syne.  
 

Uden at tænke videre over konsekvenserne tog Alf tegnebogen med 
sig, steg ud af bilen, gik ud af værkstedet, lukkede og slukkede efter 
sig og ilede ind på sit værelse. 

 
__________________________ 

 
 
På dette tidspunkt var der for længst faldet ro over landet på den 
nærliggende kro. Den fremmede sov tungt og havde de særeste drømme. 
Han vendte sig uroligt fra side til side, mens underbevidstheden arbejdede 
på højtryk. Som i febervildelse hørte han forvrængede stemmer, og han 
følte sig fanget som en mus i en fælde. Han kæmpede og kæmpede, men 
kunne ikke komme væk, og bag ham havde han visheden om ikke at være 
alene; men alt henlå i skygge og tusmørke. Det kværnede i hovedet med 
vedvarende spørgsmål som under et forhør, men han forstod ikke, hvad 
der blev sagt. Som i en film i slowmotion følte han sig forfulgt og i stor fare, 
men kunne ikke komme ud af stedet. 
 
 
Med ét satte han sig op med vidt åbne øjne. Forpustet og desorienteret og 
badet i sved. Endnu halvt i søvnens magt virkede det mørke værelse som 
en fængselscelle, og med benene grundigt viklet ind i dynen føltes det, 
som var han fastholdt af lænker. Desperat fik han sig kæmpet fri og 
kastede sig over de nedrullede persienner, hvorigennem en smule lys 
trængte ind i det lille værelse. Han åbnede febrilsk vinduet og løstes 
langsomt fra sit fangenskab af den kolde vinterluft. 
 

Hvad var det, der havde vækket ham? Hvorfor denne uro? Han 
lukkede stille vinduet og krøb ind under den varme dyne igen. De 
fleste drømme forsvinder pist væk ud af erindringen, i det øjeblik man 
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slår øjnene op. Kunne han genkalde sig noget? 
 

Han var på flugt og samtidig i fængsel. Det hang ikke sammen. 
Han følte sig skyldig, men anede ikke hvorfor. Og så faren ... 
lyset ... bilen ... den modkørende ... udskridningen ... 
ophidselsen ... stilheden ... mørket ... 
 
 

Langsomt dukkede omrids af hændelser op som skygger i natten. Han 
havde siddet i en bil. Der var kommet en modkørende. Han havde 
undveget til højre – og var skredet ud i et sving. Men så kunne han ikke 
huske mere. Nej, det var ikke en drøm. Det var virkelig sket! 
 

Han tog sig uvilkårligt til hovedet. Bulen gjorde stadig ondt. Den var 
god nok. Han havde slået hovedet. Men ikke i bilen. Han var steget 
fortumlet ud af bilen i venstre side og havde råbt efter idioten i den 
anden bil. Måske var han løbet efter ham? Var han så faldet på 
vejen? Ja, det måtte være sådan. Han måtte være faldet og have 
slået hovedet. Var det dér, det var sket? At han havde mistet 
hukommelsen? 

 
 
Hvad kunne han egentlig huske? Han så på armbåndsuret, som viste halv 
seks. Forpustet sad han i sengen og fik langsomt styr på vejrtrækning og 
hjerterytme. Nu måtte han lige have styr på sine tanker. Først den aktuelle 
situation. Under dynens varme skjold gennemgik han minutiøst, hvor 
meget han kunne huske af gårsdagens hændelser. 
 

Mændene i kroen, servitricen, maden. Det nussede gulvtæppe. De 
gamle forsatsruder. Pengene i jakken. Han rejste sig op med et sæt 
og mærkede efter i jakken. Ja ... sedler – masser af sedler. Nu var 
han lysvågen. Kunne han være i fare med alle de penge på sig? Var 
det dét, hans underbevidsthed prøvede at fortælle ham? Men han 
slog det hen. Han var nok blot en eller anden forretningsmand, som 
hadede plastikkort, eller en heldig vinder af en kontant gevinst eller 
noget. Det skulle i hvert fald ikke være et problem, at han havde 
penge. Han krøb atter under dynen. 
 

Men hvis den Jaguar virkelig var hans? Og hvorfor var det for 
eksempel ikke en Mercedes eller en BMW? En Jaguar – af alle 
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biler ... Det nyttede ikke noget. Han måtte til bunds i dette her. 
Som han lå der i mørket og lyttede til nattens lyde, begyndte 
han systematisk at analysere, hvad han rent faktisk kunne 
huske. 

 
 

Det var jo ikke den sorte intethed det hele. Han vidste, at Napoleon 
Bonaparte tabte slaget ved Waterloo. Han var ikke i tvivl om, at der var 
højrekørsel i Danmark. Han huskede også den amerikanske præsident 
Obamas besøg i København i forbindelse med klimatopmødet sidste år i 
december – altså for en lille måned siden. Han havde også kunnet læse 
menukortet i krostuen – og genkende melodierne fra jukeboksen. 

 
Sjovt nok fejlede den del af hukommelsen ikke noget. Han havde 
tilsyneladende en del af sine evner og forstand i behold; men 
underligt nok var han fuldstændig blank, når det drejede sig om 
personlige erindringer fra barndommen – eller fra hans egen 
hverdag. Han anede for eksempel ikke, om han var gift. Hans fingre 
følte efter. ’Nej – ingen vielsesring.’ Havde han børn? Hvor havde 
han gået i skole? Intet dæmrede. Heller ikke fra hans ungdom eller 
for den sags skyld fra hans arbejdsplads, hvis han da havde sådan 
en.  
 

Levede hans forældre? Hvor var han vokset op? Havde han 
søskende? Hvilken uddannelse? Pas. 

 
 

”How do you do? Guten Tag? Que pasa? Mercí beaucoup!” Hmmm. 
Ordene kom naturligt og ubesværet. Hvad betød dette umiddelbare 
sprogkendskab? Var han veluddannet? Skolelærer? Uden besvær ville 
han kunne sætte fingeren på forskellige landes placering på en globus. 
Havde han været på rejse? Der var en helt klar erindring om at gå rundt i 
Paris, men i hvilken sammenhæng? Han genkaldte sig Eiffeltårnets 
placering på Seinens sydlige bred ved Pont d’Lena. Ja, han havde været 
der, men ud af tågerne kom intet svar på, hvad han havde foretaget sig 
der, og hvem han havde været sammen med. Hvorfor mon ikke? 

 
”Hvad så med Danmark?” eksaminerede han højt sig selv i mørket. 
Her virkede det, som om han var på hjemmebane. Da han på 
fingrene gennemgik nogle byer i Danmark, han lige kunne komme i 
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tanke om, virkede Jylland umiddelbart mere bekendt end Sjælland. 
Det var nok også værd at notere sig. 

 
Ja, måske burde han anskaffe sig en notesblok og begynde at 
tage notater, for sæt han nu glemte alting igen? Han rystede 
den frastødende tanke ud af hovedet. 

 
 
Og hvor kom så alle de penge fra, han havde i jakkelommerne? Kunne 
han have solgt et eller andet for kontante penge – og være på vej til 
banken for at sætte dem ind? Måske var det dagens omsætning i en 
butik? En tøjbutik måske? Eller måske var han bare en excentrisk 
millionær, der vadede i penge, og som aldrig gik uden for en dør uden en 
kvart million i kontanter. Tanken kunne under andre omstændigheder have 
været morsom. 
 

’Nå, pyt. Hellere have for mange penge end for få.’ Han måtte finde 
ud af det hen ad vejen. Var pengene mon overhovedet hans? Han 
slog også den tanke ud af hovedet. Alt stod åbent lige nu. Det 
nyttede ikke noget at spekulere sig tosset over det. Han havde 
rigeligt til at klare sig indtil videre. ’Bare gå stille med dørene, og hold 
det for dig selv. Så skal det nok gå.’ 
 

Med en vis lettelse konstaterede den fremmede, at det ikke var 
helt galt fat med ham. Der var dog i det mindste noget i øverste 
etage, der fungerede. Måske var en del af hukommelsen blot 
midlertidigt og kortvarigt gået tabt. Måske på grund af et chok, 
et slag eller et fald? Men det var på en måde betryggende at 
konstatere, at han ikke var helt tabt for omverdenen. 

 
 
Omvendt var det direkte skræmmende end ikke at kende sit eget navn. 
 

Måske var der papirer i bilen? Han huskede pludselig nøglerne i 
læderfrakken. Således fokuseret på et muligt næste træk følte han 
sig beroliget. Der var også en bilnøgle i den frakkelomme. 
 

I morgen ville han prøve, om den passede. 
 

__________________________ 
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Kapitel 3 
 
Slåbrok, sandaler og ristet brød 
 
Nogle gange tager man sig selv i at antage noget, der slet ikke har hold i 
virkeligheden. I andre tilfælde overhaler virkeligheden ens antagelser og 
gør selv den vildeste fantasi til det rene vand.  
 

Denne dag ville blive et eksempel på det sidste. 
 
 
Da Vincent søvnigt trak dynen til side og svingede benene ud af sengen, 
var det ikke, fordi han ikke gad ligge der længere, men det var, som om 
hovedet og blæren konspiratorisk havde rottet sig sammen om at få ham 
ud af fjerene – omend med modstridende begrundelser. Ligeså 
vedholdende som den dunkende hovedpine råbte om underskud på 
væskebalancen, talte den fyldte blære med store bogstaver om overskud 
på samme. 
 

Det var blevet sent i går, og efter et rigeligt indtag af våde varer 
havde han sovet en del længere end tiltænkt denne onsdag morgen. 
’Sådan går det, når man ikke stiller vækkeuret.’ Han strakte sig 
dovent og lod tæerne synke ned i det bløde lammeskind ved 
sengekanten. Men pyt. Her var vel intet hastværk. 

 
”Ahh, det er sommer, det er sol, og det er søndag,” nynnede Vincent 
adspredt og hæst for sig selv, selvom det var det rene vrøvl. Solen 
skinnede ganske vist varmt igennem det halvt nedrullede gardin og 
kastede lange skygger hen ad gulvet, men det var onsdag den 13. 
januar og bidende koldt. I flere dage havde det sneet og sneet, og al 
unødig udkørsel havde været frarådet, men det var nogle dage siden 
nu. Trafikken var efterhånden vendt nogenlunde tilbage til det 
normale, og selv de mindre veje var for det meste farbare. 

 
 
Trods denne trafikale tilbagevenden til det normale, og selvom solen 
skinnede forjættende, stod gårsdagens hændelse fortsat ulideligt klart 
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prentet i hukommelsen, selvom Vincent bestemt havde gjort sit for at 
dulme nerverne i går. Væk var virkeligheden for en stund. Men den vender 
altid tilbage – og sjældent i en mere tiltalende form. Det havde været tæt 
på i går. Rigtig tæt på en alvorlig ulykke. Han kunne have smadret sin bil 
og sig selv med – for ikke at tale om den modkørende, som han lige 
akkurat havde undgået at baldre ind i. Måske havde der siddet en hel 
familie i den bil ... Han skulle aldrig have taget bilen i går – i den tilstand ... 
 

Siddende i den varme sol med benene ud over sengekanten vendte 
Vincent langsomt tilbage til de levendes land. En edderkop 
spankulerede med dødsforagt tæt forbi ham på kanten af 
lampeskærmen ved sengen. 

 
”Skrid, eller jeg ånder på dig,” truede han morgensurt. Kommandoen 
havde ingen virkning. 'Hvad ved edderkopper også om dødelige 
luftarter?' 

 
Mens den ene hånd purrede op i det stride morgenhår, greb 
den anden dovent ud efter den bløde slåbrok på stolen, og 
Vincent stak med velbehag fødderne i de udtrådte sandaler ved 
siden af sengen. 

 
’Slåbrok, sandaler og ristet brød’. På vej ud til det lille badeværelse 
genkaldte Vincent sig med et skævt smil sin faders veltilfredse 
morgenmumlen om livets få, men nødvendige, prioriteter. Og hvis 
der var noget, der indiskutabelt hørte sig til om morgenen, så var det, 
at maden blev indtaget i stilhed i afslappet påklædning og gerne i et 
solbeskinnet hjørne af terrassen, hvis vejret tillod det.  
 
 

Slåbrok, sandaler og ristet brød var derhjemme i barndomshjemmet et fast 
ritual, der sjældent blev fraveget, og som voksen var det for Vincent blevet 
en vane at fortsætte i samme gænge – uden at lave om på for meget. 
 

Som nu i går, hvor Vincent havde trodset den kendsgerning, at det 
ikke var sommer, og havde overnattet i familiens gamle sommerhus 
ved Silkeborg. Der var alligevel ingen andre end ham selv, der 
benyttede sommerhuset, og det blev aldrig udlejet til fremmede. Det 
havde forældrene altid været imod. 
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”Jeg skal ikke have fremmede ind og rode i mine ting,” fastslog 
moderen, og sådan blev det, selvom de flere gange var blevet 
kontaktet med henblik på udlejning. Huset havde en god 
beliggenhed, og selvom det ikke var så stort, var det praktisk 
indrettet. Der var nu heller ikke ligefrem et skrigende behov for de 
penge, som en eventuel udlejning havde kunnet indbringe. Ikke fordi 
familien var velstående eller noget. I grunden havde Vincent slet ikke 
noget kendskab til, hvordan det stod til med finanserne derhjemme 
dengang. Men penge var bare ikke et samtaleemne. 

 
 
Kaffen blev sat over, og brødristeren behørigt fodret. Og mens Vincent 
langsomt vågnede op til dåd under bruseren, bredte sig den velkendte duft 
af nyristet brød i det halvklamme træhus. 
 

Der var absolut ingen varme på færde, og de små elradiatorer var på 
overarbejde for at holde kulden stangen i den lille stue. Kulden lå 
som en dyne over det forladte sommerhusområde, og isblomster 
udsmykkede de frosne ruder. For en gangs skyld valgte Vincent at 
bryde rutinen. Han klædte sig helt på før morgenmaden, og hurtigt 
blev slåbrokken også en del af påklædningen – sammen med 
sandalerne. Der var ingen grund til at blive forkølet. 

 
”Mand! Har du mon snart fattet, hvorfor det kaldes et sommerhus?” 
skældte han ud på sig selv, mens han hældte den dampende kaffe 
op. De tomme flasker fra i går pyntede måske ikke ligefrem på 
morgenbordet, men det måtte han tage sig af senere. Han rakte ud 
efter Gammel Dansken og nød, hvordan varmen snart bredte sig i 
hele kroppen. 

 
’Ahh, slåbrok, sandaler og ristet brød’ – og et par store Gammel 
Dansk. 

 
Vincent Hansen var ved at være klar til en ny dag. 

 
 
Den lille transistorradio blev tændt, og dagens nyheder fyldte rummet. 
Vejrudsigten forkyndte sne fra sydvest i løbet af dagen, mest i Syd- og 
Vestjylland. Vincent lyttede apatisk til de sædvanlige dårlige nyheder fra 
nær og fjern, mens han overvejede, om han gad bruge flere dage i et 
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dybfrosset sommerhus, eller om han skulle vende hjem til Kolding i dag. 
Efter en periode med en del stress havde han taget fri i nogle dage, og det 
kunne egentlig være lige meget, hvor han var. 
 
 
I går var Vincent kørt hele vejen til Silkeborg, fordi familiens mangeårige 
advokat, Troels Hornefeldt, for en uges tid siden havde sendt ham et brev, 
hvori han bad ham komme på advokatkontoret den 12. januar kl. 15:00. 
Nogle gamle dokumenter fra Vincents fars tid var dukket op og krævede 
hans tilstedeværelse, så advokaten ville meget gerne se ham til et kort 
møde. 

 
På advokatkontoret kunne Hornefeldt forklare, at han, som familiens 
advokat, i en årrække havde opbevaret en mængde dokumenter og 
bøger fra Vincents fars tid. Under en oprydning i kælderen var 
advokaten imidlertid tilfældigt stødt på kasserne, som han i sin tid 
havde fået overdraget af Vincents mor, da faderen var kommet på 
plejehjem. Han havde derfor straks kontaktet Vincent, der som den 
ældste efterladte efter Kornelius Hansen i går havde fået overdraget 
hele bunken. Derefter var Vincent taget ud at spise, og det var blevet 
ret sent – og for ikke at skulle til at køre hele vejen hjem til Kolding 
var det altså blevet sommerhuset. Han kunne selvfølgelig i stedet 
have valgt at tage ind på Hotel Dania på torvet eller et af hotellerne 
på Ringvejen, men havde besluttet at spare pengene. 
 
 

De små veje ud til sommerhuset var halvglatte, men Vincent var stedkendt 
og besluttet på at finde en seng i en fart. Den store firehjulstrækker havde 
et godt bundtræk og lå godt på vejen, selvom den var temmelig smattet. 
Der var heller ikke megen trafik på dette tidspunkt. Trætheden var begyndt 
at melde sig. Han burde nok have taget en taxi i stedet, men det gik jo fint. 

 
Ja, så var det altså sket, kort efter at han havde passeret den gamle 
kro. Stedkendt, som han var, havde han taget farten en anelse af. 
Han vidste, at der var et ret skarpt højresving efter kroen. Pludselig 
så han lysene fra en stor, mørk bil, der nærmede sig med pæn fart i 
den modsatte retning. Vincent, der med ét indså, at han var kommet 
alt for langt over i den modkørendes bane, kastede bilen til højre for 
at undgå et sammenstød – og det gik lige akkurat. De to biler gled 
tæt forbi hinanden i det glatte føre. I sidespejlene så Vincent 



30 

bremselygterne fra den anden bil flimre i nattemørket, mens han selv 
kæmpede med at få herredømmet over sin firehjulstrækker. 

 
”Pyh, det var tæt på,” mumlede han for sig selv. Et øjeblik overvejede 
han at vende om for at se, om der var sket noget, men han valgte at 
fortsætte. ’Jeg ramte ham jo ikke.’ Efter et par kilometer måtte han 
dog holde ind til vejsiden for at få vejrtrækning og puls på plads. 

 
 
Nu lå papkasserne fra advokaten på gulvet i sommerhusets stue. Vincent 
havde ikke gidet rode med det i går aftes, men havde i stedet snuppet et 
ekstra glas whisky eller tre og var kommet sent i seng efter at have set en 
ligegyldig krimi, hvor handlingen var så rodet, at han havde opgivet at 
finde hoved og hale i den. Erindringen om den mørke bil i vejsvinget sved 
stadig. Hans søvn var blevet ret urolig, og nu var det så blevet langt op ad 
formiddagen. 

 
 

Vincents blik gled rundt på de velkendte småting fra familiens mange ferier 
og weekender i sommerhuset. ’Utroligt, hvad børn finder det nødvendigt at 
bevare for eftertiden.’ Hver ting havde sin egen specielle livshistorie, som 
ingen længere huskede. Men ingen smed dem ud. De boede ligesom i det 
her hus og håndhævede uden ord deres hævdvundne placeringer rundt 
omkring på vindueskarme, hylder og borde. Skygger fra fortiden. Små 
lerfigurer og nipsting, sten og grankogler og tykke bøger i reolen. Nogle af 
tingene helt fra hans mors tid. 
 

Det var længe siden nu. Han havde været knap fjorten år gammel, 
da hun døde af kræft og efterlod en familie i opløsning. Pludselig var 
de kun fire tilbage: Vincent selv og hans to yngre søskende, Albert 
og Vivian – og en far, der ikke selv var rask. 

 
 
Vincent huskede mest sin far som ham den gamle, der sad i timevis i 
biblioteket med næsen i tykke bøger og ikke måtte forstyrres; men der var 
også enkelte gode minder, som for eksempel de hyggelige morgener med 
slåbrok, sandaler og ristet brød. 
 

Vincents far, som på trods af et jovialt og hyggeligt væsen var blevet 
mere og mere indesluttet, som tiden gik, var en del år ældre end sin 
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kone, og det var kommet som et kolossalt chok for ham, da hun 
pludselig var borte efter kort tids sygdom. Hun havde taget sig meget 
af ham og hans begyndende Alzheimers i flere år, men var pludselig 
selv blevet alvorligt syg og hasteindlagt på sygehuset i Horsens. Men 
der var ikke noget at stille op. Hun sov stille ind efter nogle få 
måneders sygdom i efteråret 1991. 

 
 
Efter moderens død forsvandt faderen mere og mere ind i sig selv og 
overlod det meste af opdragelsen af børnene til hushjælpen, og da han på 
et tidspunkt kom på plejehjem i Hatting ved Horsens, kunne børnene ikke 
længere blive boende. Da der ikke var nogen nært beslægtede 
familiemedlemmer til at tage over, kom børnene i familiepleje hos et 
ægtepar i Horsens, som i forvejen havde en lille pige på Vivians alder. 
Dengang var Vincents yngre bror, Albert, tolv år, og lillesøsteren, Vivian, 
omkring de tre. 
 
 
Faderen var med tiden blevet mere og mere fjern og var til sidst slet ikke til 
at nå ind til. Hans Alzheimers havde medført en så fremskreden demens, 
at han ikke længere kunne genkende nogen som helst omkring sig. Det 
var helt slut. 
 

Det var faktisk en lettelse, da de en sommermorgen i 1998 ringede 
fra plejehjemmet og overbragte den triste besked. Han havde fået 
fred. Begravelsen var foregået i stilhed, og det var fint alt sammen. 

 
 
Hvor kom alle disse tanker om død og sygdom og gamle dage pludselig 
fra? Vincent rejste sig irriteret og tog ud af morgenbordet og fik ryddet lidt 
op i køkkenet. På badeværelset med tandbørsten i hånden spurgte han 
spejlbilledet, hvad han egentlig havde gang i. Normalt skænkede han det 
ikke en tanke, denne kendsgerning, at han var forældreløs og alene, og 
det fyldte overhovedet ikke noget i hans hverdag efter alle disse år ... Ikke 
mere i hvert fald. 
 

Det måtte være mødet med Hornefeldt. Og de vante omgivelser i det 
gamle sommerhus, hvor alting stod, som det plejede. Nåh ja, og så 
den ulykke, der nær var sket i går ... 
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Hvem ville egentlig have savnet ham, hvis han var blevet dræbt 
ved en ulykke? Tanken var forfærdende. 
 
 

At de tre søskende var blevet spredt for alle vinde og intet havde med 
hinanden at gøre i dag, var egentlig skørt. De havde ellers altid haft det 
fint sammen. Hygget sig. Lavet sjov. Men der var ligesom gået noget i 
stykker efter det forfærdelige tab af begge forældre – og den dybe sorg, 
der fulgte. De store omvæltninger havde nok været med til at skille dem 
ad. 
 

Men spejlbilledet gav ham ingen svar på, hvorfor nogle børn på den 
måde påføres en ubærlig smerte. Det var så uretfærdigt. 

 
 
Hvad mon der var blevet af dem? De andre. Han savnede dem ærligt talt. 
 
 
Med et dybt suk rystede Vincent vandet af fingrene og tørrede sig, men 
han kunne ikke ryste tankerne af sig, hvor gerne han end ville. 
 

Hvorfor havde han også taget fri? Det var forbandet med al den 
stilhed! 

 
 
De hyggelige og vante rammer i familiens gamle sommerhus føltes 
pludselig som et fængsel, der fastholdt ham i onde minder, og den 
ulidelige stilhed var til at blive vanvittig af. Han trak hurtigt sit varme overtøj 
og de solide vinterstøvler på og gik ud i vinterkulden, hvor hans hurtige 
åndedræt dannede store dampskyer i den frostklare luft. 
 

Han måtte ud – bare ud! Tankerne om nulevende og afdøde 
familiemedlemmer kværnede insisterende rundt i hovedet af ham. De 
kendte ansigter tonede frem på skift, som på en gammel film, og 
kaldte på ham. Det var umuligt at løsrive sig fra det, så han kunne 
lige så godt flyde med. 
 

Det var måske heller ikke for tidligt, at han for en gangs skyld 
fuldt ud tillod sig at se det i øjnene. Hvad der var sket, og 
hvordan han skulle forholde sig til det. 
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Men han måtte have luft. Masser af frisk luft. 
 
 

Som han nu kort efter stod ude i det fri, midt inde mellem de vældige træer 
i skoven, sænkede roen sig igen langsomt over Vincent. Fuglene kvidrede 
fra deres skjul – revnende ligeglade med hans problemer og overvejelser. 
Han nød i fulde drag at være ude, hvor han hørte hjemme, og duften af 
granskov gjorde ham godt. Han stod et øjeblik stille, trak vejret helt ned i 
maven og genvandt lidt af jordforbindelsen. 
 
 
Nu skulle det gøre godt med en ordentlig skovtur for sig selv. Dejligt var 
det at høre vinden suse blidt i trætoppene, mens støvlerne knirkede i den 
kolde sne for hvert skridt, han tog i den bløde skovbund. 
 
 
Her var han hjemme, og her føltes det omsider trygt at tænde igen for den 
gamle film fra fortiden. 
 

__________________________ 
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Kapitel 4 
 
Der var engang 
 
Da faderen stille sov ind på plejehjemmet i Hatting, var der gået syv år, 
siden moderen døde, mindedes Vincent. Hans yngre bror, Albert, var 
kommet i lære på et arkitektkontor i Viborg som bygningskonstruktør og 
var flyttet hjemmefra. Senere var han rejst til England og var blevet ansat i 
et eller andet fint selskab, hvor han efterhånden havde arbejdet sig op til 
en ledende stilling, og han var for nogle år siden flyttet tilbage til Danmark 
for at stå for en dansk underafdeling af det engelske firma. 
 

Hvad det alt sammen skulle gøre godt for, var Vincent ganske 
uforstående over for. ’Tænk at sidde på sin flade i flere timer i et stort 
kontorhus med glasfacader og tale i telefon og holde direktionsmøder 
med karrierevand på flaske og smarte kontordamer i højhælede 
dappe-sko. Var det måske et arbejde?’ 
 

 
Vincent så på sine egne barkede næver, der var vant til at tage fat og tage 
ved. Hårdt arbejde var ingen skade til. Han selv ville dø langsomt, hvis 
han blev spærret inde på et kontor. 
 
 
I barndommen og de tidlige teenageår havde Albert og Vincent været 
uadskillelige, men som tiden var gået, var de gledet mere og mere fra 
hinanden. Selvom de var brødre, var de som nat og dag, og ingen ville i 
dag tro, at de var i familie, hvis de så dem sammen. 
 
 
Vincent selv var stor og kraftigt bygget – muskuløs og rødmosset – havde 
lyst krøllet hår og var fregnet. Et velplejet fuldskæg dækkede det meste af 
ansigtet. En mand med hår på brystet og ben i næsen. Som dreng havde 
han været noget ranglet. Nu havde hans hang til de våde varer imidlertid 
møbleret lidt rundt på hans statur. Selvom han holdt af musik, var han selv 
absolut uden en tone i livet. Nok lidt af en enspænder. Helst i selskab med 
sine hunde eller katte eller på vandring i naturen. Han havde altid været 
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lidt genert af natur, og i skolen havde han ikke klaret sig specielt godt. Det 
var, før man rigtig havde fået forståelse for, hvor svært det er at være 
ordblind, så Vincent havde ikke gode minder fra skoletiden. Han hørte til 
blandt de stille i klassen, men var vellidt på grund af sin hjælpsomhed. 
Vincent vidste man altid, hvor man havde.  

 
De få, som kom ind på livet af ham, oplevede ham som en varm 
person med et lyst sind. Måske lidt af en drømmer. Han kunne falde i 
staver over en myre, der krydsede gulvet, eller sidde i dybe tanker 
med et vissent blad. For nogle kunne han godt virke lidt enfoldig, 
men ikke for dem, der kendte ham. Han holdt sig gerne lidt i 
baggrunden, men skete der noget uretfærdigt, kunne det berøre ham 
dybt, og han tog altid parti for den svage, selvom det somme tider 
utilsigtet bragte ham i rampelyset.  

 
Skolelærere, som blot konstaterede tingenes sammenhæng 
overfladisk uden at forklare baggrunden ordentligt, trængte ikke 
igennem til Vincent, og så var han den, der var stået af. 
Desværre var der langt mellem de lærere, der kunne trænge 
igennem hans tænksomme sind, og Vincent kom ud af skolen 
med middelmådige karakterer og uden de store forventninger til 
fremtiden. De eneste timer, han rigtig så frem til, var 
sløjdtimerne. Han elskede at arbejde med hænderne og viste 
hurtigt praktiske færdigheder, som også kom familien 
derhjemme til gavn. 

 
 
Albert var knap så høj som sin storebror. Han havde et mørkt, stridt hår og 
var ret spinkel af bygning, men smidig og adræt. Som barn kunne han 
nærmest slå knuder på sig selv, og han blærede sig gerne med, at han 
kunne tage benene på nakken, rent bogstaveligt, et ad gangen. I det hele 
taget kunne han godt lide at optræde, og det var gerne ham, der 
arrangerede det, når ungerne skulle klæde sig ud og komme ind og vise 
sig frem for de voksne, også når der var gæster. Fantasien fejlede 
bestemt heller ikke noget. I skolen blev der sat maksimum for, hvor mange 
sider, han måtte skrive, når der var fristil i dansktimerne. Det var 
nødvendigt, for læreren gad ikke rette en hel bog, hver gang Albert havde 
en stil til aflevering. 

 
Albert blev helt vild med engelsk, da han fik faget, og fik hurtigt 
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ekstra materiale med hjem af læreren, som han kunne læse, når han 
med lethed havde løst de ordinære lektieopgaver. Snusfornuftigt 
satte han sig på et tidligt tidspunkt for at blive rigtig god til engelsk, 
for med det sprog ville han kunne klare sig i hele verden, mente han. 
Til gengæld gad han ikke sætte sig ind i regning og matematik og 
fysik, som ikke rigtig sagde ham noget. Han fik dog selv i de fag 
nogenlunde gode karakterer. 
 

Men når det drejede sig om historie og geografi, var han lutter 
øren. I fantasien kunne han rejse til alle de fremmede steder i 
verden og opleve de vildeste eventyr som opdagelsesrejsende 
på halsbrækkende ekspeditioner, forsvinde ind i bøgernes 
verden på skolens bibliotek eller leve sig helt ind i det, når 
læreren fortalte om den gamle græske kultur og om romerrigets 
erobringer. Albert var også musikalsk og havde som dreng 
klavertimer hos en musiklærer. Han gad dog ikke rigtig øve sig, 
så det blev ikke til meget. Men i skolens musiktimer overtog han 
gerne ledelsen, hvis han kunne komme til det, og uanset hvilket 
instrument han fik i hånden, kunne han ret hurtigt få det til at 
lyde af noget. 

 
 

I modsætning til sin bror var Albert absolut ikke en stille dreng. Han var 
egentlig ikke ude på at forstyrre undervisningen, men gjorde det alligevel 
konstant. Med en højt udviklet humoristisk sans kunne han altid se det 
morsomme i selv den mindste detalje. Det kunne hans omgivelser derimod 
ikke altid. Han elskede ordspil og kunne ikke lade være med at blande sig 
i alt muligt. Med sine næsten ustandselige små bemærkninger og 
konklusioner kunne han drive lærerne til vanvid; men for det meste 
lykkedes det alligevel for ham at sno sig ud af de problemer, det skabte, 
selvom han af og til havde sedler med hjem fra skolen. 

 
Som halvvoksen var Albert blevet mere tilbageholdende, selektiv og 
kritisk. Livet havde ikke formet sig, som han havde forestillet sig. Den 
barske kendsgerning, at begge forældre var døde og havde efterladt 
ham i favnen på en meget religiøs plejefamilie med ringe forståelse 
for drengestreger og rappe bemærkninger, havde tvunget ham til at 
agere på en ny scene, der var ham inderligt imod. Plejeforældrene 
var egentlig kærlige og ordentlige mennesker; men deres opfattelse 
af nødvendigheden af disciplin, punktlighed og regelmæssighed stod 
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i skarp modsætning til den frihed, både han og Vincent var vokset op 
med. 
 

 
Begge biologiske forældre havde vægtet helt andre ting, såsom 
spontanitet og frihed under ansvar, højere end firkantede rammer for 
børns udfoldelse. Moderen kom fra en familie, hvor andre ting vejede 
tungere end dagliglivets regelmæssighed. Oldefaderen havde været en 
kendt kunstmaler, og bedsteforældrene på mødrene side havde også 
begge været kunstinteresserede. Kunsten og litteraturen var en del af 
hverdagen. 

 
Faderens slægt og fortid var til gengæld mere ubestemmelig. Han 
var børnehjemsbarn og havde aldrig kendt sine biologiske forældre. I 
hele sit liv var han optaget af at finde tilbage til sine rødder, men det 
lykkedes vist aldrig for ham. 
 
 

Han havde fået efternavnet Hansen, da man skulle navngive ham. Som 
spæd var han tilbage i august 1943 en kølig morgenstund blevet fundet 
som hittebarn af en DSB-billettør i banegårdens ankomsthal i Silkeborg. 
Barnet lå indsvøbt i tæpper i en trækasse, foret med et tykt lag aviser – i et 
hjørne ved indgangen til billetkontoret – og var tilsyneladende blevet 
efterladt der ganske kort forinden. Barnet sov i hvert fald trygt, og knægten 
var ren og pæn og velplejet. Man antog, at moderen, eller hvem det end 
var, måske var stået af toget i Silkeborg, og havde opholdt sig i nærheden, 
indtil hun havde sikret sig, at barnet blev fundet. I en lille kuvert fandt man 
en lap papir, hvorpå der på fejlfrit dansk, engelsk og tysk stod: 

 
”Til finderen: Tag Dem venligst af min lille søn, eller overdrag ham til 
de danske myndigheder. Jeg er fortvivlet, men det er umuligt for mig 
at handle anderledes. Barnet skal hedde Kornelius. Undskyld, lille 
ven. Mor elsker dig.” 
 

 
En større eftersøgning var selvfølgelig blevet sat i værk, og det var på 
forsiden af alle landets aviser i flere dage, men man fandt aldrig frem til 
forældrene. Man hæftede sig ved, at barnets tøj var af god kvalitet, og 
især det ene af tæpperne var et ret eksklusivt mærke. Umiddelbart virkede 
det derfor ikke, som om barnet var blevet anbragt der af økonomisk nød. 
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Måske snarere, fordi barnet var kommet til verden i hemmelighed, måske 
af en kvinde, hvis kultur, religion eller herkomst gjorde det utænkeligt at 
føde et barn uden for ægteskab. 

 
Eftersom det var under krigen, var der også overvejelser om, hvorvidt 
familien måske kunne være af jødisk afstamning og på flugt eller på 
anden måde kommet i problemer. Danmark var på det tidspunkt 
besat af tyskerne, og også fra Danmark hørte man om jøder, der blev 
deporteret til fangelejre i Tyskland og andre steder. 
 

Danmark var blevet besat tre år tidligere, og der var kommet 
mange tyske soldater til Danmark. Barnet kunne derfor også 
være resultatet af en kærlighedsaffære mellem en tysk soldat 
og en dansk pige, hvilket absolut ikke var velset, og moderen 
havde måske derfor i desperation taget den frygtelige 
beslutning at skille sig af med sit barn på denne måde. Man 
fandt aldrig ud af det. 
 

 
Drengen kom i pleje hos en kærlig familie i Silkeborg. Plejefaderen var 
mejerist på det fremgangsrige mejeri Stassano. Han var modstandsmand 
og mistede livet under sabotagen i 1945 mod karosserifabrikken DAB. 
 

Som Kornelius voksede op og kom i skole, viste der sig at sidde et 
godt hoved på drengen, og da han samtidig var god til at bruge sine 
hænder, klarede han sig godt. Han kom som stor knægt i lære som 
landbrugsmedhjælper på et stort gods ved Viborg, Rindersbæk, hvor 
han befandt sig som en fisk i vandet. Han havde et godt tag på 
dyrene, kunne tage fat, når det gjaldt, og blev en dygtig landmand. 
Med tiden fik han større og større ansvar. Han viste gode lederevner 
og var meget respekteret af folkene. 

 
 

Da Kornelius i 1975 var toogtredive år, mødte han en ung pige, som af og 
til kom på besøg på godset. Lecia, hed hun. En dejlig pige på bare nitten 
somre med viltert sort hår og skinnende blå øjne. Lidt genert og stille, men 
bestemt ikke tabt bag af en vogn. Hendes familie var ret velstående. 
Forældrene levede af at undervise i musik, og hun gik selv på 
Kunstakademiet i Aarhus. Hun var en dygtig tegner og maler og havde tit 
staffeliet opstillet i den skønne natur omkring Rindersbæk, hvor hun 
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malede, hvad hun så. Hendes malerier hang efterhånden overalt på godset, 
hvor de var meget værdsatte, og senere kunne man se hendes smukke 
landskabsmalerier og portrætter på maleriudstillinger flere steder i landet. 
 

Med tiden kom Kornelius og Lecia til at kende hinanden rigtig godt. 
Hun var en ivrig rytter, og han havde opsynet med staldene. De faldt 
derfor ofte i snak i hestestalden om alverdens ting, og selvom der var 
stor forskel i både alder, opvækst og sociale baggrund, faldt de to 
godt i hak og supplerede hinanden ualmindelig godt. Man kunne 
således ofte se de to fordybet i samtale over hegnet eller siddende 
på hver sin halmballe i hestestalden, mens de ordnede seletøj eller 
rensede børster og strigler. 

 
 
Kornelius var, på trods af sit primært fysisk betonede arbejde, vældig 
kultiveret, og selvom en stor del af hans hverdag gik med praktiske ting, 
var han samtidig velorienteret, interesseret i kultur og musik og ret belæst. 
Han havde selv et pænt bibliotek af gode bøger og var samtidig en 
usædvanlig galant og charmerende ung mand. Selvom Lecias forældre i 
starten var temmelig forbeholdne over for den unge, fattige forkarl, kom de 
med tiden til at holde af ham. Kornelius vandt ved nærmere bekendtskab. 
 

Samtidig måtte man respektere, hvordan han havde klaret sig 
gennem en tilværelse som forældreløs bondedreng og til nu, hvor 
han selvstændigt havde ansvaret for mange arbejdere og en stor del 
af godsets aktiviteter. Lecia havde for længst kapituleret over for 
Kornelius’ rare og venlige væsen, og hans øjne var ualmindelig blå. 
 
 

På et tidspunkt sendte man ham på videreuddannelse på en 
landbrugsskole, hvorfra han vendte tilbage med en højere landbrugsfaglig 
uddannelse med udmærkelse. Kort derefter blev Kornelius og Lecia gift og 
fik mulighed for at flytte ind i en fløj af hovedbygningen – og efter nogle år 
endte han med at blive godsforvalter. Da var familien også blevet forøget 
med to små drenge, Vincent og Albert. Godset Rindersbæk blomstrede 
under hans ledelse op og blev en rigtig god forretning – både for ejerne og 
ham selv.  
 
 
Katastrofen indtraf i 1982, hvor en stor del af godset en nat nedbrændte 
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under en storbrand forårsaget af et lynnedslag i en af laderne. Det meste 
af høsten gik øjeblikkelig tabt, og længerne med alle landbrugsmaskinerne 
udbrændte totalt. Staldene nedbrændte også, selvom de fleste dyr nåede 
at blive reddet ud. Tilbage stod kun hovedbygningen, som var det eneste, 
der stod til at redde. 

 
Under branden kom Kornelius så alvorligt til skade under et forsøg 
på at redde kreaturerne ud af de brændende bygninger, at han 
mistede førligheden. Begge ben kom i klemme under nogle 
nedfaldne loftsbjælker, og først efter mange måneders genoptræning 
blev han igen i stand til at gå, støttet af en stok. Ulykken medførte, at 
han ikke længere kunne beholde jobbet som godsforvalter, og han 
modtog sin pension, selvom han egentlig var en mand i sin bedste 
alder. 
 

Familien flyttede til en mere beskeden bolig i Hatting – et 
nedlagt landbrug, hvor der var både albuerum og hjerterum, 
som Lecia gerne udtrykte det, og her kom efternøleren Vivian til 
verden i 1988 – i en beskyttet verden, hvor der var god tid til 
børnene og masser af plads at boltre sig på. På det tidspunkt 
var Vincent og Albert to raske drenge på henholdsvis elleve og 
ni år. Moderen malede fortsat malerier og tegnede illustrationer 
til børnebøger, og faderen ordnede det forretningsmæssige. 
Det var en skøn tid at huske tilbage på for Vincent. 

 
 
Hans far, Kornelius, gik i sine sidste år meget op i slægtsforskning. Han 
korresponderede ivrigt med forskellige slægtsforskere og fordybede sig 
mere og mere i sine bøger. Til sidst løb Alzheimers sygdom dog af med 
sejren, og en dag var der ingen anden løsning for Lecia end at få ham på 
plejehjem. Hun ryddede ved den lejlighed hans kontor og pakkede alle 
hans papirer og optegnelser væk. Herefter blev kontoret indrettet som et 
lille atelier, hvor hun hyggede sig med at male. Men allerede året efter 
blev Lecia pludselig selv alvorligt syg af kræft. 
 

Med moderens død var der ikke meget tilbage af det trygge 
barndomshjem, og faderen magtede ikke at tage over. De trygge 
tider med frie tøjler til at udfolde sig var endegyldigt forbi, og 
omvæltningen blev stor, da de pludselig skulle i pleje hos en familie 
med en helt anden baggrund. Ikke fordi de nye forhold ikke indebar 




