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1. 
 

Lyset fra verdenen skinnede ned på denne plet. Det funklede i 

duggen der stadig sad i græsset, skinnede på den modne flora og 

spejledes i kornmarken, der bølgede let i brisen, som fór over 

landet.  

Landevejspoplens lange arme svajede mod himlen, mens fuglene 

kvidrede godmodigt til gryet. 

Bag poplens silhuet sås en lille kirke. Dens mure var hvidkalket 

og taget rødt, sådan som alle andre. Mod øst sås solens skær i 

vandet, mens den selv bevægede sig bag en sky.  

Klokkernes toner kimede ud over den lille egn, som for at hilse 

solen godmorgen. Nogle få personer havde kæmpet sig op ad 

bakken til kirkelågen, for at høre hvad han havde at sige dem 

denne gang. Perlestenene gav sig under dem, og overdøvede fare-

truende deres hvisken på kirkegården. Den forreste af den lille 

forsamling trådte hurtigt frem og åbnede den lille port, der ledte 

ind i kirken. 

De tørrede deres fødder på måtten og fortsatte over marmorfli-

serne ind i kirken. De satte sig fremme i skibet, men ikke helt 

fremme, for ingen ville for tæt på. Det var trods alt en kirke, og 

man ønskede ikke at tiltrække sig alt for meget af hans opmærk-

somhed. 

Kirkesangeren ankom, og stængede udgangen. Hun smed overtø-

jet på en af de bagerste bænke, og skrånede over den lange gang, 

for at nå til alters. Fra alteret tog hun en ritualbog, hvorefter hun 

stillede sig frem i lokalet og ventede. 
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Hun havde langt brunt hår, som matchede hendes øjne. 

Klokkerne hørtes tydeligt inde i det lukkede rum, og det virkede 

som om murene gav efter, men de sad der stadig da de stoppede. 

Et højt efterslag fik alle kirkegængerne til at give et spjæt. 

Samt da orglet tudede af alle kræfter.  

Hvad ville han byde dem denne gang? Spørgsmålet hang i luften. 

Han vendte sig om, dommens time. 

Det gav et gib i dem, det var ikke ham. Der stod en vildt frem-

med oppe ved alteret. Kirkegængerne udvekslede blikke; hvem 

var den mand?  

Han havde samme kjole, og baghoved, men nu hvor han havde 

vendt ansigtet mod dem viste de alle at dette var slutningen på en 

æra. Dette var en epoke. 

2. 

 

Bilen kom susende hen over landevejen. Poplerne i siderne fløj 

forbi. Græsset i rabatten havde vokset sig stort, men i denne fart 

smeltede det sammen til en fast masse. Bilen, en sølvgrå Citroën, 

styrede elegant rundt i svingene. Den forsatte mod byen.  

Der var gået ca. en måned og alt var ved at gå galt. 

Der var opstået nabokrig og indbyggerne var begyndte at rejse 

bygninger uden tilladelse, og det gik de andre indbyggere på ner-

verne. Det var blevet til en konstant konkurrence om at få lavet 

mest, mens der ikke var nogen orden. 
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En af byens beboere ved navn Karl, havde fået nok af alle disse 

stridigheder, og samlede landsbyens beboere til et møde. Det var 

omkring klokken 21:00 og alle var dukket op. Mødet blev holdt 

ude ved landsbyens bålplads hvor de sad og varmede sig ved bålet 

om aftenen. Mødet skulle bruges til at diskutere, der skulle kom-

me styr over sagerne igen. Ligesom da Præsten var i byen. Den-

gang var der ingen problemer, fordi alle respekterede hinanden og 

Præstens beslutninger. Alle blev hurtigt enige om at den gode 

gamle faste hånd skulle genetableres og at den nye præst skulle 

sørge for at det blev gjort. Det helt store problem var da de skulle 

udnævne én til at gå op og snakke med den nye præst om pro-

blemet.  

Der var ingen der rigtig kunne samle mod til at rejse sig og sige 

de tre ord som indikerede at man havde påtaget sig ansvaret. Ind-

til at en næsten to meter høj skikkelse stod med front mod flam-

merne. Det var Karl. ”Jeg gør det.” Det var de tre ord som var så 

svære at få sagt. Mødet var blevet bragt til ende og alle var be-

gyndt at gå søvndrukne hjem og i seng. 

 

3. 

 

Det var tidligt om morgenen og han skrånede over gårdspladsen 

for at nå hoveddøren. Det var en flot, gammel bygning, denne 

præstegård. Den var lavet i datidens røde mursten, en trelænget 
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med højt stuehus. Hele den hævede kælder var dog lavet i util-

huggede kampesten, og taget var moderniseret med blankt tegl. 

Selve huset var meget langt, i forhold til de tilstødende længer. 

Han gik op ad trappen til hoveddøren, som var af massiv eg, ud-

skåret efter traditionen. Den stilrene dør, stod i skarp kontrast til 

den gamle kampestens trappe, som havde en nedgang i siden. 

Han bankede let og forsigtigt, med den gyldne dørhammer, som 

for ikke at vække et vredeshav fra den anden side af døren. Han 

ventede lidt tid, i dyb splittelse over om han skulle tage springet 

og banke på døren igen. Som for at vise en vis autoritet, han var 

trods alt udsendt, og uddannet på samme niveau som denne teo-

log. 

Tiden trak ud, og han havde en lumsk mistanke om at der stod én 

på den anden side af døren og ventede, for at prøve hans tålmo-

dighed. Han skulle nok vise denne præst hvem der bestemte, om 

han så skulle stå her og vente en hel dag. I det samme som tanken 

havde passeret ham, var det som om hans modstander på den 

anden side af døren havde læst tanken, for døren gled langsomt 

op, men idet han så ham, mistede han alt håb om et gunstigt ud-

fald. 

Den uperfekte sideskilning sad endnu mere skævt end normalt, 

men hans skjorte var helt hvid, ikke en eneste fold var der at se.  

”Velkommen, hvad skyldes æren,” sagde han i et uigennemskue-

ligt monotomt tonefald, mens han gjorde plads sin entré.  

Landsbyboen passerede sagte præsten, og fortsatte ind i en af 

præstegårdens stuer. Inde i stuen førte præsten ham videre gen-

nem en dør ind i hans arbejdslokale, hvor han anviste en smukt 
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dekoreret stol. Det var tydeligt at det var et værdsat familiearve-

stykke.  

Præsten selv satte sig på den anden side af et gammelt, solidt ege-

træsskrivebord med tilhørende stol. Rundt på væggene i lokalet 

hang malerier af tidligere præster, og som han sad der, så han en 

lighed mellem alle præstenes blikke. En hovmodig visdom. 

 

”Nå, hvad var det så…” Præsten kiggede undersøgende på man-

den overfor sig.  

”Hvad nyt fra sladrekonerne, for jeg formoder at det er dem der 

har sendt dig for at sludre - og skaffe stof.” Præsten kiggede med 

et borende blik på sin gæst, som forholdt sig helt tavst. 

Udenfor kvidrede fuglene, mens intet rørte sig indenfor. Stueuret 

slog otte. Efter de afbrydende slag fortsatte den rungende tavs-

hed. Han måtte tage sig sammen, den præst sad og så hånligt på 

ham, en usynlig hånd rev i ham, han måtte ned. Han styrede tran-

gen til at ligge sig ned og så op, lige ind i øjnene på præsten, de 

opfordrede ham til at tale. Han ventede, han ventede på ham.  

Han samlede sig sammen og sagde, ”det går ikke.” Han nærmest 

mumlede det, men det skar som et skrig gennem tavsheden. 

DER - det skete meget hurtigt, men han så det. Præsten havde 

trukket på smilebåndet, ikke hånligt, nej, nærmest godmodigt. 

Han blev dog hyldet ud af sine tanker ved det næste spørgsmål. 

”Nej… men vil i have min hjælp? I virker ikke så imødekom-

mende” 

”Din hjælp?!?...Nej… men vi…” Han var helt ude af den. Hvad 

var det den præst ville have, eller viste han det ikke? Jo, han måtte 
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vide det, det kunne der ikke være tvivl om, men hvad? Det var 

spørgsmålet. Det var begrænset hvad han kunne give. Det var 

mere hvad han ikke ville give. De skulle jo nødigt have det lige-

som den sidste, men hellere det, end dette kaos. De viste det jo 

godt, og det gjorde præsten vel også. Nej, det var vist bedst hvis 

man lagde kortene på bordet, måske han kunne få en bedre posi-

tion. Hvis han altså var anderledes end hans forgænger. 

Han havde været stille i en tid, og det stod nu klart for ham at 

præsten ville lade ham føre samtalen, der var ingen vej uden om. 

Han huskede i det samme på hvorfor han var blevet valgt, og 

hvad hans mission havde været. Han var i gang med at omtænke 

den til egen fordel, men ville det ikke bare skabe mere splid? Det 

var det sidste han manglede. Og nu var han endt i en forbøn hos 

præsten. Det lovede ikke godt for magtfordelingen i det lille sam-

fund, vid de allerede nu var forfalden til at søge hjælp hos præ-

sten, havde de intet lært. Det havde skabt splid, men kontrolleret 

splid mellem dem - og skabt oprør, og nu var de alle tilbage ved 

fødderne af teologen. 

 

”Vi… vi kan ikke holde styr på hinanden,” svarede udsendingen 

tøvende. Hans øjne fokuserede på et lille kors på bordet, og en 

bølge af modvilje ramte ham. Han kiggede op, lige ind i øjnene på 

præsten, og lovede sig selv at han ikke ville fjerne blikket før den 

anden veg. Blikket blev mere og mere intenst, mens præsten ro-

ligt kiggede tilbage, og til sidst måtte han vige for præsten. Et 

godmodigt smil gled over præstens mund, ”Hvad er det at du 

forventer af mig?” Spørgsmålet kom bag på udsendingen. Han 
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kiggede undersøgende på præsten, hvad mente han? Så imøde-

kommende, og så uforstående. Udsendingens blik flakkede rundt 

i lokalet, rundt på bøgerne i reolerne i siderne af lokalet, op på 

præsterne der havde hængt der, også efter deres tid. I dette lukke-

de lokale, denne byens højborg. Hans blik søgte tilbage til præ-

sten, og han studsede over hans blik, det var som han var i vild-

rede. Og først nu så han ham, den tidligere præst. Han stod ham i 

øjnene, og fikserede alt udsendingens opmærksomhed. Han hav-

de sit sædvanlige sleske smil. Hans øjne stod ud, gennemborende 

på alt der bevægede sig. Dette havde været en rigtig præst, der 

havde opfyldt sin magt position i det lille samfund, ikke sådan en 

kringlet personlighed som ham der sad over for ham.  

Præsten havde set hans blik, og studerede ham og billedet bag sig. 

Da han var færdig så han igen undersøgende på landsbyboen, og 

det gik op for ham at han ikke kendte mandens fornavn, Hansen 

var efternavnet, og han havde haft for travlt med at studere man-

dens adfærd.  

”Det går lige op for mig at jeg ikke kender dit fornavn, hr. Han-

sen.” 

Udsendingen stirrede mistroisk på ham, han havde meget elegant 

fået ændret fokusset fra den gamle præst, over til deres relation, 

men på den anden side så… så kunne han ikke lade være med at 

nære mistro til denne præst. I takt med hans tanker faldt hans 

mistro og blokader - og hvad så hvis det var et trick, ingen ville 

glemme teologen i en del tid. 

”Karl, er navnet,” svarede Karl. Præsten smilede let.  




