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- Prolog -

Nattesyn

Søvnen var igen forstyrret af lydene på boreplatformen; Den gi-
gantiske stålkonstruktion knagede i den evige, iskolde vind hen 
over Nordsøen.

»Jeg kan blive sindssyg af den vind!« sagde Harry tit til dem, 
som gad høre på det.

Han holdt sig så vidt muligt i de indendørs gange og tekniske 
kontrolrum. 

»En muldvarp over vandet,« kaldte han det.
Vindens lyde trængte alligevel ind gennem stålet. Han gjorde, 

hvad han kunne for at overdøve lydende, der steg og faldt uregel-
mæssigt i styrke. Tit brugte han radioudsendelser om hvad som 
helst. Indimellem en iPod med big band jazz, når han ikke skulle 
koncentrere sig for meget.

Om natten kunne han ikke rigtig gøre noget ved den evige lyd-
symfoni.

Fortissimo. Piano.
Og forfra igen.
Nattens vindmusik var alt for ofte blandet af foruroligende drøm-

meglimt fra et familieliv flere år tilbage.
Ind i mellem vågnede han lige efter, at en yngre datter og en lidt 

ældre søn stod livagtigt og klart foran ham. Han kunne næsten 
røre ved dem.

En gang stod de på en eller anden bjergtinde med en enorm af-
grund mellem ham og dem. Det var jo sådan det var. Tæt på i tan-
kerne og alligevel så langt væk. 

Han havde for længst mistet kontakten med dem. Først forsvandt 

»Hvem skulle distribuere disse sække hash bortset fra de kristne med deres 
forbindelser til den omgivende verden? Hvem skulle plante cannabissen, 
vande den og høste den, bortset fra shiitterne? Hvem skulle tage sig af ko-
kainen bortset fra druserne? Lad dig ikke narre, Ali,« bemærkede Jawad. 
»Det er penge, ikke national enhed, der binder folk sammen …«

Hanan Al-Shaykh i ”Beirut Blues”

*

»Den der vil have alt, får intet.«

Dansk ordsprog



Lyden af knogler, der kvases, skærer ham i ørene.
Det er som om den forfærdelige lyd bliver skruet op og til sidst 

lyder som bygninger, der styrter sammen. Bragene får de sort-
klædte mænd til at vende sig mod Harry. De første går over mod 
ham. Flere myldrer pludselig ud fra det hvide hus, og stiller sig op 
i en rundkreds omkring ham og de skrigende børn med blødende 
hænder. Kredsen vokser, mens børnene hænger mere og mere liv-
løse som døde vedhæng til hans krop. Mændene går tættere på. 
Den nærmeste slår Harry hårdt på kæben, hvorefter flokken kaster 
sig over ham som hyæner i en blodrus.

Harry skreg.
Han vågnede brat fra den urolige døs.
I et intenst sekund lige før han åbnede øjnene, så han pludselig 

igen sin søn og datter, som han huskede dem fra små. Helt uskad-
te. Især datteren så han klart. Jennifer så sund ud. Ganske som 
hun havde gjort det i begyndelsen af de tilbagevendende drømme. 
Carsten holdt sig en smule reserveret i baggrunden. Som ville han 
sige noget, men ikke kunne få sig selv til det.

»Kommer du snart hjem far?« Og så et kram. En stærk, glad pige. 
Inden det gik galt.

Væk var årene med datterens misbrug og den iskolde mistillid, 
vrede og skuffelse, der var mellem dem.

Væk var de sidste, afsluttende skænderier.
Det var den allerførste faderlykke, som han huskede i et enkelt, 

lysende glimt.
En lykke, der var lige så tæt på og virkelig som den angst han 

kunne få for en dramatisk, forestående død midt ude på et koldt 
hav.
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datteren Jennifer i en opslidende proces ud af hans liv. Og siden 
sønnen Carsten. Han syntes, at han havde gjort, hvad han kunne. 
Og alligevel var uroen der pludselig igen. Han havde ellers i flere 
år holdt den på afstand. Det store arbejdspres var et effektivt mid-
del. 

Nætterne med uro bidrog til den ubehagelige fornemmelse af, 
at der var ting, som han ikke havde kontrol over. En ubehagelig 
følelse, der ridsede i hans ellers blankpolerede selvtillid som en 
stålbørste.

Men nu, hvor det velkendte, effektive liv snart skulle afløses af 
pensionen, gik boreplatformens stemning af trummerum og inde-
spærring ham på. Der blev plads til fortrængte tanker og følelser.

Langsomt gled Harry hen i drømmene igen. Helt tilbage hvor 
han i glimt ser sig selv stå med to mindre børn i hånden.

En dreng på 10 år og en pige på fem. Sammen ser de på, at det 
store, hvide hus bliver ribbet for alt inventar af mænd i sort og 
uden ansigter.

Han kan ikke sætte navn eller oprindelse på mændene. De igno-
rerer ham og børnene.

Harry prøver at råbe noget.
Men ordene kommer ikke frem. Benene bevæger sig ikke. Han 

kan ikke løfte armene eller gøre sin hånd fri fra børnene, som han 
holder i et jerngreb. Smerten virker lammende på dem – uden at 
han kan finde ud af at løsne håndtrykket. Presset stiger, stiger, sti-
ger. Børnene begynder at skrige hjerteskærende.

Han ser fortvivlet på blodet, der begynder at pible frem mellem 
fingrene på ham, mens børnene stirrer vantro og rædselsslagne på 
ham med store, runde øjne midt i deres skrig. I angst og smerte 
skriger de højere og højere, mens de pludselig får kræfter og prø-
ver at vride sig løs.
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- 1 -

Ildkuglen

Hjertet bankede lidt hurtigere selvom det seneste lægetjek fri-
kendte ham for de fleste faretegn. 

»Jeg er jo kun 62 år. Herregud. Det er ingen alder at tale om,« 
havde Harry Lowell sagt til lægen. Ordene faldt uden antydning 
af smil. Som ville han overbevise sig selv.

Kolesteroltallet var i orden. Blodtrykket en anelse for højt, men 
ikke kritisk. Han kunne leve som han plejede, mente lægen. Så 
længe han passede løbeturene eller timerne i træningslokalet et 
par gange om ugen. De sjældnere fisketure var også gode at holde 
fast i. »Masser af frisk luft, ikke?!« Og så lægens pegefinger oppe: 
»Så længe du i øvrigt fortsat holder dig fra cigaretter og for meget 
alkohol, tja – så kan du leve fint mange, mange år endnu!«

Lægen vidste ikke, hvad han gav grønt lys for.
Harry Lowell fortsatte med at leve under et voldsomt arbejds-

pres og i et tempo, som selv mange 20 år yngre mænd ville føle 
var for meget. Der var egentlig ingen grund til at sætte tempoet 
ned, mente Harry. Han var tilfreds, ja ligefrem lykkelig for lægens 
melding.

Og så var den hårde opbremsning alligevel tæt på.
Det var det, der gav ham hjertebanken.
Skemaet var fyldt til sidste øjeblik, som skulle indlede en forlø-

sende, total forandring. Han kunne snart tage det med ro for første 
gang i mange år. Men selv så kort tid før pensionistlivet brød Har-
ry Lowell sig ikke om ændringer. De kunne forstyrre den vante 
arbejdsrytme, og tomrummet forude var næsten ikke til at bære. 
Han ville blive en mand uden retning, uden prestige, uden mål, 
syntes han selv.
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Han stod sammen med resten af holdet, og var klar til den sidste 
tur hjem fra boreplatformen med helikopteren.

»Din tosse! Fald nu ned,« tænkte han, og fornemmede en let 
sugen i maven og den tørhed i munden, som han frygtede. Han 
vidste, at den gav ham en ånde som en glemt skraldespand med 
mindre han tyggede tyggegummi konstant. Han smed det gamle 
ud og tog et nyt, sukkerfrit stykke Stimorol i munden. ”Original,” 
skulle det være for ikke at bryde vanen, der kunne nærme sig no-
get neurotisk.

Han var nok også blevet en smule sær af reelt at have levet alene 
så mange år, at han gentog rutiner i det uendelige. Neurotisk? Må-
ske. Han blev i hvert fald endnu mere vanvittig af ikke konstant at 
skulle videre til næste opgave.

Usikkerheden lod ham for en gangs skyld anfægte af kroppens 
signaler. Ud over en let hjertebanken følte han sig træt, irritabel og 
en svag hovedpine pressede sig på.

»Jeg nægter at måle mig selv på, om jeg har opnået det, jeg vil. 
Det vigtige for mig er, om jeg har gjort, hvad jeg kan for at nå mine 
mål. Du gør også hvad du kan, Turid,« tilføjede han.

»Ja, ja, søde Harry.«
Turid Stene, platformens flyveleder, havde travlt. Hun overhørte 

hans lommefilosofi. 
Hans lidt belærende facon var sikkert godt ment. Harry var en 

sød, halvgammel knark, syntes hun.
Han kunne være meget betænksom over for dem, som han kun-

ne lide. Men nogle gange var han en gnavpot, som man ikke skulle 
tage for alvorligt. Hun ville gerne hjælpe. Men hun kunne ikke 
hekse og pludselig få den ændrede tidsplan for helikopterturene 
til at passe til afgangene for alle de øvrige fly inde fra Stavanger.

»Tag den nu med ro, Harry – dit gamle tossehoved. Du når nok 
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det, du skal, ikke? Nu er det jo slut, det her … Du har masser af 
tid, ikke?«

Hun smilede til ham, og fik et træt smil igen.
Turid så mest på Harry som en jovial faderfigur. Han var et slud-

rehoved, men han kunne også være charmerende. En knastør hu-
mor, der gjorde de lange uger på boreplatformen til at holde ud.

En yngre kvinde som hende måtte lide større afsavn end flertal-
let af mændene omkring hende, troede Harry engang. Mændene 
trivedes stort set med livet midt ude på Nordsøen væk fra familier, 
børn og madpakker. De fik nogle uger ad gangen, hvor arbejdet 
fyldte alt. De kunne være mænd med hver deres mission uden for-
styrrende elementer. Alt derhjemme var en anden verden. 

Det var tit sværere for kvinder. Men ikke for Turid. Hun havde 
lært at leve med, at hun ikke havde stiftet familie, fortalte hun.

Det var alligevel som om arbejdet gjorde et familieliv for kvin-
der umuligt. Turid havde ikke hørt om fædre, der ville blive alene 
hjemme hos børnene 14 dage ad gangen og bremse karrieren. Men 
hun ville gerne møde dem som kunne. Og hvorfor tænke for me-
get på noget, som hun efterhånden opfattede som uopnåeligt? 

Turid gik sjældent i detaljer med sin fortid.
Der var noget mystisk over hende.
Det gjorde hende bare mere tiltrækkende, mente Harry.

Hun havde fået et fantastisk job, som passede ind i hendes plan 
for livet, fastslog hun.

Jobbet var bedre lønnet end hvad hun kunne få som flyveleder 
på land i en tilfældig lufthavn, hvor flytrafikken skulle afvikles på 
samlebånd uden kontakt med passagererne.

Her kendte hun folk.
Hun kunne udpege deres særheder, savn, glæder og ansvarsom-

råder. Det var overskueligt, trygt.
Hun kendte folkenes temperamenter bedre end de fleste. Det var 
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blevet en vane at forsøge at læse folk. Derfor ventede hun så vidt 
muligt med at udstikke ordrer, retningslinjer eller stille spørgsmål 
før det rette tidspunkt.

»Timing og intuition,« kaldte hun det.
»Kølig beregning,« havde nogle af hendes tidligere mænd i kort-

varige forhold kaldt den egenskab.

Turid noterede sig et humørskift hos Harry.
Hun så hans ejendommelige panderynke, der endte i et anstrengt 

smil. Der var begyndende svedperler på hans blanke pande, da 
hun hastede forbi ham. Sveden var let at få øje på. Harrys hår-
grænse var efterhånden rykket om i nakken. I siderne og bagtil var 
der kun tynde, strittende karsehår tilbage.

Turid vidste, hvad det anstrengte smil betød; Netop det smil kom-
bineret med rynkerne dækkede over begyndelsen på et af Harrys 
korte, indre raserianfald. Det blev først afsløret til folks forbløffelse, 
når han trods de indre storme talte med sin altid rolige stemme. 

Når Harry var i den tilstand, så kom ordene med lige dele istap-
per og svovlende forbandelser.

»Skide amatører, gu´ er de så, Turid!« konstaterede Harry ven-
ligt, men bestemt som præsenterede han resultatet af et regnestyk-
ke. Det rystende resultat var, at han ikke kom hjem præcis på det 
tidspunkt, som han havde planlagt.

Det så nu ud til, at afgangstidspunkterne blev ændret en smule.
Harry hadede det. Hans indre uro hobede sig op, og måtte ud. 
Han kylede pludselig en kuglepen hen ad gulvet. Der gik et kort 

sus gennem lokalets ventende passagerer, som sansede et uventet 
stemningsskift væk fra den gode, afventede tone fuld af hensyn og 
hjælpende hænder. 

Nogle andre passagerer afbrød et øjeblik deres samtaler. Så ry-
stede de let på hovederne og genoptog, hvad de var i gang med.

Det var trods alt en smuk og tidlig morgen, som signalerede fri-
hed fra de daglige rutiner.

 11 



Lyset glimtede krystalagtigt fra bølgetoppene og ind ad vinduet 
fra den lave sol over Nordsøen. Harry smilede let undskyldende 
til Turid. Han var lidt flov. 

Turid samlede kuglepennen op, og gik tilbage til ham. Hun klap-
pede ham let og beroligende på skulderen. Nu skulle hun skynde 
sig videre for at få de sidste forberedelser på plads til den forsin-
kede afgang.

 
Harry mente, at Turid var en af de mest kompetente på hele 

holdet. Han kunne lide hende. Meget. Han vidste også, at Turid 
hurtigt aflæste den pludselige, mentale ubalance. Og hun var klar 
over, at hans raseri gik hurtigt over, og at han ville blive den sam-
me rolige, hyggelige Harry igen. 

Men han vidste ikke, hvor meget hun gennemskuede ham. Ud-
bruddet havde mere end ét formål.

Harry ville have opmærksomhed – og måske mest af alt fra hen-
de. Hun var blevet vant til det. Og det gjorde ikke noget.

Med Harrys 62 år var det meste blot flirt. I hvert fald så længe det 
angik en kvinde som hende i begyndelsen af 30erne. Turid vidste, 
at hun med sin norske sødme spredte en god stemning og en vis 
portion uopnåelige drømme.

»Du er en af de få formildende omstændigheder herude, Turid,« 
sagde Harry for at glatte lidt ud, da hun var på vej væk fra ham. 

Han fortrød det unødvendige raseriudbrud. Han fik næppe 
sympati for det. Men fornemmelsen af et indre fængsel efter lang 
tids arbejde på boreplatformen kunne tit få temperamenterne på 
kogepunktet. Alle vidste det. Og de brugte forskellige metoder til 
at køle hinanden ned.

Man valgte sine kampe med omhu og lod resten ligge.
»Du skal nok komme hjem fra Nordsøen, Harry. Tag det nu roligt. 

Men vi vil savne dig,« sagde Turid. Hun hastede videre og kom 
tilbage et par minutter efter.
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Hun gav Harry et kram, kyssede ham fjerlet på kinden og skynd-
te sig ind på kontoret ved helikopterdækket. Harry sad forvirret 
og lykkelig tilbage.

Harry nåede i det korte kram at fornemme Turids varme og bry-
sterne bag den orange, uformelige, uklædelige kedeldragt, som 
Harry mente skulle forbydes til kvinder som Turid.

Hendes sikkerhedsstøvler med forstærket tåspids bankede hen 
over ståldækket, da hun hastede videre.

»Jeg kalder på dig, så snart jeg ved noget, Harry!«
 Harry så efter hende med et drømmende blik, inden han vendte 

tilbage til virkeligheden og forsøgte at beregne en Plan B for hjem-
turen.

Hvis nu hans fly mod København alligevel ikke kom til at passe 
med ankomsten i Stavanger … hvad så? Det ville betyde en over-
natning på land, hvis han ikke nåede flyet. Muligvis to overnatnin-
ger, hvis de næste fly var fuldt bookede. Det skete tit fra Stavan-
gers olie- og finanscentrum.

 For kort tid siden havde tidsplanen passet så perfekt. Det kunne 
markere en værdig afslutning på arbejdslivet ude på platformene. 
Skemalagt, planlagt og kontrolleret som altid.

Der skulle to helikoptere ud og hente mandskab og aflevere an-
dre folk. Harry havde udtrykkeligt bedt om at komme tilbage mod 
fastlandet med helikopter nummer ét. Det var godkendt og ned-
skrevet i planerne. Han havde aldrig været ude for, at sådan en 
aftale blev brudt. Det havde virket sikkert nok at bestille fly videre 
hjem til København fra Stavanger, og de billetter var ikke nemme 
at ændre i de hårdt bookede fly.

Uregelmæssigheden kunne ikke kun være på grund af Akif 
Agayev og hans følge, mente Harry. De havde aflagt et højtprofi-
leret besøg fra oliestaten Aserbajdsjan, hvor der nu var investeret 
mange milliarder, norske kroner. Akif Agayev var udsendt fra den 
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øverste ledelse i Aserbajdsjans regerings departementer for olie- 
og gasudvinding. De var unægtelig et vigtigt hold besøgende, er-
kendte Harry. Men det var ikke kun Akif Agayevs skyld, at tids-
planerne nu skred. Akif var jo taget hjem nu.

»Så må det må først og fremmest være på grund af det fjols til 
Holger Arvidsen,« tænkte Harry.

Holger Arvidsen var pludselig blevet to dage mere end beregnet 
på platformen.

Holger Arvidsen var for længst kommet højere oppe i koncer-
nens hierarki end Harry. Alene derfor skulle han og hans følge 
som de første af sted med helikopterne, hvis de ønskede det. Og 
det gjorde de åbenbart nu.

Turid kom ud fra kontrolrummet og overbragte så nænsomt som 
muligt nyheden kort efter en besked om, at de alle måtte acceptere 
en mindre forsinkelse. Og at Harry tilmed måtte om i helikopter 
nummer to.

»Fanden stå i ham!« hvislede Harry stille til Turid.

Han måtte æde den skam, som han syntes det var at være under-
ordnet en fremadstormende grønskolling.

Holger var blandt andet ansvarlig for internationale investerin-
ger. Det var ikke tilfældigt, at han havde mødtes med Akif herude. 
Mange tekniske ting og metoder i Nordsøen skulle parallelforsky-
des til flere af de nye, moderne platforme i Det Kaspiske Hav.

Harry var selv for ikke så lang tid siden med i disse magtfulde 
mænds indercirkler.

Ansvarsområderne var gradvist og helt efter planen blevet for-
mindsket frem til hans pensionering. Og nu var han så tydeligt på 
vej ud, at han ikke en gang kunne komme med samme helikopter.

»Hvor dybt kan man synke?« spurgte han sig selv.
»Kom tilbage til os, Harry. Du kan jo lide vores smukke land. Vi 
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har brug for dig. Vil du ikke nok?« bad Akif nærmest krybende 
under en af de sidste dages ophold på platformen.

Nu var kun Holger blevet tilbage for åbenbart at tjekke et eller 
andet i forbindelse med en fortrolig aftale, som Harry ikke blev 
indviet i.

Det gav endnu et stik til den uregelmæssige hjertebanken.

»Måske, måske kommer jeg tilbage. Lad mig nu lige prøve at 
være pensionist,« havde Harry forsigtigt svaret Akif.

»Jeg ved jo ikke om jeg bliver træt af det, når jeg kommer hjem.«
Han lod en åbning stå og blafre. Mest af høflighed. 

Harry havde været en af pionererne, da Aserbajdsjans olieindu-
stri så småt var begyndt at boome igen efter landets selvstændig-
hed fra Sovjetunionen. Det var en skandale, hvad der var sket med 
landets olieindustri under kommunisterne. Sovjetstaten havde 
ansvaret for årtiers misligholdelse, dårlig udnyttelse. Og så alt 
miljøsvineriet omkring nogle af verdens mest storslåede olie- og 
gasfelter i Det Kaspiske Hav.

Harry huskede chokket første gang han fløj i helikopter ud over 
de forvredne, rustne platforme med kilometervis af broer mellem 
ineffektive pumper. På flere af broerne kørte der endda private 
biler. Folk boede i månedsvis ude i et forfaldent Klondyke, der for 
længst havde mistet sin fortids glans ude på vandet.

Hele det netværk af veje og broer lå der den dag i dag som et 
levende museum over Sovjetunionens fallitbo. Der var skinnende 
oliesøer mellem knirkende, faldefærdige pumper. De var tydelige 
tegn på utætheder i rørsystemerne, som ingen bekymrede sig om 
mere.

Harry havde været med til at beslutte designet af konstruktio-
nerne ved en af de første store, norske investeringer i moderne 
platforme. Platformene stod der nu som skandinaviske fyrtårne 
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for ny, indbringende og forholdsvis ren teknologi til olieproduk-
tion i Aserbajdsjan. I hvert fald når man sammenlignede det med 
Sovjets svineri.

Og familien havde oplevet en af sine sidste lykkelige perioder i 
Aserbajdsjan, fornemmede Harry. Den gang. Jennifer og Carsten 
havde virket som trygge børn lige før Carstens teenageliv, hvor 
han til gengæld indledte et opgør, som til sidst endte i et brud.

Hovedstaden Baku var på det tidspunkt blot ved at nippe til det, 
der siden gav eliten store slurke af velfærd og bidrog til en penge-
rus, som ingen havde kendt i generationer på de kanter. 

Dyre restauranter, modebutikkerne, strømlinede, nye biler satte 
den fattige befolkning i et sørgeligt relief. Men slet ikke som nu. 
Det var langt værre end det han havde set for få år siden, hørte 
han.

Der var i dag helt officielt, importerede, nye biler. Ikke kun ind-
smuglede, brugte og stjålne tyske Mercedes´er som den gang, hvor 
driftige unge mænd tog en envejs flybillet til Tyskland og kørte en 
Mercedes hele vejen hjem. 

 
Som udsendt kunne Harry den gang leve et let, nærmest sorgløst 

liv. Familien trivedes. Det mente han i hvert fald selv midt i sin 
egen travlhed. Han var næsten altid væk på byggepladser ude på 
Det Kaspiske Hav, i regeringskontorer og på rundture med inter-
nationale delegationer, der ville være med til at skyde penge i det 
nye olieboom.

Men familien havde også været på ture sammen ude i det smuk-
ke bølgede landskab, væk fra beton- og slumbyerne og på besøg 
i små landsbyer. De havde fået oplevelser sammen – som en helt 
almindelig familie.

Børnene havde gået på lille engelsk skole sammen med andre 
udsendtes børn.

Han tænkte på det som havde han set en film fra en svunden 
epoke. En film i sort hvid. Men det var altså ikke længere tid siden, 
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end at han var husket derude endnu. Der var stadig et brugbart 
netværk af indflydelsesrige personer for på de store poster var næ-
sten ingen skiftet ud. Han havde også været i løbende kontakt med 
netværket, mens nye opgaver sendte ham rundt i verden.

»Har du tænkt på, hvad du kunne tjene hos os, igen? Har du 
nogen ide om, hvad der sker hos os lige nu? Du kan være med 
i et historisk comeback for vores land. Verden vil tale om Baku 
igen som den gjorde for 100 år siden. Selv Nobel havde et hus hos 
os. Og Knut Hamsun skrev der fra. Bakus elite omfattede familien 
Rotschild i 1890erne, hvor Aserbajdsjan producerede halvdelen af 
verdens olieforsyning. Vi er midt i begyndelsen af en ny storheds-
tid! Baku bliver lige så vigtig og rig som Stavanger. Berømtheder 
vil flokkes om os …«

Akif havde set indforstået på Harry.
De havde kun haft få minutter for sig selv, for Akifs opmærk-

somhed var ellers koncentreret om chefen, Holger Arvidsen, un-
der det korte ophold på boreplatformen.

Harry vidste udmærket, at det fjerne Baku i al ubemærkethed 
var ved at blive en by af verdensøkonomisk betydning.

»Jeg mangler jo ikke noget nu, Akif,« svarede Harry roligt.
Akif smilede, som vidste han noget om Harry, han ikke ville ud 

med eller sætte ord på.
Akif skabte en stemning som havde de en hemmelighed sam-

men. Han kiggede længe på Harry. Tavst og afventende. Indtil 
han åndede demonstrativt på en guldring på venstre lillefinger. 
Der sad en stor diamant, som reflekterede lyset, da han en smu-
le åndsfraværende og drømmende begyndte at pudse den på en 
unødvendig, drillende, næsten feminin måde for at understrege 
sin pointe.

Harry blev irriteret. 
Det var at undervurdere ham at tro, at opfordringen til et sær-

deles givtigt jobskifte ikke var forstået. Men det var som om der lå 
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mere bag. Vidste Akif noget, som han gemte for Harry? Han følte 
en spænding i rummet indtil Akif brød tavsheden.

 
»Hvor er dine ambitioner blevet af, Harry? Jeg forstod aldrig, at 

du forlod os  …«
Akifs blik blev fast igen.
»Du havde kontakter de bedste steder. De har ikke glemt dig 

endnu. Du kunne have drevet det vidt. Måske endda som en af 
præsidentens toprådgivere?«

Akif så på ham som var det noget af det højeste, man kunne nå i 
denne verden.

»Du kunne også få betydningsfulde, interessante nye venner og 
forretningsforbindelser verden over. Denne ring har jeg fået af en 
af Sydfrankrigs rigeste mænd, Patrick Jouglain, som er interesseret 
i vores forretninger. Han er blevet en meget, meget nær ven.«

Akif viste sin ring frem igen som var han skuffet over, at Harry 
ikke havde bemærket den i første omgang.

»I min del af verden går kun tyre med ringe af den størrelse. Og 
de er sat fast i næsen,« sagde Harry med et skævt smil.

Akif smilede afvæbnende.
»Din bidende humor har du ikke lagt fra dig.«
Han tog en dyb indånding som for at vise sin tålmodighed.
»Jeg burde vide, at det ikke var din smag, Harry. Men vi beløn-

ner også i andet end guld og diamanter. Vi sætter pris på en stor 
indsats og loyalitet. Du har selv nydt godt af det, ikke? Vi har hjul-
pet både dig og din søn, Carsten. Altid. Er det ikke værd at huske? 
Jeg selv er måske på vej videre ud i verden. Vi har store investe-
ringer mange steder. Kæmpe rørsystemer er undervejs. Og der er 
en ledig ambassadørpost i Warszawa – hvem ved om jeg havner 
der? Vi har kontakter i Polen med en af Europas rigeste mænd, 
Ryszard Pawlak. Vores netværk rækker ind over Frankrig, Polen, 
Norge, Danmark, Tyrkiet – fortsæt selv! Alle døre står åbne. Vi kan 
påvirke verdenspolitikken. Du kan jo overveje at tage din veninde 
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med. Jeg har kun hørt om hende, men har ikke haft fornøjelsen af 
at møde din norske kærlighed. Du har fortalt mig om hende for et 
par år siden, da det var ret nyt. Ester Andersen, ikke?«

»Jo, det er det vist.« Harry trak på det. Han brød sig ikke om at 
blive mindet om det her. Det var for privat.

»Tag og gift dig. Du må få ro på hjemmefronten nu. Bliv nu vok-
sen, ikke? Få et liv og en familie til at fungere igen. Tænk nu over 
det andet også, ikke Harry?«

Akif stak ham sit visitkort.
Det havde fået nyt design siden sidst, bemærkede Harry. Tre 

horisontale linjer i blå, rød og grøn fik lov at bølge på Akifs kort. 
Der var en hvid halvmåne og en ottetakket stjerne midt på den 
røde linje. De otte takker på stjernen repræsenterer de otte grene af 
det tyrkiske folk, og tyrkerne var også symboliseret med den blå 
farve. Den grønne farve repræsenterede islam, og den røde stod 
for fremgang og udvikling.

Harry så længe på kortet, der fremkaldte oplysninger, som han 
troede var glemt.

 Han lovede at tænke over Akifs endnu ikke helt konkrete tilbud. 
Men mest af høflighed, erkendte han over for sig selv.

Det ville være uhøfligt direkte at afslå et storsindet tilbud. Bol-
den lå på Harrys bane, og han havde forstået antydningen af noget 
stort, som han ikke skulle spørge videre ind til, hvis han ville fast-
holde en afvisning. Det ville krænke Akifs stolthed. 

Nu var Akif taget af sted med sit følge. Akifs afrejse rensede luf-
ten og hjalp beslutningen på vej; Han skulle ingen steder hen til 
endnu et nyt job. 

Den første helikopter var til hans lettelse endelig på vej fra 
Stavanger. Det var den, som han ville med.

Men helikopteren blev dirigeret tilbage fordi en af teknikerne 
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havde ringet. Der var blevet bestilt et eller andet måleinstrument, 
som skulle bruges her og nu. Det forsinkede også afgangen for he-
likopter nummer to, så han kunne ikke bare tage den i stedet.

Og så var det Holger Arvidsen havde mænget sig frem i ræk-
kefølgen.

Ruteflyet til København fra Stavanger skulle gå præcis tre en halv 
time efter den første helikopters oprindelige, planmæssige landing 
i Stavanger. Og bagagen skulle over, og alle de emsige myndighe-
der skulle have tid til at klare sikkerheden.

Turen fra boreplatformen i Nordsøen varede kun en time, men 
der var normalt mindst to timer mellem hver helikopterafgang. 
Som regel også når de sendte to helikoptere af sted efter hinanden. 
Det var som et tandhjul, der var ved at få brækket en tak af. En 
skæv rejseplan kastede grus i det fine maskineri.

 
Harry lukkede øjnene og genkaldte sig de flyveplaner, der nu lå 

i hans utilnærmelige rejsekuffert. Den var forseglet og pakket ned. 
Kufferten havde fået et skrigende gult klæbebånd på som ”sikker-
hedsgodkendt rejsebagage.”

Der blev ikke slækket på sikkerheden blot til ære for ham.
 
Han lod sig glide ned ad en væg og satte sig på hug. Han luk-

kede øjnene et øjeblik for at holde tummelen fra de ventende og nu 
også lidt utålmodige passagerer ude fra tankerne. Med lidt held 
skulle det kunne lade sig gøre. Den spredte snak fra passagererne 
blev fjern og svagere. Mange misundte Harrys evne til at blunde 
nogle få minutter uanset hvor han var. 

*

Turid puffede til ham med knæet.
Hun smilede til ham, og lagde hovedet på skrå. Hun fornemme-
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de instinktivt, at hun af alle på platformen ville være den bedste 
til at give ham meddelelsen. Harry åbnede øjnene, og gengældte 
smilet.

»Du kommer om bag i køen. Du kommer først med helikopter 
nummer to. Der er ikke noget at gøre, Harry!«

Harry så tavst og måbende på hende.
»Jeg er ked af det Harry – ordrer ovenfra. Jeg har prøvet, men jeg 

kan ikke gøre mere. Jeg aner ikke, hvad de har gang i. De har lavet 
hele helikopter-afgangsplanen om. En gang til,« sagde hun, og pe-
gede opad mod højere magter som for at understrege en magtes-
løshed til at ændre dommen.

»Til gengæld lander de her helt uden for normalprocedure med 
kun fem minutters mellemrum, så vi kan få alle med – og forment-
lig få alle hjem til hver deres flyafgange. De kender jeres planer på 
basen, og de gør det bedste de kan.« 

Harry tænkte sig om, men Turid så en smule rådvildhed i hans 
øjne.

»Hvem er den idiot, der har taget beslutningen? Hvorfor kan 
jeg nu ikke komme med den første helikopter? Det var jo det, jeg 
havde planlagt!«

»Sikkerhedsafdelingen. VIP-hensyn. Hvad ved jeg? Holger Ar-
vidsen rules! Så vidt jeg ved ligger han i skænderi med nogle rus-
sere om kontrakter på pipelines. De er vist rigtigt sure på ham, 
lyder rygtet. Men hvad ved vi? Han har i hvert fald travlt – og 
ifølge mine chefer mere travlt end dig. Men du må gerne gøre dig 
klar, søde!«

»Fandme nej,« protesterede Harry.
»Jeg må tale med dem!«
Turids afviste det i første omgang. Der var ikke for meget tid. 

Helikopterlandinger skulle forberedes. De var risikable på plat-
forme. Men måske kunne de finde et kompromis?

»Så skal du dæleme skynde dig at ringe dem op inde på land. De 
virker lidt oppe at køre,« konstaterede Turid.
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Harry fik en telefonlinje. Han fik sin gamle officersstemme til at 
klinge igen med distinkt, præcis udtale, som på forunderlig vis 
virkede på nordmændene inde på land. Han fornemmede, at de 
nærmest stod ret. Men han fik stadig ikke sin vilje. Der var tydelig 
irritation. De var under tidspres, og de kendte ham. De vidste, at 
han kunne være besværlig.

Harry havde gjort, hvad han kunne. Han lukkede øjnene. I tan-
kerne var han hjemme i København. Hjem til en tidlig pensione-
ring. Hjem til evige løbeture, som han pludselig ville få meget mere 
tid til. Og hvad så mere? Hjem til en nyopført, hvidkalket kulisse 
med en fireværelses lejlighed med havneudsigt fra den øverste 
balkon. Byens tårne og hurtige lystsejlere gennem havneløbet, der 
for længst var opgivet som industrihavn. På en måde var det luk-
sus. Men hvad skulle han gøre der? Og med hvem?

Han ville blive meget mere alene uden et arbejdsliv. 
Han havde forsøgt at være forudseende, så det faktum ikke ville 

udløse en eller anden form for gammelmandspanik. Han havde 
prøvet at være mere åben over for nye forhold, men intet havde 
fungeret. Ikke siden hustruen, Inger, forlod ham for 13 år siden.

Det havde faktisk aldrig fungeret for dem, siden de var kom-
met hjem fra udstationeringen i Aserbajdsjan. Det havde smertet 
Harry, da Inger tog den hårde beslutning.

Han evnede ikke at holde kontakten med børnene i den periode. 
Han forstod dem ikke længere, for især Jennifer var allerede på vej 
ud i noget, som han ikke kunne overskue. Og han erkendte, at de 
for længst havde afskrevet deres far. Det var noget han måtte leve 
med, syntes han.

Men det var et dilemma, da Inger opdagede, at hun var syg stort 
set samtidig med, at de var ved at ordne skilsmissen. En for sent 
opdaget brystkræft midt i en skilsmisse! Skulle han nu være ved 
hendes side, som om intet var sket mellem dem?

Han havde forsøgt at prioritere børnene. Det projekt var ikke 
lykkedes.
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Jennifer reagerede på alt det hjemlige kaos med at komme end-
nu længere ud i både dårligt selskab og misbrug. Carsten trak sig 
længere og længere væk fra Harry. Carsten bebrejdede Harry, at 
det både var kommet til en skilsmisse – og måske også Ingers syg-
dom? 

Nu var der norske Ester Andersen.
Hun var svær at vikle sig ud af igen. Hun havde haft en stor 

tiltrækningskraft for tre år siden, da de mødtes første gang ved en 
banket i Stavanger. Han var egentlig ikke faldet for hendes udse-
ende. Hun havde store fødder, bemærkede han. Hun var slank, 
høj, brugte briller, og havde halvlagt, almindeligt brunt og grå-
sprængt hår, men klædte sig meget farverigt og havde nemt til 
smil og latter. En klog pige, som også kunne få Harry til at grine. 
Og hun havde en international, spændende karriere med jævnlige 
udsendelser som operationssygeplejerske og chefkoordinator for 
diverse nødhjælpsorganisationer. Han havde respekt for hende. 
For hendes mod, livsappetit og handlekraft. Hun var 55 år, og 
havde et gigantisk overskud og lidenskab.

Men hun hundsede også rundt med Harry. Så begyndte det at gå 
galt. Hun havde en dominerende tendens. Harry kunne ikke leve 
med det i længden. Sådan var han jo også selv.

De var dømt til at ende som to magneter med ens poler vendt 
mod hinanden. Det havde han erkendt på de lange køreture, som 
han havde taget fra København eller Stavanger og op til hendes 
bjælkehus smukt beliggende i de norske fjelde. Han ville ikke spil-
de resten af livet på personlige konflikter. Det vidste han godt.

Og så var hun desuden kæderyger selvom en sygeplejerske bur-
de vide bedre.

»Jeg kan simpelthen ikke holde alt hendes røg ud. Hendes venner 
ryger lige så meget. Og så forlanger hun konstant urimeligheder. 
Så som krav til, hvornår jeg skal komme og gå. Hun presser mig 
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også til, at vi skal flytte sammen. Hun kalder mig ”min-kæreste-
on-and-off.” Det er ikke helt forkert. Men kan du se mig fast bosid-
dende på et fjeld i Norge? Jeg kan jo ikke stå i en elv med nosserne 
i isvand og fange ørreder resten af livet, vel?« 

Harry smilede skælmsk, da han en af de sidste arbejdsdage for 
første gang fortalte Turid om det i kantinen. Han havde ikke for-
talt ret mange om forholdet til Ester. Han havde ikke brug for at 
krænge følelser ud. 

Turid smilede af den karikerede beskrivelse af forholdet til 
Ester.

»Hør på dig selv. Hvorfor gør du det ikke bare forbi?« spurgte 
Turid.

For Harry var det ikke så simpelt.
»Det gør jeg nok også, når jeg kommer hjem,« sagde Harry til 

sidst.
»Nok?«
»Der er mange ubesvarede spørgsmål, Turid,« sagde Harry ved 

kantinebordet over en portion med en ubestemmelig substans, de 
kaldte kartoffelmos, samt noget brun sovs, slatne grøntsager og 
sejt kød.

Turid var ved at komme for tæt på Harrys indre, private kaos.
Håndteringen af et flosset kærlighedsliv eller i det hele taget 

stærke personlige forbindelser var ikke lige ham. Og han havde 
ikke lyst at reklamere med den fiasko. Slet ikke over for Turid. 

»Jeg har svært ved at gøre hende ked af det,« sagde han til sidst.
Turid stak en finger i halsen og gjort mine til at brække sig.
»Så slem er maden vel heller ikke?«
»Du ved, hvad jeg mener, Harry. Du kan ikke opretholde et for-

hold af medlidenhed. Lad nu være med at lyve for dig selv. Du 
elsker hende jo ikke. Ester er allerede historie, ikke?«

Harry tyggede længe på det seje kød som var det en undskyld-

 24 

ning for ikke at sige noget. Turid kom ham i forkøbet.
»Få dig nu et liv. Det kan se ud som om det er på tide.«
Hun så på Harry, mens han tyggede færdig. Den sad! Lige som 

da Akif Agayev havde boret i mangelen på retning og fokus i Har-
rys nye liv.

»Lover du at gøre noget for at blive rigtig glad?« Turid blev 
ved.

Harry nikkede.

Det kunne være en form for renselse. Han skulle have Ester helt 
ud af sit liv. Og samtidig skulle han afslutte rejserne som ledende 
teknisk koordinator, projektleder og chefforhandler mellem alver-
dens dårlige kantiner på boreplatforme. Det var planen.

Det var bare en alt for nem løsning at fortsætte en hæsblæsende 
arbejdsrutine. 

Det gik op for ham, at modsat mange af sine jævnaldrende havde 
han ikke lagt planer for, hvad der skulle ske, når den sidste kon-
trakt var skrevet under.

Og nu kunne Harry ikke sige sig fri for, at han var smigret over 
Akifs smiskende måde at lufte muligheden for en ny kontrakt på.

»De ved derhjemme, at du er den bedste, som vi kan få, Harry!« 
»Ja, det er jeg!« konstaterede Harry blot. Beskedenhed var ikke 

hans stærke side.
Akif var insisterende. Han mumlede noget om kontrakter med 

vide rammer og store ressourcer. Endda en form for diplomatsta-
tus. Muligvis en konsulær titel, hvis han ønskede det.

»Vi har brug for dig, Harry!« gentog Akif.
»Lad mig nu lige få lidt ro på og tænke tingene igennem. Men du 

skal vide, at jeg er beæret og stolt. I er fremsynede, ambitiøse og 
dygtige. Det kunne være et privilegium at komme tilbage,« sagde 
Harry, som kunne se, at det var et sprog, som den ærekære Akif 
forstod: Respekt og utilsløret smiger.
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Harrys fordel var, at han kendte Aserbajdsjan efter sin udstatio-
nering og nogle ganske få, løsrevne besøg siden da. Han var endda 
blevet modtaget af præsident Aliyev. Den gamle af dem – ikke hans 
søn, som nu sad tungt på magten med de samme, gamle klaner i 
ryggen efter parodier af præsidentvalg, der også var underkendt 
af valgobservatører.

Men Harrys havde ikke desperat brug for en ny udstationering.
Harry vidste ikke om han lige nu skulle være tilfreds, lettet, lige-

glad – eller glad. En følelse af kronisk vægelsind skræmte ham.

*

»Så er det snart afgang for præpensionisten! Helikopter 1 er let-
tet fra Stavanger og er godt ude over Nordsøen. Og 2´eren følger 
efter nu.«

 »Endelig!« sagde Harry.
Turid smilede til ham igen.
»Jeg kommer og besøger dig,« sagde hun, og gik videre for at få 

de øvrige passagerer gjort klar.
Harry vidste ikke, om hun mente det. Han håbede det. Og mær-

kede et stik af angst.
Han forestillede sig at sidde med Turid og kigge ud over Køben-

havns Havn fra balkonen uden at vide, hvad han skulle sige til 
hende. Var der nok fælles liv med Turid derefter? Kunne de holde 
en forbindelse?

Holdet til den første helikopter gik forbi ham. Chefen, Holger 
Arvidsen, hilste ikke en gang på Harry. Det ville aldrig være sket 
for en del år siden, hvor Harry selv var overordnet for Holger. 

Der var diskussion i gruppen. Noget med nogle aftaler. En eller 
anden i Holgers følge havde meget travlt med at komme først om 
bord.
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»Nå, men så bytter jeg. Jeg skal nok nå det, jeg skal nå, og faktisk 
passer det mig bedre at vente på næste afgang. Jeg skal lige nå 
nogle opkald,« hørte han en medgørlig mand sige, inden han så 
sig nervøst omkring.

Harry kendte ham.
Han hed Stig Halvorsen. Han var kendt som en omrejsende, øko-

nomisk problemknuser på en hel del platforme i Nordsøen. Der 
var ikke meget skrivebordsgeneral over ham. Han ville ud og se, 
hvor pengene gik hen, når der blev investeret. 

Måske var det hans atypiske fortid som ungkommunist, der hav-
de formet hans evne til at organisere. Han var blevet skolet på lejre 
i Sovjetunionen og DDR. Han talte flydende russisk og tysk, og var 
i dag noget af det mest borgerlige og højreorienterede, som Harry 
kunne komme i tanke om.

Muren var for længst faldet i Stig Halvorsens eget hoved, men 
han koketterede ind i mellem med, at alle burde have været på 
pionerlejre.

Nu sad han så i kapitalistisk overflod med et stort hus, dyr bil, 
kone og børn og sit så meget på det tørre, at det eneste revolution, 
der var tilbage i ham, var en forkærlighed for russisk vodka frem 
for whisky ved festlige lejligheder.

Han kunne tilsyneladende drikke vodka i rigelige mængder, 
uden at nogen kunne mærke noget på ham.

Hans kone, Gry Halvorsen, drillede ham tit med det.
Gry spurgte bekymret til Stigs lever i fuld offentlighed, huskede 

Harry. 
Stig kom ned mod Harry. Holger Arvidsen fulgte dem med blik-

ket indtil han næsten havde øjenkontakt med Harry. Så slog Hol-
ger blikket ned som om han nærmest skammede sig.

»Måske Holger har dårlig samvittighed over at have taget min 
plads i køen?« tænkte Harry.

Holger gik hurtigt i gang med en ny diskussion med en mand i 
følget.
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»Nix – vi skal nægte at gå ind på de betingelser. Vi skal nok få det 
gennemtrumfet i Baku alligevel!« 

Holger havde hævet stemmen, men sænkede den hurtigt igen. 
Han kiggede sig omkring for at se, om nogle hørte efter. Så fort-
satte han dæmpet en eller anden forklaring, som Harry kun kunne 
gætte sig til. 

Harry opfattede brudstykker om svimlede tal og en strategi, som 
han normalt ville have interesseret sig brændende for.

Nu virkede det nærmest ligegyldigt på ham. Han skulede blot 
ondt over mod Holger; En mand, hvis status havde gjort ham i 
stand til at skubbe Harry om bag køen, så hans hjemrejseplaner 
nu var mere usikre. Han følte det barnlige stik af jalousi over, at 
den langt yngre mand havde rettigheder, som Harry ikke havde 
længere.

Han så over på de indflydelsesrige mænd med en magt over be-
løb og menneskeskæbner. En magt, som kunne synes guddom-
melig.

De mænd afgjorde, hvor enorme pengesummer skulle placeres 
rundt i verden.

De kunne sætte karrierer i gang og ødelægge dem lige så hur-
tigt.

»Og så er de bare en flok drengerøve i dyre jakkesæt under deres 
kedeldragter,« tænkte Harry.

Stig Halvorsen tog plads ved siden af Harry og fulgte hans blik.
»De er på vej over mod nye eventyr i Kaukasus. De følger helt 

forkerte spor.«
Stig rystede diskret på hovedet. Harry var en af de få, som Stig 

havde betroet sig til om betænkeligheder ved nye aftaler med dik-
tatoriske regimer.

»Vi risikerer at tabe det hele,« fastslog Stig.
»Men jeg har opgivet at gøre mere ved det og følger ordrerne. Vi 

holder lige det her for os selv, ikke? Det kun Gry derhjemme, som 
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jeg har fortalt om det her. Og hun er lidt for gode venner med Tu-
rid. De mødes af og til en gang venindesnak. Og vi skal ikke have 
spredt mere sladder ud, vel?«

Harry nikkede indforstået. Han ventede på, at Turid gav dem 
ordre til at gå op på dækket. 

 
*

»Farvel Holger!«
Harry råbte det demonstrativt ud i rummet netop som det eks-

klusive følge var på vej op ad trappen mod helikopterens landings-
plads.

Holger Arvidsen vendte sig forvirret rundt.
»Nyd flyveturen,« fortsatte Harry, og tænkte for sig selv, at det 

nok var sidste gang han så chefen, og at det ikke gjorde noget, at 
han gjorde sig dumt bemærket ved at råbe op.

Holger viste med et akavet vink, at han var flov over, at han hav-
de ignoreret Harry.

»I lige måde. Pas på dig selv, Harry – og nyd dit pensionistliv,« 
sagde Holger.

Det lød venligt. Men på den professionelle måde.
Holger Arvidsen forsvandt hurtigt op ad trappen. Han havde 

åbentstående dragt på. Og han havde beholdt slipset på; Selv på 
en boreplatform.

»Vanvid!« tænkte Harry. 
Han havde set klip med Holger Arvidsen i norske aviser og i få 

tv-indslag.
Altid havde han stået der og smilet med sit slips stramt bundet. 

Og igen på den der professionelle måde, hvor man ikke helt vid-
ste, hvad der lå bag.

Alle artiklerne handlede om investeringer med enorme beløb. 
Harry Lowell mente, at der var fornuft i det – som regel, når han 

skulle bedømme det som branchemand. Men efterhånden som 
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han gled væk fra beslutningernes centrum, var han ikke så sikker 
mere.

Harry følte sig også generet af et vist overmod hos Holger. En 
slags ungdommelig uimponerethed af de penge, som han var be-
troet. Det kunne lige så godt være Matador-penge. Det var som om 
det ikke rørte ham, hvilke enorme projekter han satte i gang eller 
bremsede. 

Måske var det nok et ideal ikke at ryste på hånden ved store be-
slutninger i den verden, men den totale ro og den kyniske måde, 
som Holger udtalte sig på, passede ikke Harry. Holger Arvidsen 
manglede ydmyghed. Det mindede Harry om ham selv, men må-
ske for 15-20 år siden. Han var i dag ikke alene blevet mere erfaren, 
men også klogere i den forstand, at han nu vidste, at verden var 
mere nuanceret end de udtalelser, som han hørte fra Holger. Det 
var den følelse, som generede ham, men han vovede ikke at gøre 
den konkret. Så var han kommet til kort på manglende insidervi-
den.

Konsekvenserne af handlinger og beslutninger i olieforretninger 
kunne være mere uforudsigelige end det, som Holger hver gang 
påstod, når han skulle berolige medarbejdere og bestyrelse via 
pressen.

Neden under helikopterdækket hørte Harry helikopterens rotor-
blade, der blandede sig med bankelyde fra bor, maskiner og pum-
per på platformen.

Døren blev kort efter åbnet igen, og et nyt hold af arbejdere og 
projektledere kom skramlende ned ad trappen fulgt af en duft af 
havvand og olie. Harry kendte et par stykker af dem fra tidligere 
ophold, og han hilste og udvekslede høfligheder om familie og 
børn. Han sagde selv, at han glædede sig til at blive pensionist. 
Han modtog deres lykønskninger og urealistiske ”på gensyn”, og 
hørte kort efter den første helikopter lette.
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Få minutter efter kom helikopter nummer to ind over.
Stig Halvorsen holdt sin plads bag Harry i køen.
»Alle de store drenge har fået lov at tage først af sted,« konstate-

rede Stig med et nærmest undskyldende smil.
»Så må vi andre mellemledere jo vente til bagefter. Jeg skal ikke 

videre fra Stavanger, men det skulle du da, ikke? Til København 
så vidt jeg husker?«

»Det ordner sig nok,« svarede Harry, som opgav at hidse sig 
mere op over det.

»Jeg forstår ikke, at du har sagt nej til at forhandle olieinvesterin-
gerne på plads. Nu må Holger Arvidsen gøre arbejdet for dig. Har 
du bare fået nok?«

»Ja og nej,« sagde Harry.
»Man skal stoppe, mens det går godt. Der må nye kræfter til. Og 

måske er jeg lidt for tæt på de folk dernede til at det kan gå helt 
uvildigt til.«

Stig smilede.
»Du er alt for professionel til at lade følelser få indflydelse på den 

slags. Og se hvad der sker. Nu står du bagerst i køen. Kan du leve 
med det, Harry? Er du enig i, at vi skal fortsætte investeringerne? 
Eller har du bare resigneret, mens vi putter gode, norske kroner i 
et sort hul i Kaukasus?«

»Du glemmer jeg er dansker, og at mine følelser kan begrænse 
sig til området omkring Den lille Havfrue,« sagde Harry under-
fundigt.

Stig smilede. Han tog en lille mobil frem og sendte en tekstbe-
sked.

»Jeg sender en hilsen til Gry derhjemme og fortæller, at vi kom-
mer lidt senere.«

Alle vidste, hvad de skulle gøre. De dannede en lille kø af de 12 
sidste passagerer, der skulle af sted. Så blev døren åbnet, og den 
stride nordsøblæst stormede ind og fyldte rummet med kulde.
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Gruppen gik udenfor og stillede sig op på en lille afspærret fir-
kant, så de kunne være klar til at løbe over i helikopteren så hurtigt 
som muligt, når de fik tegn til det efter de andre passagerer og 
deres bagage var kommet ud.

Harry Lowell nød synet af helikopter nummer to, da den selv-
sikkert vendte rundt oppe over landingsdækket og retten snuden 
mod dækket ved siden af den firkant, hvor passagererne stod. He-
likopteren steg først lidt op inden den fløj nedad og landede blødt, 
så helikopterhjulenes kontakt med underlaget virkede som en let 
berøring på en dyne. 

Et par mænd med høreværn hjalp til med hurtigt at få bagagen 
og de få passagerer ud. I mens var rotorerne larmende i gang på 
helikopteren. Landinger og afgange skete altid hurtigt fordi de var 
en sikkerhedsrisiko på platformen. 

Havet lå som altid oprørt omkring platformen. Helt vindstille 
blev der stort set aldrig.

Harrys passagerhold fik tegn til at løbe fra afspærringen og ind 
under rotoren og op i kabinen. Stig satte sig ved siden af Harry ud 
mod gangen, mens Harry fik viduespladsen.

»Jeg kan godt lide at kunne se ud. Det hjælper på min flyskræk, 
at jeg kan følge med,« forklarede Harry.

Stig Halvorsen var ud over Turid Stene det tætteste Harry kom 
på en ven under opholdet på boreplatformen. Stig indviede endda 
stik mod alle regler en gang imellem Harry i nogle budgetter, in-
vesteringer og ansvarsområder, som Harry under sin gradvise til-
bagetrækning egentlig ikke burde kende længere.

»Det bliver dejligt at komme hjem, Harry« sagde Stig.
»Ja, ja. Selvfølgelig.«
Kort efter lettede helikopteren, tog højde, bøjede let forover og 

begyndte turen ind mod klipperne omkring Stavanger.
Boreplatformens stålkonstruktion af blanke rør og al deres syste-
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matik, som Harry Lowell kendte så godt, forsvandt under ham.
Han kiggede mod horisonten, hvor helikopter nummer ét var en 

hvid prik mellem bølgerne og himlen. Det var som om, de halede 
ind på den, bemærkede Harry. Han sad klinet op ad ruden for at 
følge med. I sit indre sagde han farvel til flere årtiers hverdag.

Harry smilede, mens helikopteren tog fart. Måske var piloterne i 
gang med et mindre, ureglementeret kapløb? Det kunne bryde ru-
tinen på den rute, som piloterne kendte til bevidstløshed. En eller 
anden form for adspredelse skulle de åbenbart have. 

Han kiggede på sine medpassagerer. Alle mænd.
Mænd, der var på vej hjem til deres familier efter flere ugers hårdt 

arbejde. Mænd, der var i en alder, hvor børn krævede deres nærvær. 
Hvor deres koner havde klumpet alle mulige familiære og private 
arrangementer sammen for at udnytte tiden, når de var hjemme. 
Flere af mændene sad allerede med deres kalendere på mobiler med 
netværket slået fra. De prøvede formentlig at få overblik over, hvad 
der ventede dem. Ikke alle så begejstrede ud. Fred og ro var en vare 
i underskud. De havde travlt på de koncentrerede arbejdsdage på 
Nordsøen, og de fik åbenbart også travlt, når de kom hjem. 

Han så ud over havet igen og over mod den anden helikopter. 
De var så småt ved at komme op på siden af hinanden i en parallel 
bane.

»Hæ, måske får du alligevel ikke lov at komme først, Holger Ar-
vidsen!« tænkte Harry.

Tankerne blev skubbet til side ved en forstyrrelse et sted ude i 
venstre side af øjenkrogen

Oplevelsen af et lysglimt i et splitsekund og en røgstribe et sted 
ude fra horisonten var ellers velkendt og paradoksalt nok ganske 
trygt.

Det havde indprentet sig mange gange i Harrys fortid som of-
ficer.

Problemet var, at lysglimtet ikke hørte til her.
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Han hævede brynene som vidste han, hvad der skulle ske, da 
eksplosionen kom i helikopteren ude til venstre nogle få hundrede 
meter foran dem.

Den i forvejen urolige hjertebanken accelererede, da trykbølgen 
kom. Den kastede Harrys helikopter næsten sidelæns ud mod  
højre.

Han mødte koncentreret sit adrenalinchok, som han vidste, ville 
komme.

Alle sanser blinkede midt i den totale panik i kabinen. Voksne 
mænd sad og skreg, da helikopteren krængede truende ned mod 
siden og blev slået ud af kurs, og motoren gav en høj hvinen fra 
sig. En lugt af røg spredte sig inde i kabinen En tynd dør ud mod 
piloternes kabine sprang op, og Harry fik et glimt af alle mulige 
løsdele, papirer, krus og ledninger, der fløj gennem det lille rum. 
Og han fornemmede en pilots anspændte ryg og nakke.

Helikopteren tabte højde, og rotoren hvinede med en øredøven-
de larm. Harry havde aldrig set en så definitiv slutning i øjnene 
før. Suget i maven, skrækken, en tanke om, at en afslutning nu var 
alt for tidlig.

Det var alt, der var tilbage i ham i de få sekunder, der gik, inden 
helikopteren rettede sig op igen. 

Passagererne i kabinen råbte. Enkelte skreg. Harry fulgte fing-
renes retning ud ad vinduet fra de to mænd, der sad foran ham. 
De pegede med mistro og frygt ud på de brændende vragdele, 
der faldt ned mod havets bølger. Harry Lowell råbte også op, men 
gjorde så noget, der undrede ham siden. Han tog sin mobiltelefon, 
tændte den, og ventede en evighed på forbindelse. Midt i et kaos af 
røg fra vragdele bag dem, uafklarede spørgsmål og frygt huskede 
han, at tændte mobiler ikke var tilladte i helikopteren. Han sendte 
alligevel en sms til Turid.

»Jeg er OK,« skrev han.
Han håbede, at det var vigtigt for Turid.
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- 2 -

Stavanger Blues

Helikopteren gled ind over klipperne ved kysten og det forrevne 
landskab før flyvepladsen. Harry så over mod Stavangers uforan-
drede, strømlinede og velhavende skyline. Han spejdede ubevidst 
efter noget, der burde bryde den kendte ro. En sprække, en uorden, 
der viste, at noget var helt forandret i de omgivelser, hvor han vid-
ste, at ulykken blev samtaleemne i lang tid fremover blandt den 
kvarte million mennesker i Stavanger og opland. Katastrofen ville 
blive diskuteret ved cafeborde, i direktionslokaler og skoleklasser. 
Stort set alle levede på et eller andet niveau af pengene, som flød 
fra oliestrømmenes forgreninger. Alle ville være mærket af styrtet. 

Stavanger var en krumtap i Norges olieindustri, som drev udvik-
lingen i en hel landsdel. Stavanger blev endda Europæisk Kulturby 
i 2008, men Harry syntes byen var kedelig. Næsten for ordentlig. 
Alt for mange ens, hvidskurede huse. Naturen i byens udkant var 
derimod norsk idyl, og han kunne lide den imponerende klippe-
formation, Preikestolen, på nordsiden af Lysefjorden. I bykernen 
fornemmede han kun få steder byens fortid som fiskerleje. Stavan-
ger ville aldrig blive interessant nok til turisme, mente han.

Harry tænkte på, hvordan han fik den hurtigst mulige exit, da 
hans sidekammerat, Stig Halvorsen, med skræmte og bedende 
øjne sagde det højt, som Harry kun fornemmede.

»Du kan ikke bare tage af sted nu. Vi bliver nødt til at tale sam-
men. Og vi skal formentlig aflægge rapport,« sagde Stig.

Stig var sportstrænet, og så normalt uforskammet sund ud. I dag 
var der en træthed over ham, som Harry ikke havde set før. Der 
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var ikke antydningen af hårtab hos Stig, selv om han i hvert fald 
havde rundet de halvtreds år. Stig Halvorsen var effektiv som de 
økonomisystemer, han selv brugte.

Tanken om ”en rapport” lød som en ligegyldighed. Den ville in-
tet ændre. Men han kendte Stig nok til at vide, at han så fremad og 
som regel fik ret.

Han havde aldrig før set antydning af panik hos den mand, men 
lige nu kogte hans kinder og hans hænder rystede let, mens han 
febrilsk understregede sine pointer med fagter, der nærmest var 
maniske. 

Stig Halvorsen var en af topchefen Holger Arvidsens nærmeste 
medarbejdere.

Han havde ansvar for logistik og økonomi ude på flere bore-
platforme. En gennemført kedelig og farveløs mand, ville de fleste 
mene. Men Harry kendte også en anden side.

Stig havde humor, men det var af den tørre slags med voldsomt 
bid, når den fik lov at blive lukket ud i det fri. Og Stig kunne tage 
modige beslutninger hurtigere og mere velovervejet end de fleste. 

»Men en rapport! Fri mig for sådan en bogholder,« tænkte Harry.

Harry var på vej væk fra en kultur, hvor man per refleks gjorde, 
hvad der blev forventet.

Der var et militærlignende hierarki på platformen, en forudsige-
lig disciplin og rytme samt ikke mindst en overflod af regler. Alle 
fulgte dem som var de højt begavede medarbejdere udstyret med 
en chip i hjernen, der fik dem til at marchere i takt når den elektri-
ske impuls kom.

En strøm af rapporter fra bunden og mellemlederne flød auto-
matisk op ad i systemet som en ustoppelig strøm af beslutnings-
grundlag, der skabte fundamentet for butikken.

»En rapport? Rapport om hvad? Vi ved jo ikke noget. Eller gør 
vi?«
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Stig sagde ikke noget.
Han stirrede frem for sig og begyndte pludselig på en lidt fe-

brilsk, nærmest feminin måde at sætte sit hår. Harry skulle til at 
kommentere det, men konstaterede, at tiden ikke var den rette til 
spydigheder om noget som helst.

Det var for uvirkeligt, tragisk, rædselsfuldt og truende. Det kun-
ne have været dem, der lå spredt til atomer og ukendelighed i et 
koldt hav, hvor man end ikke kunne plante en blomst, hvis nogen 
fik lyst.

Nu sad de her med en fortsættelse, som Harry stadig ikke vidste 
helt, hvad han skulle bruge til.

Ved indflyvningen så Harry fra luften, at katastrofeberedskabet 
var i gang nede omkring helikopterens landingsplads. Han var 
nærmest lettet over at se noget unormalt, som fik en surrealistisk 
virkelighed og omgivelser til at harmonere.

Brandbiler, politi, ambulancer med blinkende lys og noget, der 
lignede pressefolk med kameraer, var kørt frem og lavede så me-
get kaos, som de nu kunne få lov til.

Det så formålsløst ud.
Der var tilsyneladende intet galt med den helikopter, som Harry 

sad i. Men myndighederne og sikkerhedsberedskabet tog forment-
lig ingen chancer.

Helikopteren eller passagererne kunne være kommet til skade. 
Men det burde være muligt at tjekke på forhånd.

Der havde været rigelig tid til at tale med piloterne under flyve-
turen mod Stavanger efter ulykken. Piloterne kunne pure afvise 
enhver mistanke om tekniske problemer. Men måske tog de fejl?

Da helikopteren kom endnu nærmere kunne Harry se, at et eks-
tra tv-hold var kommet, men næsten for sent. De var først i gang 
med nu at hive udstyr ud af en bil for at lave optagelser. Af hvad? 
Det havde han ingen ide om. Der var intet at filme, mente Harry.

Al dramatikken var efterladt som spredt metal og sønderrevet 

 37 



menneskekød ude på havet. Håbet om at finde overlevende var 
helt dødt. Det burde enhver kunne forstå, men nok ikke presse-
folk. De skulle have billeder af hvad som helst før tv-seere kunne 
fornemme dramaet.

Det var sådan man underholdt folk i deres stuer, tænkte Harry. 
Udpensling af katastrofer, som ingen almindelige mennesker kun-
ne gøre noget ved. Og blot for at få flere seere, læsere, lyttere, som 
sjældent fik dybde eller perspektiv fordi nyhedskøen var lang med 
flere tomme, åndelige kalorier.

»De tv-folk laver bare tegneserier for voksne,« sagde Harry til 
Stig og pegede ud.

For mændene i kabinen var det en ny virkelighed, der ventede 
dem. Den tvang dem alle til at tænke over deres version af, hvad 
der var sket. De ville blive stillet til regnskab for den. Hvad var det 
i virkeligheden de havde set? Og hvorfor og hvordan var det sket?

12 mænd sad og råbte usammenhængende til hinanden gennem 
motorlarmen. Harry var et øjeblik i opposition.

»Måske blev helikopteren skudt ned?« sagde han forsigtigt.
Det var mest et spørgsmål. Men han vidste, at ingen kunne give 

det rigtige svar.
»Sludder! Det var eksplosion inde i helikopteren,« sagde en an-

den mand to rækker længere fremme.

Harry fornemmede, at de nærmeste omkring hans modstander i 
den diskussion nikkede bekræftende.

»Vi er ikke i krig, Harry!«
 Stig Halvorsen rystede også let på hovedet.
Harry var i mindretal. Det tjente intet formål at rejse mere tvivl.
En eksplosion inde i helikopteren!
Sådan var den summende konklusion omkring ham. Åbenbart 

det bedste bud på en sandhed.
Harrys egne argumenter for, hvad der kunne være muligt og 

umuligt, druknede i larmen.
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 Han havde heller ikke brug for at skabe splid.
 Han havde brug for at dele dramaet med de mænd, som havde 

det til fælles, at den hurtige død lige så godt kunne have indhentet 
dem. Sådan var deres fællesskab funderet lige nu. Arbejdet ude på 
boreplatformen var gledet i baggrunden.

Harry havde også kun set en lysstribe i et splitsekund inden det 
store brag. Det vil sige, at det troede han, at han havde set. Kunne 
han være sikker? Han havde alligevel ikke ligefrem kigget efter 
det. Lysstriben kunne ligeså vel være det første han havde set af 
eksplosionen. En flamme gennem et hul inden det endelige brag?

Så snart Harry havde lanceret muligheden af en nedskydning, 
fik han følelsen af blot at være gammel fyr på retræte. Han var ikke 
længere en del af dem, hvis han fortsatte med at pille den virke-
lighed fra hinanden, som mændene så småt var ved at samle. Han 
blev ikke regnet med, og han følte sig sårbar.

Han fornemmede svedperlerne mellem de tynde hår, der var til-
bage på hans isse. Han lod hånden løbe over hovedet et par gange 
og tørrede det væk.

»Som noget af det første skal jeg kronrages,« tænkte han og smi-
lede for første gang.

 Det var en konkret beslutning for hans fremtid. Planen var til at 
overskue og udføre. Alt det andet kaos kunne han ordne senere 
hen. Det skulle være en slags renselsesproces fra olielugten, vin-
den, den dårlige mad og følelsen af isolation ude blandt rutinerne 
på platformen.

Han gad ikke længere have de tilbageværende spor af hår rundt 
om den tiltagende måne på hovedet. En blank isse ville også være 
mere ungdommelig, mente han. Han havde set mange unge mænd 
foretage den konsekvente operation. Og Turid havde givet ham ret.

 »Gør det nu!«
Han følte, at han kunne høre hendes stemme. Han huskede det 
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latterlige forsøg på skjule hårtabet med hånden strygende hurtigt 
gennem det sidste hentehår, når han så hende. Harry fornemmede 
selv nu hendes insisterende smil klart foran sig. Et smil med en 
krusning på overlæben, der afslørede en underfundig kommentar 
på vej.

»Så skal du heller ikke længere vaske hår. Du skal bare poleres 
en gang imellem.«

Det var midt i det lille erindringsglimt, at alvoren gik op for ham. 
Det var ikke kun en katastrofe, han havde været vidne til. Det var 
også et angreb mod ham selv. Han havde overlevet blot fordi han 
havde fået afslag på den plads, som han havde krævet i et øjebliks 
misforstået prioritering af ligegyldigheder.

En tilfældighed havde udskudt Harrys død.
Mens helikopteren landede mærkede han et stik af taknemme-

lighed mod noget guddommeligt, og mærkede tårekanalerne be-
gyndte at arbejde.

Han tørrede øjnene og holdt desperat fast i tanken om at blive 
kronraget. Han havde førhen tænkt, at det var ligesom at overgive 
sig til det fysiske forfald, hvis han selv fjernede det sidste hår. Af 
en eller anden grund havde han ikke problemer med det nu. Han 
ville møde fremtiden med blank pande!

Mens helikopteren satte landingshjulene i asfalten, begyndte en 
glæde for første gang den dag at boble i maven på Harry. Han 
styrede den så godt han kunne. Tiden var ikke til jubelskrig. De 
forrevne rester af 12 mænd samt to piloter et sted ude i Nordsøen 
var den blodige virkelighed, som han selv, medpassagererne og 
myndighederne nu måtte forholde sig til.

En del krudt ville nu blive brugt på at finde ud af, hvorfor det for-
holdt sig sådan. Hver især var mændene i helikopteren formentlig 
en del af løsningen, hvis de havde brugbare oplysninger at bidrage 
med. Harry tillod sig at tvivle.
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Han vidste, at en havarikommission, politiundersøgelser, gis-
ninger og sorg ville fylde luften og mediebilledet.

Stemningen var hektisk, da han trådte ned på trinbrættet.
Der stod læger klar og tog imod dem. Ambulancer var parate lige 

ved helikopteren til at køre folk væk, hvis det var nødvendigt. Kun 
en enkelt passager tog mod tilbuddet og kørte med. Det blødte en 
smule fra en flænge i hans pande. Formentlig havde et eller andet 
ramt ham, da helikopteren krængede over, men det var først nu 
Harry opdagede det. Ellers var alle uskadte.

Alle øvrige steg om bord i en af politiets minibusser, der med 
udrykning kørte ud fra lufthavnsområdet. De kom forbi en kort 
kaskade af blitzlys og tv-projektører, som skar i øjnene gennem 
bilens ruder. Ingen journalister nåede at få svar på spørgsmål, og 
minibussen kørte ind mod det centrale Stavanger.

 
Det var som om holdet fra helikopteren blot fulgte med i en på 

forhånd tilrettelagt plan, som havde til formål at gemme dem af 
vejen.

I bussen sad mændene tavse og lod sig føre med. Politiet havde 
allerede stillet simple spørgsmål i bussen og fik simple svar tilbage 
om, hvad der var sket. Svarene på, hvorfor det var sket, var langt 
mere komplicerede og usikre, men alle vidste brudstykkerne af 
forklaringer hastede.

Tåger af uvished og angst svævede mellem dem.
Rundt omkring Harry havde mændene én efter én afslået tilbud 

om psykologisk krisehjælp, som de fleste forsøgte at skjule en for-
agt overfor.

»Jeg har det glimrende. Jeg er i live,« svarede Harry afvisende, 
men venligt.

Han så, at Stig tog en mobiltelefon op af tasken. Stig tændte den 
inden de kom op i politiets minibus.

Stig så lettet ud nu. Som om han fandt en ny ro. Han sad og skrev 
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