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Forord

Dette er en bog om illusionernes nødvendighed.
Selvfølgelig er der en pointe i at lade de illusioner, der her driv-

er personerne, giver dem mod og fortrøstning, være besættelses-
tidens drømme om den nye verden, der skulle opstå, “når dette
her er forbi”. De forventninger, som enhver i dag kan se var naive,
tomme illusioner. Men ikke desto mindre værdifulde forudsæt-
ninger dengang for overlevelsen.

Ingen kan leve uden illusioner. Siger man som læge, at patien-
ten ikke kan leve, kan han end ikke gennemleve tiden før han dør.
Uden tro på fremtiden er nu’et håbløst.

Det er denne bogs motiv.
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September 1944

Bleg efterårssol faldt i felter på kirkegulvet fra de høje vinduer.
Ovre på eksercerpladsen lød kommandoråb, glammende.

“Den gamle mand er bedrøvet und syk,” sagde præsten, han
talte dansk men med tysk brydning.

Studenten halede op i det ene plusfourben, der var gledet ned.
Hans hår var viltert og han strøg det forgæves på plads ved at
bruge fingrene som kam. “Hvorfor er han ikke kommet over?”
spurgte han.

Præsten så op mod de urolige grene uden for vinduet, de første
gule blade var ved at give op. “Lægerne på hospitalet sagde direk-
te, at han ville dø, hvis man forsøgte. Så kom han her …”

Der var koldt i kirkerummet. Uden for gitteret på Gothers-
gade raslede brændebidder fra en sæk ned i “kakkelovnen” på en
gengasbil. De hørte den rytmiske smækken af  låget, mens chauf-
føren lavede træk til ilden. “Jeg har haft ham skjult i krypten
siden”, sagde præsten. “Han lever, men det er svært for ham. Mis-
tet die Frau und alles, børn und schlägtinge, alle verschwunden
… Det har taget på ham.”

“Det varer ikke længe nu,” sagde studenten. 
Præsten rystede på hovedet. “Længere end vi tror, længere end

vi tror. Die Deutschen …” og hans stemme genlød i kirkerum-
met som om han messede. “Die Deutschen,” sang genlyden.

Studenten ventede. Præsten var kommet til den reformerte
menighed i København engang efter 1933. Mere vidstes ikke.

“Jeg er selv tysker,” sagde præsten og tog med hånden til men-
surarrene, der trak sig over hans ansigt. “Vi bliver ved, som i
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1918. For ingen vover at holde op. Ingen ved, hvordan man gør
det. Det bliver en streng ende. Jeg selv … ser De …” han afbrød
sig selv og sagde ikke mere.

“Det går ikke længere her,” hans benede hoved med karse –
håret forekom hårdt, meget preussisk, men øjnene passede ikke.
De var brune og blide. Bilen udenfor satte omsider i gear og host-
ede trægt op mod Kronprinsessegade.

“Kan De tage Dem af den gamle Hr. Minski? Finde et sted …”
Studenten trak på skulderen. Skulle dette nu også være hans

problem? Han spurgte ikke mere og gjorde ingen indvendinger.
Som det lå, forekom det ham, at dette simpelthen var hans prob-
lem nu.

“Jeg skal prøve,” sagde han tøvende, “i morgen.”
Præsten nikkede. “Jeg tror, at det haster,” sagde han.

***
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Studenten dukkede sig under de udspændte tørresnore og satte
kufferten fra sig.

“Tror De, at De kan klare stigen?”
Den gamle mand rettede på sine tykke briller og lagde en tynd

hånd prøvende på stigens trin og nikkede. “Min farfar var artist,”
sagde han trøstende og bøjede let i knæene som en balletdanser.

“Lad mig gå først,” sagde studenten. Han tog kufferten i den
ene hånd og klatrede besværligt op ad stigen med den, eet trin ad
gangen. “Kan De klare det?” spurgte han igen bekymret oppe-
fra. Han rettede sig under de skrå tagspær og satte den gamle
mands kuffert fra sig på gulvet.

“Nideligt ja ja,” den gamle mand stod på stigen og så ind på
loftet, mens han missede nærsynet. Hans hoved med den sorte
hat stak lige op over loftgulvet, en svømmer der trådte vande.
Studenten rakte en hånd frem og hjalp ham op. Den gamle mand
så sig omkring med vemodige øjne, der var små bag de tykke glas.
“Ja ja,” gentog han som i tanker. Han satte sig tungt på kuffer-
ten. Der lugtede af støv og gamle fugleklatter. Han sukkede “Jeg
har vandret det halve Europa rundt, nu sitter jeg nideligt her, ikke
sandt.” Han så sig omkring.

Studenten fulgte hans blik. De skrå tagspær mødtes et par
meter over deres hoveder og teglstenene slap her og der en stribe
sollys ind mellem fugerne. Støvet forsikrede dem om uforstyrret
fred, det var års aflejring. Ude under taget, hvor det mødtes med
gulvet, var der pjuskede fuglereder, usynlige duer kurrede i
tagrenden.

“Det er det eneste sted heroppe, hvor der ligger gulv,” for-
klarede studenten og pegede, “der går bare en gangbro ned gen-
nem huset til den anden køkkentrappe”.

Den gamle mand nikkede og søgte med sammenknebne øjne
at se enden på loftet. “Den schlauge fuchs har to udgange, ja.”

“Alle tørrer tøj nede i stuen. Her kommer ingen mere på tør-
reloftet. Heroppe er helt sikkert.”
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“Fantastisk,” mumlede den gamle mand, “at opleve noget i
dag, som er helt sikkert …”

Studenten så bekymret på tagvinduet “Vi må have mørklagt
det dér.”

Den gamle mand sad stadig med hatten i hånden og den sorte
frakke knappet op i halsen. Han strøg med hånden over gulv-
brædderne og betragtede støvet, der snavsede hans fingre. Et sted
over deres hoveder baskede fuglevinger. Det trak umiskendeligt
fra revnerne i teglbelægningen. “Schmukt,” sagde den gamle
mand, “meget frisk luft.”

Studenten havde værtskomplekser. “Vi skal nok få det ordnet
lidt bedre,” sagde han undskyldende. 

Den gamle mand vendte hatten i sine hænder. “Her er meget
godt. Jeg føler mig allerede hjemme her. De har fundet et udmær-
ket hjem til mig” sagde han trøstende, “god plads, frisk luft.”

“Her er sikkert,” sagde studenten. 
“De er en meget venlig ung mand,” den gamle herre tørrede

sin næse i et udslidt lommetørklæde, hvorpå der stod BISPE-
BJERG HOSPITAL med sorte forvaskede bogstaver. Og sine
øjne.

***
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“Her kommer foreløbig noget, De kan ligge på – jeg skaffer tæp-
per nede fra beskyttelsesrummet.” Han baksede med en skjoldet
madras, som han forgæves havde søgt at lempe op ad stigen. Nu
var en tørresnor slået om den og ført op over et tagspær som hej-
seværk. I korte sæt kom madrassen op til dem. Studenten lagde
den på loftsbrædderne og hev energisk op i bukserne.

“Nu kan De hvile Dem lidt her. Så skaffer jeg imens noget
mere.” Han lo. “Jeg har nøgle til alle pulterrummene hernede.
Husvagt.” 

“De er en storartet ung mand,” sagde gæsten og plirrede med
øjnene bag brilleglassene, “meget heldigt for mig, ikke sandt.”
Men studenten var atter nede ad stigen.

Vinden åndede sagte omkring tagstenene, duerne puslede
usynlige et sted under tagskægget. Der var hvide klatter overalt
heroppe og der lugtede umiskendeligt af fuglelort. Fra det lille
tagvindue faldt lyset som et gyldent felt på det støvede brædde-
loft.

“Dette er en historisk tid”, mumlede den gamle mand og så sig
undrende omkring på det stille loft, “dette er en dramatisk tid,
fortælles det.”

Nede i huset spillede et klaver. An der schönen blauen Donau …

***
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“Dette er entreprenørens, fra biblioteket. Det blev skiftet ud i
foråret.” Han stønnede af anstrengelse. Det store sammenrullede
tæppe var tungt.

Hr. Minski sad på sin madras, han havde et militærtæppe svøbt
om benene og et andet over skuldrene. Skønt det ikke var koldt,
skælvede han.

“Dette skal nok lune,” gispede studenten og løsnede hej-
seværksnoren. Han rullede det store gulvtæppe hen over de rå
brædder og tilbage igen, så det lå dobbelt. “Nu skal vi se,” han
tænkte et øjeblik og målte med øjnene. Så begyndte han at mase
med at løfte det øverste lag af tæppet op.

“Kunne jeg bare hjælpe,” sagde Hr. Minski og rejste sig. Hans
spinkle vaklende skikkelse demonstrerede klart, at det kunne han
næppe.

“Hvis De kan række mig brættet dèr” pustede studenten. Han
tog imod brættet og stemte det op under tæppet og satte det i
spænd mod vinklen mellem spærene. “Og måske hammeren der
ligger dèr,” bad han.

“Ach, at række er mit speciale,” sagde Hr. Minski og rakte ham
hammeren med et buk.

Studenten tog den, tøvede. Så vendte han sig mod den gamle
mand og bukkede tilbage. Han tog fat med at banke rustne søm
i for at holde tæppet på plads. Nu blev det klart, hvad planen gik
ud på. Tæppet lå over gulvet, dannede så en bagvæg og derefter
et tag hen over dem. Studenten sømmede det fast efterhånden ud
mod de skrå spær. Det blev som et telt.

“Det luner doch allerede smukt,” Hr. Minski skuttede sig
anerkendende, “snart kan man vel lægge frakken!” Men han
skjalv uforandret, skønt det ikke var koldt.

***
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“Spiller De skak?” Hr. Minski havde slået et gammelt sammen-
foldeligt skakbræt fra kufferten ud på gulvet og stillet brikkerne
op. Det ene tårn var erstattet af et stykke viskelæder, hætten til
en cykelventil stod i bøndernes geled overfor.

“Livet er for kort til det,” sagde studenten, som var fyldt 20
år, “for fyldt af virkelige problemer til at man kan bruge kræfter
på konstruerede.” Han kæmmede energisk håret tilbage.

Hr. Minski så blidt på ham. “Vist er livet kort. Alligevel falder
tiden ofte lang,” han nikkede. “Et af disse paradokser, der ligner
filosofi, nicht.” Han rettede brikkerne ind og slog op i en lille
bog, som han holdt helt op til næsen. “Den venlige præst gav mig
denne her,” det var skakbogen: Berømte Mestres Partier. “En
venlig tysker, den præst.” Han så op på studenten. “En venlig
tysker, det må vi ikke glemme …”, han flyttede en bonde to fel-
ter frem. Så glemte han alligevel nuet og faldt hen i tavshed. Stu-
denten brummede skeptisk.

Studenten var nu inde bag teltvæggen og baksede med ting,
han havde slæbt op fra beskyttelsesrummet. Hans stemme kom
dæmpet bag tæppevæggen. “Jeg stiller vandfadet her på en ølkas-
se og vandspanden ved siden af. Så kan man slå ud i toiletspan-
den, der er låg på …”

“En smuk rokering,” sagde Hr. Minski. Der lød basken af
vinger og protesterende duekurren. “Aljechin …”

“Jeg skal finde ud af, hvor de fandens duer kommer ind,”
brummede studenten.

“Nej nej,” sagde Hr. Minski beskedent, “det er deres loft. Og
jeg kan lide duer. Spørgsmålet er snarere, om duerne kan lide
mig.”

Studenten brummede igen. “De kan være sikker på, at
fuglelopperne kan lide Dem.”

***
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Flakket skyder korte salver. Han har taget mørklægningen bort
og kigger ud over tagene. Lyskasternes stråler fejer neurotisk
over himlen, slukker pludselig, tænder igen. Og efter stilhed og
tøven atter flakskytset. Det er ude på Langelinje, konstaterer han.
Der er smukt. Uheldsvangert, skæbnetungt. Ikke dramatisk men
smukt. Højt oppe i mørket durrer fjerne flyvemaskinemotorer.

Schmukt, vil gamle Hr. Minski sige. Han sover med hånd-
fladerne mod hinanden over det grove militærtæppe. De tunge
briller med de tykke glas er sirligt lagt på hans lommetørklæde
på ølkassen, der er møbel. Han er grå og indfalden at se på, når
lysskæret udefra falder ind over gulvet, så lille. Så lille er han ikke,
når han er vågen. Så spiller han, snart een rolle, snart en anden.
Spiller sin sorg og sin afmagt lidt ironisk, komisk, der er lidt bal-
let i hans stil, eller snarere opera buffo. Han gør det af venlighed,
fordi det er det eneste, han kan bidrage med, lidt fornøjelighed i
al bekymringen. Mindske verdens elendighed ved at tage sin egen
galgenhumoristisk. Men når han sidder ene, er han trist. Han er
som de store klovner efter tæppefald, uendelig sorgfuld. Nu
sover han stille, med håndfladerne mod hinanden over det grove
tæppe.

Det store gamle gulvtæppe forer deres skjul. Her er ikke
varmt, men det trækker ikke mere. En wigwam. Der skal slås
flere søm i langs loftet, studenten har fundet gamle rustne søm i
en æske på Fru Fangers pulterkammer. Han har nøgle til dem
alle, spørger ikke mere. At rustne søm skulle blive en skat … Han
ser gennem mørket ud over tagene.

Det er fuldmåne, mørklægning klokken otte, som det nu hed-
der: klokken tyve. Den ene side af tagene er månebelyst, den
anden helt mørk. Smukt. Her sover byen, deroppe flyver
briterne. Nu næsten hver nat. Natflyvningerne er briternes,
amerikanerne flyver om dagen. Og derude står værnemagten bag
sigteapparatet, mens projektørerne kæmmer himlen, som fingre
kæmmer forblæst hår. Boum – boum – boum, serier på tre.
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Ratatata, maskingeværsalver – de skyder for stadig at kunne tro,
at der er en fjende at ramme deroppe, på vej. Der er nogen
deroppe, ingen ved endnu hvor. Eller på vej hvorhen.

Så forskellige verdener, verdener uden begribelig forbindelse
indbyrdes. Deroppe i et snævert, svagt oplyst rum en pilot
bagved sine instrumenter, trods øretelefonen døvet af de store
motorers brølen, en navigatør der måler kortets koordinater i det
afgrænsede lysfelt under en rød lampe, en mekaniker foran sine
måletavler, en telegrafist, helt alene i verden, en reargunner ved
maskingeværet agterude, en specialiseret arbejdsplads med sit
eget sprog og sin egen specielle dimension, tre timer fra basis,
mon de gemmer natmaden … sine egne sære vilkår, bomber der
skal fældes over en fremmed verden, en anonym, fjern som
månen. Koordinater, gyro og højdemåler … Så forskellige ver-
dener, uden forbindelse. Her på loftet i wigwammens verden Hr.
Minski, han selv.

Dernede ejeren i sin brede seng, fruen med net over håret ved
hans side, med ørepropper, fordi han snorker og taler i søvne. I
sit boudoir den lækre Inger, i sin egen virkelighed, en smart, en
mondæn, let, uanfægtet af verdens nød, befolket med man-
nequiner, skuespillere, jazzmusikere, unge levemænd. Bare én
kilometer borte, i kælderen under Frederiksberg Hospitals tyske
afdeling, dør Aage Nielsen langsomt, tortureret ihjel med brudte
lemmer og sprængte indvolde og knust ansigt, alene midt i sin by,
hvor mælkevognen i morgen holder på hjørnet og postbudet bær-
er sin taske fra dør til dør. Efter at have overlevet Spanien, over-
levet og undsluppet Horserød, klaret sig under jorden gennem
velplanlagte sabotager, dør han alene, mishandlet og elendig, mens
Frøken Møllers Fido letter sig ved stakittet tyve meter derfra.

Schalburgkorpset sprænger Tivoli. BOPA sprænger Torotor.
De kæmper i Italien, de holder op med at kæmpe i Warszawa.
Børn skubbes ud af kreaturvogne i Schlesien, skilles fra deres
mødre, sendes i gaskamre eller underkastes medicinske forsøg.
De danske præster holder konsilium: hvad drøfter de? Mens
menneskeheden vånder sig, kæmper og lider over hele kloden,
hvad vedtager de danske præster for gud? Åh jo, forslag til en ny
præstelønningslov. 
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Og aviserne: de skriver om biografernes nye lukketid og om
premièren på Den glade Enke (Lehar). Sære tider. Danske aviser,
danske præster, dansk landbrug som har indtægtsfremgang efter
årets høst … Godt at være dansker. Men sådan har det vel været
til alle tider, det nære, det fjerne, det store, det små, hver for sig,
adskilt af perspektivet. Så forskelligt for dig og mig.

Mørklægning klokken otte, udgangsforbud, månen i aftagen.
Han ser ud over den mørklagte bys tage. Hr. Minski har lagt sine
briller på sit lommetørklæde på ølkassen, han sukker tungt i
søvne på sin madras. Lyskasternes stråler kæmmer nervøst
himlen som blinde fingre.

***
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