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5

 

 

Gangen er lang og smal. Den drejer til højre, senere venstre, og 
endelig igen ligeud, før den splittes op i tre nye muligheder. En 

rød, noget slidt løber ligger som en mangehovedet fladtrykt orm i
bevægelsesretningen. Det gælder blot om at vælge rigtigt, hver gang 
den deler sig.

 Da han endelig når frem, ligger kvinden nøgen på sengen.
 Han går et par skridt gennem det store værelse, men i det samme 

tændes den store cyklamefarvede reklame på taget overfor, og han 
stopper blændet op. Neonskiltet slukkes og lyser op i blitzagtige glimt, 
der hver gang tegner sit store »Pumax« hen over blomsterbuketterne 
i tapetets trapezformede mønster. Perifert tænker han på, at det er det 
samme forsikringsselskab han selv anvender. Totalforsikring, undta-
gen mod flyangreb og tyfoner. Men selv om det således forsikrer mod
næsten alt, undtagen livet selv, har det dog ikke hjulpet den ene gang 
han havde haft brug for det, fordi han netop i det kvartal var bagud 
med præmien.

 Og nu befinder Gregers sig i nøjagtig den samme situation, efter
kameraet er forsvundet. Det fatale er ikke apparatet, men tabet af  alle 
de eksponerede negativer, der ville kunne bevise hans tilstedeværelse 
i de sidste døgn.

 Det er stadig sensommer. Lyden af  mange hastigt travende fød-
der på vej hjem fra arbejde trænger op fra den snævre gyde. Den lette 
soddis der ligger over byen får et svovlagtigt skær, mens tusmørket 
sænker sig.

 To gråsorte kumulusskyer er blevet synlige mellem bjergene i ho-
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risonten på en ellers skyfri blå dag, hvor livsnydere strækker lemmer 
på barstole og fortovsrestauranter. 

Alting forekommer så normalt og fredeligt, at Gregers ikke kan 
undgå en følelse af  uro. Det er på en sådan dag, man må forvente at 
skybrud eller i det mindste terrorangreb sætter ind. En dag, ligesom 
hans studiekammerat Andreas udmalede den, dengang han oplevede 
det på ganske nært hold.

Kan man få foræret berømmelse på grund af  andres ulykke? For den 
på alle måder underkendte Andreas lykkedes det at vende mislykke til 
personlig succes. Et bevis på, at det ikke altid er nødvendigt at konstruere 
eller lede efter dramaet. Helt uforskyldt blev det leveret til ham på det 
bekendte fad, som han så blot skulle garnere med en fintfølende evne for
den realistiske beskrivelse, uden at glemme det nære plan. Omtrent som 
krigskorrespondenter, der blot skal udfylde mellemrummene mellem 
maskingeværilden med et begrænset, men nøje udvalgt persongalleri, 
for at få gjort situationen vedkommende og levende.

Men denne eftermiddag er tilsyneladende uden dæmoni. Gregers 
stiller sig ved den franske dør og kan se ned på nøgne pigerygge og 
mænd i lyse skjorter, der passerer forbi i gyden. Sceneriet synes aldeles 
tilforladeligt. En løsluppenhed på grænsen til livsglæde. Derfor virker 
det også forkert, når det forekommer ham, som ligger der en gråtone 
over alle disse tilsyneladende sorgløse mennesker. Ligesom nedslidte i 
deres påklædning, ja at enkelte fremstår med direkte lurvet udseende. 

 Dagens lumre luft hænger i gaderne og sender bølger af  pom-
mesfrites- og grilldufte op gennem smøgen. I cafeen overfor gjalder 
Andionis baryton ud fra en højttaler i en bombastisk fortolkning af  
Puccinis Turandot, og overdøver periodisk det heftige skænderi mellem 
to aldrende personer uden for restauranten. 

 Lidt længere henne ad smøgen får han øje på nogle sorte rund-
puldede hatte, under hvis skygger et par katolske præster bevæger sig 
frem, mens den ene svinger et lille metalhus, hvorfra røgelse pulser ud 
og fortoner sig i grå bølger i gaderummet. De to hellige mænd går i 
en adstadig gåsegang, idet deres uangribelige status forlener dem med 
en dignitet, der på ubegribelig vis automatisk får folk til at vige til side 
for dem. 

Det er underligt at kvinden befinder sig her på hans seng.
Og endnu mere besynderligt, at hun har afklædt sig i en fremmed 
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mands værelse. Det tynde hvide lagenstof  dækker kun delvis den 
slanke krop, der ligger ubevægeligt henslængt. Det slår ham, at hun 
har anbragt sig i en påfaldende dekorativ sensuel attitude som, uden 
vulgaritet, kendetegner den sande hedonist.

Rundt om i snesevis af  andre hotelværelser, i lejligheder og parker 
elskes der i dette øjeblik, under stønnen og forsikringer om følelsernes 
dyb og evige troskab. Men denne kvinde har, selv om hun forekom-
mer både smuk og tiltrækkende, tilsyneladende ingen at udfolde disse 
kropsaktiviteter med.

Han ville gerne have haft sit kamera nu. Eksponeret hver gang det 
blændende »Pumax«-skilt rammer hende. Det er, som blitzlyset skiller 
hendes krop i to halvdele mens hun bliver løftet en meter op over sen-
gen, så hun svæver ligesom i en cirkusforestilling. Omtrent som Gregers 
forestiller sig sin moder må opleve det, når hun fortæller om en af  de 
mange engle, der jævnligt flyver omkring hende.

Et øjeblik overvejer han at lægge sig ned til kvinden, men distra-
heres, da han med ét kommer til at tænke på en bestemt ting der er 
udeblevet, da han trådte ind i hotelværelset. Lyden af  det velkendte 
klik fra låsemekanismen, da han puffede døren tilbage. Det ville have 
lignet ham dårligt, om han havde undladt at aflåse, inden han gik sin
sædvanlige caferunde gennem byen. Den tur hvor han på et eller andet 
tidspunkt mistede kameraet.

Så vender han sig og går tilbage til døren. Det kunne se ud, som om 
et eller andet fladt instrument har været presset ind under låseblikket.
Med den udbredte fattigdom er det mest sandsynlige, at det er en af  
de utallige tyve, der igen har være på spil.

Han stiller sig ved hovedgærdet og studerer kvindens ansigt nær-
mere. Med ryggen af  pegefingeren strejfer han let hendes kind, og
lidt efter lidt mener han at kunne ane visse genkendelige træk, som 
han dog ikke præcist kan placere på nogen person, han har nærmere 
berøring med. Men han kan ikke være sikker. For som årene er gået, 
står det, også for ham, mere og mere klart, at de helhedsbilleder han 
har gjort sig af  andre mennesker bygger på en illusion. At alle relationer 
i hans forhastede liv udelukkende består af  glimt, mere eller mindre 
korte møder og forløb der fletter sig ud og ind mellem hinanden, og
hvoraf  han i sit hoved har formet hele personer, som han indbilder 
sig at kende.
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Men den nærværende situation bærer dog mindelser om et lignende 
billede for længe siden. Den forekommer at havde en indbygget kode, 
han hidtil ikke har haft adgang til. Ikke uden fotografierne. De billeder
der uimodsigeligt beviser den reelle eksistens af  en række navngivne 
venner i en sammenhæng, hvor han også selv har været fysisk til stede. 
Ja, måske ligefrem på en eller anden måde har været deltager i en form 
for aktivitet.

Således stod et par år i den tidligste ungdom tågede og uvirkelige 
i erindringen, indtil han ved et tilfælde fandt nogle gamle billeder i 
en afdød tantes kommode. Hvad han så, var en ung smilende mand, 
til havefester, med studenterhue og på stranden blandt andre leende, 
glade mennesker. 

Det kunne udmærket være ham selv. Eller i hvert fald en der stod 
ham nær. Og når Gregers siden blev spurgt om den periode, svarede 
han altid med overbevisning, at det var de lykkeligste år.

 – Den tid ville jeg for alt i verden ikke have undværet, sagde han.
Men blandt alle fotografierne var der også ét, der skilte sig ud fra de

øvrige. Det var lidt uskarpt og tåget, som om den der havde taget det, 
ikke helt havde magtet opgaven. Han figurerede ikke selv på billedet,
der forestillede et stort, næsten bart rum. Væggene var beklædt med 
et gammeldags tapet med trapezformede ruder, hvori der i hver var 
placeret en antik vase med en overdådig rosenbuket. Midt på gulvet stod 
en stor hvid seng, hvorpå der lå en underligt forvreden kvindeskikkelse, 
og på en piedestal ved hovedgærdet var anbragt en figur der lignede en
gipsengel. I den ene side, helt ude under blomsterbuketterne, anede han 
konturerne af  to udviskede mørke skikkelser, der sad sammensunkne 
på hver sin stol. 

Han havde ingen at spørge ud om dette billede, som han følte havde 
en uklar betydning. Han løb den øvrige stak igennem. Blandt fotografi-
erne var der ansigter, han havde svage erindringer om. En ung lyshåret 
og ret høj kvinde med en bold under armen, en bebrillet duknakket 
licentiattype med fipskæg og håret i en spids ned i panden, en robust
kortklippet pige og en slank smuk mand i militæruniform.

Ved synet af  den unge kriger dukker pludselig en erindring op. 
Manden der engang mente at kæmpe det godes sag mod det onde. En 
tvekamp, en søbred, en ung voldtaget kvinde mellem sivene.

– Da de to mænd løb frem imod mig anden gang, vidste jeg, at det 
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var dem eller mig. Jeg havde aldrig været i en sådan situation før. I det 
øjeblik forandredes min verden, havde Tom sagt.

Det var på samme tidspunkt alting umærkeligt ændrede sig. Uden 
at det måske stod dem selv klart, var det hidtil lykkedes for de fleste,
at være Kain og Abel på samme tid. Men nu begyndte begge for al-
vor at bruge alt potentiale på at værge for sig mod den anden. Som 
kunne man tale om en indre personificeret terrorisme. Og her var det
ligegyldigt hvilken lejr man så det fra, da det fra begge fronter, præcis 
som for Tom, var det gode der kæmpede sin heroiske kamp mod det 
onde. Soldater, kampfly, antiterrorkorps og militære enheder anvendte
alt overskud, milliarder og atter milliarder på at føre krig, udelukkende 
for at bevare freden. 

Da var det pudsigt, at dette makrokosmos næsten som ved et tilfælde 
kunne falde sammen med et ditto mikro, hvor en fanatisk prædikant 
opstillede ti splinternye bud, der var langt mere diffuse, men også mere 
overkommelige at efterleve end Moses’ forældede bud.

Og Tom, den unge kriger? Gregers var ikke længere helt sikker på 
detaljerne. Alligevel var det Toms beretning om den brutale hændelse 
med den unge pige ved søen, som han ikke selv havde deltaget i, der 
var den sikreste røde ledetråd for hans erindring.

 Så forsøgte han at benytte sit gamle hukommelseskneb: Først an-
bringer man dekorationen, derpå lader man personerne indfinde sig.

En stor grim karryfarvet hal. Tilskuerpladser langs siderne. Neden-
for disse, og på selve gulvet, alt overplastret med stygge reklamer i 
skrigende farver. Udenfor en parkeringsplads. En ligeledes asfalteret 
tilkørsel, med nyplantede små vejtræer i begge sider, mundende ud i 
provinshovedgaden.

Gavlhuse fra forrige århundredeskifte, afbrudt af  supermarkeds-
facader i hidsige kontrastkulører. Flerfarvet ternet vejbelægning af  
beton, kummer med forblæste pelargonier, stativer med cowboybukser 
og T-shirts. Helt herud kunne man, i ugunstige vindretninger, høre 
skrigene fra hallen. 

Den grimme hal der var byens nye stolthed. 
 – Louise, Louise, Louise! skreg de taktfast derindefra.
Louise løb. Mange havde rost hendes benarbejde. Beundret den 
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smidighed, hvormed hun forstod at vride sig gennem modstandernes 
rækker, så selv det stærkeste forsvar måtte give op.

Derfor var Louise ikke fri for at være stolt af  sine ben. Lårene var 
faste og runde, knæene måske en anelse knortede, men læggene spid-
sede smukt til i en gazelleagtig spinkelhed, inden de løb ud i senede, 
sandsynligvis allerede knystede fødder.

På trods af  sin højde i forhold til de fleste andre spilleres lavstam-
mede, bulldozeragtige kroppe, havde hun fuld styring over sine bevæ-
gelser. Hun scorede på ny, og klapsalverne skyllede fra tilskuerrækkerne, 
mens hun koncentreret løb tilbage mod egen banehalvdel.

Gregers klappede mekanisk med, mens han tænkte, at bortset fra 
fribrydning måtte det være verdens grimmeste sportsgren. Indtrykket 
af  uskønne, mandhaftigt udseende piger, der sanseløst væltede sig ind 
i hinanden, forstærkedes af  den harske odør fra spillernes forskellige 
kropslugte, der blandedes til den hørm, som gennemsyrede rummet.

Men de to holds henførte supporters bemærkede det ikke. De stod 
op og råbte taktfast ned mod de smilløse spillere, der sammenbidte løb 
omkring med selvhøjtidelige miner, som var det århundredets vigtigste 
begivenhed de forløste med deres mageløse talenter.

 – Og det var Danmark, og det var Danmark! Olé, olé, olé, lød det. 
Hvilket for så vidt var overflødigt, da det drejede sig om en seriekamp
mellem to provinsbyer.

Svage taktfaste råb når op i hotelrummet. 
Nu, mens Gregers står i dette værelse i Sydeuropa med den moment-

vis »Pumax«-belyste kvinde, er det at disse erindringer dukker op. 
Det han hører er nærmest en slags marchagtig sang, der stadig 

kommer nærmere. En mandsstemme udstøder nogle korte bjæffende 
ord, hvorefter et kor falder i på fjerdedelstakterne som et besvarende 
ekko.

Lyden forstærkes og  nogle øjeblikke senere bliver en deling soldater 
synlige nede for enden af  gyden og passerer kort efter Gregers’ vindue. 
Han bøjer sig frem for at se om Tom skulle være iblandt dem, men får 
ikke øje på ham.

Selv om Gregers kun fatter visse af  ordene, fornemmer han klart, 
at det er en ganske glad og optimistisk kampsang, gruppen fremfører. 
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Fjenden skal gennembores med bajonetter så blodet flyder, mens de
selv vender uskadte hjem, da Gud har erklæret sig på deres side. 

Folk i smøgen viger automatisk til side. Det er tydeligt, at de har hørt 
tonerne før og viser ikke disse uniformer større opmærksomhed end 
enhver anden dagligdags hændelse. To piger der står i en klynge med 
nogle veninder løber hen til et par af  soldaterne og forsøger at give 
dem et kindkys i forbifarten. Gregers forstår, at selv om militærfolkenes 
tilstedeværelse måske er dyster nok, befinder indbyggerne sig så langt fra
noget virkelig farligt, at det ikke kan vedkomme i nævneværdig grad.

De to katolske præster, der kort forinden gik forbi, er standset op i 
en samtale, der tilsyneladende er så interessant, at de næppe registrerer 
soldaterne. Alligevel  bemærker Gregers, at den ene umærkeligt, næsten 
som ved en tilfældighed, gør korsets tegn, da han passeres.

Ved dette syn kommer Gregers med ét til at tænke på de to udviskede 
skikkelser, der sad sammensunkne langs væggen på det gamle fotografi,
og han får en uforklarlig fornemmelse af, at det fjerne nærvær atter 
bliver levende.

Det var Camilla, Gregers’ kusine, der havde trukket ham med hen i 
hallen. Trods en hysterisk landsdækkende presseeksponering var det 
hidtil ikke lykkedes for ham at få noget forhold til kvindehåndbold. 
Tværtimod kunne hans idiosynkrasier i al almindelighed i den grad 
tage magten fra ham, så han udmærket selv var klar over, at han også 
her befandt sig meget langt fra en objektiv vurdering. 

Det han så, var nogle piger der løb frem med en bold, hvorpå de 
væltede sig ind i nogle andre, ligeledes drengeklippede piger, der stod 
med armene oppe. Af  og til kom bolden forbi dem, andre gange ikke. 
Men da disse manøvrer tilsyneladende ikke krævede nogen overdreven 
hjernevirksomhed, hverken hos udøverne eller de tilskuere der bivånede 
anstrengelserne, gættede han på, at det måtte være årsagen til spillets 
umådelige popularitet.

Det eneste der på forhånd havde kunnet engagere lidt, var det for-
ventede syn af  hoppende bryster og bagdele. Men disse fantasier holdt 
kun, indtil han blev konfronteret med aktørernes fysiognomier.

De rødt-ophidsede, svedskjoldede piger sagde ham ingenting, især 
da han på forhånd var af  den faste overbevisning, at mindst halvdelen 
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af  dem var lesbiske.
– Du er bare forudindtaget, det er ikke andet end fordomme, sagde 

Camilla.
Gregers nikkede. Det med fordommene var han ganske enig i. Det 

viste, at i det mindste en del af  ham trods alt måtte indeholde noget 
menneskeligt.

Nu irriteredes han mere og mere af  den infernalske larm, anført 
af  en lille brintoveriltebleget mandsling, der med vilde trænertilråb 
hoppede op og ned som en frø, mens han rev totter ud af  sin i forvejen 
tynde hårpragt.

– Underhånds, venstre om, nej, nej, nej, kontra! skreg han, idet han 
med knyttede næver slog sig selv i tindingerne, samtidig med at ansigtet 
udtrykte den mest bundløse fortvivlelse over en fejlaflevering. Der kunne
næppe være tvivl om, at havde den lille mand netop fået at vide, at en 
tredje verdenskrig var brudt ud, ville han ikke have kunnet svinge sig 
op til det følelsesregister, som en kvindehåndboldkamp afstedkom. 

Gregers gabte. Men Camillas bedste veninde var Louise, og hun 
havde allerede uger forinden lovet at overvære denne kamp, der skulle 
afgøre, om Louises hold ville blive rykket op i mesterrækken.

– Den ene klasse kan vel være lige så god som den anden, sagde han 
ligegyldigt, da Camilla prøvede at engagere ham i begivenheden.

– Ikke for Louise, hun er jo en profil! sagde Camilla stolt på ven-
indens vegne.

Gregers havde før hørt det idiotiske udtryk. Disse umådeholdent 
transpirerende piger blev af  pressen straks udskreget til såkaldte profiler,
så snart de havde scoret mere end to mål i to på hinanden følgende 
kampe. Han måtte ud fra denne betegnelse forstå, at der nærmest var 
tale om en åndspersonlighed, der med vægt kunne udtale sig om alt 
mellem himmel og jord til henførte journalister, og som det var ærefuldt 
at komme på nærmeste hold.

Det havde han nu været gennem det meste af  gymnasietiden. 
Louise var lillesøster til hans bedste ven Tom, og som sådan var han 
løbet ind i hende adskillige gange, når han var hjemme hos ham efter 
skoletid. Men siden Tom var kommet i hæren, havde Gregers ikke set 
hende i flere år.

Og nu var det så alligevel endt med, at Camilla på denne blæsende 
andenjuledag havde fået slæbt sin fætter med hen i hallen, bl.a. ved at 
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lokke med det efterfølgende bal i sportsklubben.

Gregers stirrer ned i den sydende smøge.  Her sidst på eftermiddagen 
komprimeres den sydlandske atmosfære i hede, lugte, mange fortravlede 
mennesker og et pulserende cafeliv, hvor han holder af  at turnere gen-
nem de forskellige kvarterer. Dagen før har han gået gennem gyderne 
neden for hotellet. Som sædvanligt er han endt i baren overfor. Også 
fordi det er her, han har en løs aftale om på et tidspunkt at mødes med 
Tom, som for tiden er stationeret tyve kilometer øst for byen. 

Et par gange har han allerede prøvet at kontakte ham via email og 
mobiltelefon, men hver gang fået at vide, at forbindelsen var midler-
tidigt afbrudt.

»Midlertidigt eller langvarigt« afbrudt. For Gregers får den lakoniske 
meddelelse nærmest symbolværdi, da han tredje gang må stikke tele-
fonen i lommen. »Langvarigt« kunne teoretisk indebære en tvivlsom 
gennemstilling til det hinsidige. Det var dér hans mor havde ekspertisen. 
Men det kunne også være over en mere overkommelig distance. Til 
Camilla, den lille firkantede pige på det gamle fotografi:

 

Camilla og Gregers havde været venner siden de kunne gå. Fra den 
første tur med deres søskendemødre hen i børnehaven, lige til studen-
terfesterne. De havde kappedes på alle mulige felter, både fysisk og 
intellektuelt. Og Camilla stod ikke tilbage for noget som helst. Dukker 
og barnevogne havde svært ved at fange hendes interesse. I stedet del-
tog hun med dødsforagt i de vildeste lege. Var den, der løb hurtigst i 
klassen, var mest udholdende og når lejlighed bød sig ikke gik af  vejen 
for at kaste sig ud i en slåskamp, hvis en dreng havde generet hende 
eller en veninde. 

Camilla var den bedste kammerat Gregers kunne ønske sig. Loyal 
og med en gavmildhed der aldrig forventede noget til gengæld. Hun 
kom enhver i møde med et tillidsfuldt smil, der gjorde hende umådelig 
afholdt, men som til tider også kunne berede hende næsten ubærlige 
skuffelser, når hendes lidt for godtroende forventninger blev udnyttet 
af  mindre storsindede personer.

Og nu, efter Gregers var begyndt at læse i København, gik der 
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ikke en dag, uden de så hinanden i de perioder, hvor han var hjemme 
på ferie. Men det var næsten altid hos ham, eller på neutral grund de 
mødtes. Af  en årsag Gregers ikke kendte til var Camilla ikke meget for 
at invitere ham hjem til sig selv. Som om hun på en eller anden måde 
var flov over de stedforældre, der havde taget sig af hende fra hun var
seks år gammel.

Efter håndboldkampen mødtes Gregers og Camilla med Louise og 
spiste middag sammen med hende i hallens cafeteria.

– Til lykke med det flotte resultat, sagde Gregers og så undrende
på Louise, der heller ikke på nærmeste hold længere lignede Toms 
snottede lillesøster.

– Nåe, så flot var det vel heller ikke.
– Nu ikke så beskeden. Det var dine skruede underhåndsafleve-

ringer der gjorde udslaget, sagde Gregers på må og få. – De er ikke 
set bedre.

– Men de andre vandt jo med fem mål!
– Det er da klart, når dommeren var partisk, forsøgte Gregers.
– Nu kommer vi ikke i mesterrækken, sukkede Louise trist.
– Hvorfor er det så godt at komme dér? spurgte Gregers. 
– Fordi ..., jamen det ved da enhver. Det er det altså bare! svarede 

Louise og så lidt forvirret på ham.
 Senere, da Gregers og Camilla havde danset tre danse sammen, 

opfordrede hun ham til at forsøge sig med Louise.
– Jeg kan da ikke danse med Toms lillesøster, undslog han sig. – Des-

uden er hun er jo overhovedet ikke af  gulvet, de står simpelthen i kø. 
Hvorfor i alverden skal det nu gå ud over mig?

Selv om han var i nogenlunde form, var tanken om at skulle bakse 
rundt med denne teutoniske kvinde på et dansegulv for afskrækkende 
til at han havde lyst til at gøre forsøget. 

I næste øjeblik kom Louise selv hen, greb fat i ham og forsøgte at 
trække ham ud på gulvet.

– Det er altså ikke lige mig, mumlede Gregers.

Dette husker han. Denne første aften for femten år siden, hvor han 
alligevel kom til at danse mindst fem gange i rad med Louise og senere 
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fjumrede rundt med hende og Camilla fra det ene værtshus til det næste, 
og det fuldkommen utopiske skete, at han endte med dem i en slags 
trekant oppe på et hotelværelse klokken to om natten.

Ingen af  dem havde nogen som helst erfaring på et mere avanceret 
erotisk felt. Det der startede som en venskabelig leg i overstadig ung-
dommelig stemning udviklede sig, under påvirkning af  sengevarme og 
alt for megen spiritus, til noget de ikke var i stand til at kontrollere.

 På det tidspunkt var gassen stadig ikke gået af  Louise. Hun fortsatte 
sin energiske målscoring til den lyse morgen uden at åndedrættet blev 
blot antydningsvis forpustet. Selv om Gregers siden fortrængte det 
meste, erindrede han stadig, at hun havde pæne tænder og kun nogle 
få grønne og gule mærker fordelt ned over kroppen fra eftermiddagens 
anstrengelser. 

Billederne af  hans kusine var mere penible. Camilla var hans ven, 
men han havde gennem alle årene aldrig tænkt på hende på den måde: 
I vandret stilling, med ham selv i samme position, liggende i en seng 
med endnu en pige. Det var derfor en absolut nødvendighed, at Lou-
ise fra starten overtog alt initiativ. Men at han ved denne lejlighed fik
bekræftet sine primitive fordomme om håndboldpigers kønsliv, virkede 
efter kort tid alligevel som en skinmanøvre fra pigernes side, beregnet 
på at løse op for hans egen grænseløse generthed.

Da Gregers klokken seks om morgenen med vaklende skridt gik 
op gennem hovedgaden, og nåede frem til sine forældres gadedør, 
havde han allerede på lang afstand kunnet se nogle rødblåt blinkende 
lanternelys.

I nattens løb havde hans far fået en blodprop i hjertet. Før Gregers 
rigtigt nåede at opfatte hvad der var sket, var ambulancen med hylende 
sirener på vej mod sygehuset.

Et sted langt borte fra, trænger lyden af  politisirener ind i den sydende 
smøge, og Gregers drejer sig rundt på barstolen mod gaden. Sandsyn-
ligheden for, at et nyt terrorangreb har fundet sted ligger som en latent 
mulighed. Så bliver hans opmærksomhed fanget af  det ældre ægtepar, 
der stadig står udenfor og mundhugges lige lidenskabeligt. Det er, som 
om deres personlige frustrationer blokerer for enhver interesse for 
den omverden, der ved sine tydelige signaler kunne forvente en mere 
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engageret medleven. Gregers hører kun løsrevne ord: 
– Og dig har jeg brugt et helt liv på, drukkenbolt, horekarl, slaps-

vans ...! 
Men alle betegnelserne kan han ikke opfatte, på grund af  et diffust 

forhold til sproget. 
I det samme bliver der tændt for cafeens  musikanlæg og Puccinis 

Turandot blander sig på ny i skænderiet.
Den ældre kone er efterhånden højrød i ansigtet af  raseri, mens hun 

som en skuespiller med dramatiske fagter gestikulerer foran mandens 
ansigt. Hvor kun ganske få mennesker forbrænder en tilsvarende energi 
på deres arbejds-  eller øvrige hverdagsliv, er der et engagement i denne 
udladning, der virker imponerende på Gregers. Han venter spændt på 
mandens reaktion, men denne drejer sig ganske uanfægtet halvt væk 
og kigger ind i cafeen, som er det en helt anden hun råber til.

 Uvilkårligt kommer Gregers til at tænke på sin mors dramatiske 
kropssprog, når hun beskrev mere eller mindre ligegyldige hændelser. 
Som troede hun ikke selv nok på, at hendes ord var tilstrækkelige. 
Også hans far vendte sig ofte bort. Det virkede, som om det kun var 
på skrømt han forsøgte at vise opmærksomhed, både over for hendes 
okkulte og mere banale oplevelser.

Gregers’ far var en rask mand, der endnu ikke var fyldt de femoghalv-
treds. En uge før den alarmerende ambulanceudrykning havde han ved 
det større regelmæssige sundhedstjek hos en kollega, doktor Frost, fået 
at vide, at hjertet slog som hos en tyveårig. Noget den kyndige mand 
ud fra faderens ungdommelige udseende tilskrev hans sunde levevis 
som ikke-ryger, motionsløber og vegetar.

– Du bliver hundrede år uden problemer, sagde den nedslidte Frost 
og så ikke uden misundelse på den kernesunde mand, som det en uge 
senere viste sig umuligt at genoplive.

– Men Herrens veje er uransagelige, supplerede lægen, da han, via 
hospitalet, måtte overbringe moderen den tunge meddelelse.

– Frost er gammel, han må have vendt instrumenterne på hovedet, 
mens han undersøgte din far, græd hun, da hun viderebragte Gregers 
det ufattelige budskab.

Uden at sige det højt vidste hun dog bedre. Men hun var så tit ble-
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vet drillet af  både Gregers og sin mand på grund af  sine uforklarlige 
syner, at hun ikke ville afsløre, at hun samme aften havde modtaget 
et varsel.

I det øjeblik faderen havde lagt sig i dobbeltsengen og slukket for 
sengelampen, havde hun set en hvid engel flyve gennem rummet med
baskende vinger. Selv om hun blev urolig, forsøgte hun at overbevise 
sig selv om, at det blot skyldtes en ubevidst association til den gipsengel 
hun netop om eftermiddagen havde siddet og limet sammen, fordi den 
var faldet af  juletræet.

Men tidligt næste morgen forstod hun naturligvis sammenhæn-
gen.

Da Gregers første gang oplevede døden på så nært hold, var hans 
første reaktion vantro forbløffelse. Det ufattelige svælg mellem at være 
og ikke at være her, havde hidtil ikke berørt hans begrebsverden. Hans 
bedsteforældre var alle borte inden han havde nået femårsalderen, 
og han havde ingen klar erindring om dem. Kun det fotografierne
kunne bidrage med, suppleret med forældrenes beretninger. Og andre 
nærtstående venner eller familiemedlemmer havde endnu ikke forladt 
jordoverfladen i nedadgående retning, så den definitive afsked helt inde
på livet havde han ingen erfaring med.

På et tidspunkt, en søndag eftermiddag nogle måneder før farens 
død, var han blevet inviteret med hjem til en af  sine studiekammeraters 
forældre. Andreas’ far og mor, der boede i en lille landsby, halvtreds 
kilometer uden for København.

De var fulgtes derop i toget, og undervejs havde Andreas underholdt 
om sit ophav, som han åbenbart ikke var så lidt stolt af.

Moderen modtog dem overstrømmende. Andreas havde en kolossal 
æske chokolade med, mens Gregers stod tomhændet og flov over at have
været glemsom i den sammenhæng. Tilsyneladende helt overvældet om-
favnede og kyssede hun Andreas adskillige gange på kinderne, hvorefter 
hun fortsatte udfoldelserne på gæsten, hvilket Gregers fandt lige lovligt 
overdrevent i betragtning af, at han aldrig havde set hende før. 

 Andreas’ far, der var kunstmaler, var en glad, udadvendt og, i mod-
sætning til mange af  sine kolleger, velformuleret mand. Som andre i 
lignende metier arbejdede han ofte med bizarre ideer, som han forsøgte 
at få afprøvet på lærreder eller udtrykt i store installationer. Netop i den 
periode havde han kastet sig ud i et nyt projekt, hvor han koncentrerede 
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hele sin energi på at male associationer over døden.
– Man kunne kalde det en slags forstudier, sagde den muntre 

mand og lo, da han åbenbart endnu følte sig på så passende afstand 
af  fænomenet, at han ikke drømte om at have noget i klemme i den 
henseende.

Det var først længe efter, da Gregers genkaldte sig besøget, at det 
gik op for ham, at den kåde mands latter havde noget overdrevent 
forceret over sig, som dækkede den over en anden virkelighed, end den 
han ønskede at stille til skue.

Levrede, karmoisinrøde, gallegule og sorte farver fyldte lærrederne. 
Forvredne skikkelser i ufattelig fortvivlelse, en undergangshymne til 
den udslettelse, som de fleste opfatter som ubegribelig. I Gregers’ øjne
var det en ganske ejendommelig mani, som manden da heller ikke gav 
nærmere forklaring på, ud over den indirekte pekuniære årsag, at han 
påstod billederne blev revet væk, næsten inden de var blevet tørre.

Mens Gregers sammen med Andreas vandrede i det store atelier, 
gik den glade mand omkring mellem rædslerne med så strålende øjne, 
som man ellers kun ser det hos sekterisk troende, der føler de har dom-
medag indenfor rækkevidde.

Men denne antagelse blev straks efter dementeret, da de lidt efter 
igen gik ud i det fri, og han lige så begejstret viste rundt i den paradisisk 
dejlige og vildtvoksende have, som en påmindelse om skønheden i det 
liv, menneskene først rigtig værdsatte, når de stod på tærskelen til at 
miste det.

 
Det var en trøst for Gregers, at han følte sig overbevist om, at hans 
far havde påskønnet sin tilværelse, lige indtil han blev hovedpersonen 
i dens sidste rituelle begivenhed. Hans begravelse blev, af  hensyn til 
julehyggen, udskudt til to dage efter nytårsaften.

– Det eneste formildende ved at gå til begravelser er, at man selv 
kommer til at føle sig lidt mere levende, havde Gregers’ far engang 
sagt.

Men det var næppe kun derfor, at så mange af  byens næringsdri-
vende og embedsmænd var mødt op til hans egen bisættelse. Gregers’ 
far havde været en populær mand, så kirken var stuvende fuld.

Flere af  Gregers’ gamle klassekammerater fra gymnasietiden var 
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til stede. Bl.a. var Louises bror Tom, som han ikke havde set i lang tid, 
dukket op i sin nytårsorlov. 

På det tidspunkt var der gået fire år, siden Tom var ude for den
dramatiske hændelse ved søen, der vendte op og ned på alting. Inden 
da havde det været hans faste beslutning at læse ornitologi. Men efter 
studentereksamen var han blevet professionel soldat og trådt ind i Eu-
ropahæren, og for tiden udstationeret i middelhavsområdet. 

– Jeg er sikker på, at det fra starten var de to mænds hensigt at 
myrde hende og senere også mig, havde Tom sagt dengang, lige efter 
forbrydelsen.

Mange af  de fremmødte til begravelsen kiggede undersøgende på 
ham, for ligesom at få en bekræftelse på, om han nu også var kommet 
sig helt.

Også Camilla og hendes far og adoptivforældre var naturligvis 
mødt op. Om formiddagen, efter den famøse nat med Louise, havde 
Gregers ringet kort til Camilla og fortalt hvad der var sket med hans 
far. Men han havde ikke opsøgt hende før begravelsen. Nu omfavnede 
han hende formelt, i en blanding af  generthed over deres sidste møde 
og den uvirkelige situation han befandt sig i ved så pludselig at have 
mistet sin far, der havde stået ham nær.

Det var ikke før Gregers stod ved siden af  kisten, at situationen for 
alvor begyndte at trænge ind i hovedet på ham. 

Lige inden jul havde han været i biografen med Camilla og set 
en gammel amerikansk film: »Herfra til evigheden«. Dengang havde
han blot tænkt, at det var en flot velklingende titel til en god film,
uden at skænke de myriader af  lysår der lå mellem dette »her« og den 
ufattelige »evighed«, en tanke. Nu fattede han, at dette ord, i lighed 
med for eksempel »uendelig« og »bundløs« kun kunne begribes på et 
teoretisk plan.

Men jeg fik jo ikke sagt farvel, tænkte han. Det kan ikke være sandt,
når vi stadig havde så meget at sige hinanden. I stedet lå jeg i dødsøjeb-
likket og bollede to piger, hvoraf  den ene er min kusine.

 Og dette faktum gav ham dårlig samvittighed. På grund af  flere
sammenkomster havde han ikke fået nået at snakke rigtigt med sin 
far i denne ferie, og dengang faderen havde foreslået, at de skulle gå 
en tur første juledag, havde Gregers undslået sig på grund af  andre 
arrangementer.
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Først langt senere forstod han, at ingen nogensinde når at få sagt 
rigtigt farvel. At ethvert dødsfald påfører de efterladte skyldfølelse over 
ting de burde have gjort, mens tid var. At døden, ligegyldigt hvilken 
skikkelse den iklæder sig, altid opfattes lige overraskende, ubegribelig 
og meningsløs.

– Det afgørende er, at han nu er gået hjem til den himmelske 
tilværelse, proklamerede pastor Berg og beskrev hvilken vidunderlig 
fremtid der ventede faderen i det hinsidige.

Gregers tænkte på sin fars ord om, hvor absurd det var at ville 
forklare det irrationelle med en anden irrationalitet, symboliseret ved 
ordet tro. Engang repræsenterede jordskælv, torden og lynild, vulkan-
udbrud og flodbølger metafysiske størrelser, der med tiden fik logiske
udlægninger, som alle kunne forstå. Men de store spørgsmål: Hvordan 
og hvorfor? havde aldrig fundet nogen forklaring. Alligevel repræsen-
terede de forskellige religioner hver sit patent på en løsningsmodel uden 
at indse, at de derved samtidig satte deres egne begrænsninger.

Men hvor herligt at være så skråsikker, at man tør foregøgle det 
for os andre, tænkte Gregers, for hvem intet præsteord kunne dulme 
den kendsgerning, at han ikke mere skulle høre faderens glade latter 
eller få kontakt med hans kloge øjne. At han aldrig nogensinde skulle 
se ham igen. 

Bagefter samlede moderen pastor Berg og de nærmeste venner og 
familie til en lille højtidelighed i Gregers’ barndomshjem. Og som ved 
lignende arrangementer gik snakken snart lystigt om alle andre emner 
end lige netop afdøde. Det var tydeligt, at flere opfattede det som et
overstået kapitel, efter at de havde bevidnet faderen den sidste ære ved 
deres tilstedeværelse. Desuden var lettelsen over at være sluppet ud af  
den sakrosankte nærhed en sådan befrielse, at der var al mulig grund 
til at slå sig løs.

Den eneste der forsøgte at bryde tilbage i den klerikale stemning, 
var præsten. Selv om Berg ikke var iført slængkappe, var det evident, at 
han ved sin tilbagelænede kropsattitude, gestikulerende arme og store 
flagrende hvide hår, rent fysisk så sit store forbillede i Drachmann.

Og også uden for prædikestolen holdt Berg meget af  at høre sin egen 
stemme. Derfor bestred præsten tillige jobbet som kommunalpolitiker 
i byen, og denne konstellation gav hans sprogbrug et underligt præg 
af  politiske klichéer, som han behændigt søgte at flikke sammen med




