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Skak er livet
– BOBBY FISCHER

Livet er en slags skak
– BENJAMIN FRANKLIN
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Forsvaret

Personerne er som regel enten for eller imod jagten. Hvis de 
kæmper for, idealiseres de forenklet som tapre eller renfærdi-
ge; hvis de kæmper imod, karakteriseres de forenklet som for-
bryderiske eller feje.
 Således bliver hver persontype … typisk konfronteret af sit 
moralske modstykke, som sorte og hvide brikker i et skakspil.

– Kritikkens Anatomi
NORTHROP FRYE

Montglane kloster, Frankrig, forår 1790

En flok nonner gik over vejen, og deres stivede hovedklæder blaf-
rede om deres hoveder som store havfuglevinger. Mens de sejlede 
gennem byens brede kampestensporte, pilede høns og gæs af ve-
jen for dem, flaprede og pjaskede gennem mudderpølene. Nonner-
ne bevægede sig gennem den stadig mørkere dis, der indhyllede da-
len hver morgen, og styrede tavse to og to mod lyden fra den mørke 
klokke, der ringede fra bjergene over dem.
 De kaldte det forår le Printemps Sanglant, det Blodige Forår. Kir-
sebærtræerne havde blomstret tidligt det år, længe før sneen var 
smeltet på de høje bjergtinder. De spinkle grene blev tynget mod 
jorden af de våde, røde blomsters vægt. Nogle sagde, det var et godt 
tegn, at de blomstrede så tidligt, et symbol på genfødsel efter den 
lange og nådesløse vinter. Men så var den kolde regn kommet med 
frost til de blomstrende grene og havde begravet dalen i et tykt lag 
røde blomsterblade skæmmet af brune striber frost. Som et sår med 
størknet blod. Og det, sagde man, var et andet slags tegn.
 Højt over dalen knejsede Montglane Kloster som et enormt klip-
pefremspring på bjergkammen. Den fæstningslignende bygning 
hav de stået uberørt af omverdenen i næsten tusind år. Den var sam-
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mensat af seks, syv lag mure bygget oven på hinanden. Efterhånden 
som den oprindelige mur forfaldt i århundredernes løb, blev der 
bygget en ny uden på de gamle med stræbebuer. Resultatet var et re-
delignende, arkitektonisk rod, der i sig selv gav næring til rygter om 
stedet. Klostret var den ældste, intakte kirkebygning i Frankrig, og 
det rummede en ældgammel forbandelse, der snart skulle blive vakt 
til live igen.
 Da den mørke klokke ringede ud over dalen, kiggede de tilba-
geværende nonner en efter en op fra deres arbejde, stillede river og 
hakkejern fra sig og gik ned gennem de lange, symmetriske rækker 
af kirsebærtræer til den stejle vej op til klostret.
 De to unge novicer, Valentine og Mireille, gik arm i arm lidt bag-
efter den lange række og trådte forsigtigt gennem mudderet i de-
res tilsølede støvler. De udgjorde en atypisk del af den ensartede 
række af nonner. Den høje, rødhårede Mireille med de lange ben 
og brede skuldre lignede mere en kernesund pige fra landet end en 
nonne. Hun bar et kraftigt slagterforklæde uden på sin ordensdragt, 
og et par røde krøller stak ud under hendes hovedklæde. Ved siden 
af hende virkede Valentine spinkel, selv om hun var næsten lige så 
høj. Hendes blege hud så nærmest gennemsigtig ud, og den blege 
farve blev fremhævet af det hvidblonde hår, der faldt ned om hen-
des skuldre. Hun havde stoppet hovedklædet i en af dragtens lom-
mer og gik trevent ved siden af Mireille og sparkede med støvlerne i 
mudderet.
 De to unge kvinder, de yngste nonner i klostret, var kusiner på 
mødrene side og var begge blevet gjort forældreløse i en tidlig al-
der af den frygtelige pest, der havde hærget Frankrig. Den aldren-
de grev de Remy, Valentines bedstefar, havde ved sin død overgivet 
dem i kirkens varetægt og efterladt de anselige indtægter fra sit gods 
til sikring af deres opvækst.
 Omstændighederne omkring deres opvækst havde skabt et ubry-
deligt bånd mellem de to piger, som begge boblede af ungdommens 
ubændige livslyst. Abbedissen hørte ofte ældre nonner klage over, 
at deres opførsel var upassende, men hun viste forståelse ud fra det 
synspunkt, at det var bedre at tæmme den ungdommelige livslyst 
end at kvæle den.
 Og desuden følte abbedissen en vis samhørighed med de foræl-
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dreløse kusiner, en følelse der var usædvanlig både for hendes per-
sonlighed og position. Det ville have overrasket de ældre nonner at 
erfare, at abbedissen selv fra en tidlig alder havde haft et tæt venin-
deforhold med en kvinde, som mange år og mange tusind kilome-
ter nu adskilte hende fra.
 På vej op ad den stejle sti stoppede Mireille et par uregerlige lokker 
rødt hår ind under hovedklædet og rykkede sin kusine i armen, mens 
hun forsøgte at belære hende om det syndige ved at være sjusket.
 »Hvis du bliver ved med at smøle, pålægger den ærværdige mo-
der os bod igen,« sagde hun.
 Valentine trak sin arm til sig og snurrede en omgang rundt. »Jor-
den drukner i forår,« råbte hun, mens hun drejede rundt med arme-
ne ud til siderne, så hun var lige ved at falde ud over klippekanten. 
Mireille trak hende med sig op ad den forræderiske skrænt. »Hvor-
for skal vi spærres inde i det beklumrede kloster, når alt udenfor 
svulmer af liv?«
 »Fordi vi er nonner,« sagde Mireille, spidsede mund og satte far-
ten op med et fast greb i Valentines arm. »Og det er vores pligt at 
bede for menneskeheden.« Men den lune dis, der steg op fra dalen, 
førte en kraftig vellugt med sig, der mættede alt med duften af kirse-
bærblomster. Mireille forsøgte at undertrykke de fornemmelser, der 
blev vakt i hende selv.
 »Vi er ikke nonner endnu – Gud ske lov,« sagde Valentine. »Vi er 
kun novicer, indtil vi har aflagt løfte. Det er ikke for sent at blive red-
det. Jeg har hørt de ældre nonner hviske om, at soldater drager hær-
gende omkring i Frankrig, plyndrer klostrene for skatte, tager præ-
sterne til fange og sender dem til Paris. Måske kommer der nogle 
soldater hertil og sender mig til Paris. Og tager mig med i operaen 
hver aften og drikker champagne af min sko!«
 »Soldater er ikke altid så fortryllende, som du lader til at tro,« be-
mærkede Mireille. »Det er trods alt deres opgave at slå folk ihjel, ik-
ke tage dem med i operaen.«
 »Og det er ikke det eneste, de gør,« sagde Valentine og dæmpede 
stemmen til en hemmelighedsfuld hvisken. De var nået op til top-
pen af bakken, hvor vejen fladede ud og blev betydeligt bredere. Her 
var den brolagt med flade brosten og lignede en af den slags hoved-
veje, man så i en større by. På begge sider af vejen voksede enorme 
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cypresser. De tårnede sig alvorlige og ugæstfrie op over havet af kir-
sebærplantager og virkede ligesom klostret selv mærkeligt malpla-
cerede.
 »Jeg har hørt,« hviskede Valentine i sin kusines øre, »at soldater-
ne gør frygtelige ting ved nonner! Hvis en soldat støder på en non-
ne, i skoven, for eksempel, tager han straks en tingest ud af bukser-
ne og stikker den i nonnen og roder rundt med den. Og når han så 
er færdig, får nonnen et barn!«
 »Det er jo blasfemisk!« udbrød Mireille, trak sig lidt væk fra Va-
lentine og forsøgte at undertrykke det smil, der lurede i mundvigen. 
»Du er alt for rapmundet til at være nonne, tror jeg.«
 »Det er det, jeg hele tiden har sagt,« indrømmede Valentine. »Jeg 
vil hellere være soldaterkone end Kristi brud.«
 Da de to kusiner nærmede sig klostret, kunne de se de fire dob-
belte rækker cypresser, der var plantet ved hver indgang for at for-
me et kors. Træerne lukkede sig om dem, mens de ilede gennem den 
stadig tættere dis. De kom gennem klosterporten og gik over den 
store gårdsplads. Klokken blev ved med at ringe og skar gennem den 
tætte dis som en dødsklokke, mens de nærmede sig de høje trædøre 
til hovedenklaven.
 Nonnerne stoppede hver især op ved dørene for at skrabe mud-
der af støvlerne og hurtigt slå kors for sig, inden de gik ind. Ingen af 
dem kiggede op på inskriptionen, der med grove, frankiske bogsta-
ver var mejslet ind i stenbuen over portalen, men de vidste alle sam-
men, hvad der stod, som om ordene var mejslet i deres hjerter:

Forbandet være Den, som bringer disse Mure til Fald
Kongen styres af Guds Hånd alene.

Under inskriptionen var et navn mejslet med store blokbogstaver: 
‘CAROLUS MAGNUS’. Han var ophavsmand til både bygningsvær-
ket og forbandelsen mod den, som vovede at ødelægge den. Som 
den største hersker over Frankerriget mere end et tusind år tidligere 
var han kendt af alle i Frankrig som Charlemagne, Karl den Store.

De indvendige mure i klostret var mørke, kolde og fugtige af 
mos. Fra det indre sanktuarium kunne man høre noviciaternes 
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frem hviskede bønner og den bløde, klikkende lyd fra deres bønne-
kranse, mens de opregnede Ave Mariaer, gloriaer og fadervor. Valen-
tine og Mireille ilede gennem kapellet, mens de sidste af novicerne 
gjorde knæfald, og fulgte lyden af hviskende stemmer til en lille dør 
bag alteret, hvor den ærværdige moders arbejdsværelse lå. En af de 
ældre nonner var i al hast ved at genne de sidste efternølere ind. Va-
lentine og Mireille kiggede på hinanden, da de gik ind.
 Det var mærkeligt at blive kaldt til abbedissens arbejdsværelse på 
den måde. Ikke mange af nonnerne havde været der i det hele taget, 
og da kun af disciplinære årsager. Valentine, som altid skulle irette-
sættes, havde tit været der. Men klostrets klokke blev brugt til at kal-
de alle nonnerne sammen. Og de kunne vel ikke alle sammen være i 
den ærværdige moders arbejdsværelse?
 Da Valentine og Mireille kom ind i det store, lavloftede rum, så 
de, at alle klostrets nonner faktisk godt kunne være der. De var nog-
le og halvtreds og sad på rækker af hårde træbænke, der var anbragt 
med front mod abbedissens skrivebord, og hviskede indbyrdes. Det 
var tydeligt at se, at alle syntes, det var en mærkelig situation, og det 
var ængstelige ansigter, der kiggede op på de to unge kusiner, da de 
trådte ind. Kusinerne indtog deres pladser på den bageste bænke-
række. Valentine knugede Mireilles hånd.
 »Hvad sker der?« hviskede hun.
 »Det varsler ilde, tror jeg,« hviskede Mireille tilbage. »Den ær-
værdige moder ser alvorlig ud. Og der er to kvinder, som jeg aldrig 
har set før.«
 For enden af det aflange rum bag et massivt skrivebord af pole-
ret kirsebærtræ stod abbedissen med rynket og læderagtig hud som 
gammel pergament, men stadig med den enorme udstråling, som 
hendes embede gav hende. Der var noget tidløst i hendes holdning, 
som vidnede om, at hun for længe siden havde fundet fred i sjælen, 
men i dag så hun mere alvorlig ud, end nonnerne nogensinde havde 
set hende.
 De to fremmede, kraftigt byggede, unge kvinder med store hæn-
der tårnede sig op på hver side af hende som hævnende engle. Den 
ene havde lys hud, mørkt hår og strålende øjne, den anden lignede 
i forbløffende grad Mireille med flødefarvet hud og kastanjebrunt 
hår, der kun var en anelse mørkere end Mireilles rødbrune lokker. 
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Selv om de begge kunne ligne nonner, var ingen af dem iført or-
densdragt, men prunkløst, gråt, ubestemmeligt rejsetøj.
 Abbedissen ventede, til alle nonner havde taget plads, og døren 
var lukket. Da der var blevet fuldstændig ro i rummet, begyndte hun 
at tale med en stemme, der altid mindede Valentine om et tørt blad, 
der bliver smuldret.
 »Mine døtre,« sagde abbedissen og foldede hænderne foran sig, 
»i snart et tusind år har Montglane-ordenen stået på denne klip-
pe og gjort sin pligt mod menneskeheden og tjent Gud. Selv om vi 
er afskåret fra verden, hører vi rumlen, når der er uro i verden. Her 
i vores lille afkrog har vi modtaget ulykkelige tidender i den sene-
ste tid, der kan ændre de trygge forhold, vi har nydt godt af så læn-
ge. De to kvinder ved min side bringer bud om de tidender. Jeg vil 
gerne præsentere søster Alexandrine de Forbin« – hun slog ud med 
hånden mod den mørkhårede kvinde – »og Marie-Charlotte de 
Corday, som sammen står i spidsen for Abbaye-aux-Dames ved Ca-
en i det nordlige Frankrig. De har rejst gennem hele Frankrig i for-
klædning, en anstrengende rejse, for at advare os. Jeg beder jer der-
for høre godt efter, hvad de har at fortælle. Det er af største vigtig-
hed for os alle.«
 Abbedissen tog plads, og den kvinde, hun havde præsenteret som 
Alexandrine de Forbin, rømmede sig og begyndte at tale så lavmælt, 
at nonnerne måtte anstrenge sig for at høre hende. Men det, hun 
sagde, var klart nok.
 »Mine søstre i Gud,« begyndte hun, »hvad vi har at fortælle er ik-
ke for de frygtsomme. Der er dem iblandt os, som kom til Kristus i 
håb om at frelse menneskeheden. Der er dem, som kom i håb om at 
flygte fra verden. Og der er dem, som kom mod deres vilje uden at 
føle det mindste kald.« Ved de ord vendte hun sine mørke, strålen-
de øjne direkte mod Valentine, som rødmede helt op til de lyse hår-
rødder.
 »Uanset hvad I har ment jeres formål var, er det ændret fra i dag. 
Søster Charlotte og jeg er rejst fra den ene ende af Frankrig til den 
anden, gennem Paris og hver eneste landsby imellem. Vi har ikke 
blot oplevet nød, men direkte sult. Der er optøjer i gaderne for at få 
brød. Det er et blodbad; kvinder går gennem gaderne med afhug-
gede hoveder på stager. Der er voldtægt og det, der er værre. Små-
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børn myrdes, folk tortureres på offentlige pladser og flås af rasen-
de menneskemasser …« Nonnerne sad ikke tavse længere. De kom 
med forfærdede udbrud, mens Alexandrine fortsatte sin blodige be-
retning.
 Mireille syntes, det var mærkeligt, at en Guds kvinde kunne be-
rette om den slags uden at blegne. Det kunne ikke engang høres 
på hendes uforstyrrelige, dæmpede stemme, der ikke skælvede det 
mindste. Mireille kastede et blik på Valentine, hvis øjne var store og 
runde af spænding. Alexandrine de Forbin ventede, til der var faldet 
lidt ro over forsamlingen igen, og fortsatte så.
 »Vi skriver nu april. I oktober blev kongen og dronningen kid-
nappet fra Versailles af en rasende folkemængde og tvunget til Tuil-
lerierne i Paris, hvor de blev fængslet. Kongen blev tvunget til at un-
derskrive et dokument, ‘Deklaration om Menneskerettigheder’, om 
lighed mellem alle mennesker. Nu kontrollerer Nationalforsamlin-
gen i realiteten regeringen; kongen er magtesløs. Der er ikke blot ta-
le om revolution længere, det er anarki. Og for at gøre det endnu 
værre har Nationalforsamlingen opdaget, at der ikke er noget guld i 
statskassen. Kongen har ruineret staten. I Paris mener man ikke, han 
vil være i live ved årets udgang.«
 Et chok gik gennem rækkerne af bænkede nonner, og der lød op-
hidset hvisken. Mireille gav Valentines hånd et lille klem, mens de 
begge stirrede op mod den talende. Kvinderne i rummet havde al-
drig hørt den slags tanker blive udtrykt højt og havde svært ved at 
forstå, at det kunne være rigtigt. Tortur, anarki, kongemord. Hvor-
dan var det muligt?
 Abbedissen slog med flad hånd i bordet for at kalde til orden, og 
nonnerne tav. Alexandrine satte sig, og søster Charlotte stod som 
den eneste ved bordet. Hendes stemme var stærk og kraftfuld.
 »I Nationalforsamlingen er der en mand, som styres af ondskab. 
Han er begærlig efter magt, selv om han kalder sig en kirkens mand. 
Denne mand er biskoppen af Autun. Den romerske kirke mener, 
han er djævlen i menneskeskikkelse. Det påstås, at han er født med 
hestehov, djævlens tegn, at han drikker blod fra små børn for at hol-
de sig ung, og at han holder sorte messer. I oktober foreslog biskop-
pen Nationalforsamlingen, at staten skulle konfiskere al kirkeejen-
dom. Den anden november blev hans lovforslag om nationalise-

bog1779-Punktum-De otte.indd   13 19-05-2010   12:41:19



14

ring støttet af den store statsmand Mirabeau og vedtaget af forsam-
lingen. Den trettende februar indledte man nationaliseringen. Alle, 
som gjorde modstand mod nationalisering, blev anholdt og fængs-
let. Og den sekstende februar blev biskoppen af Autun valgt til præ-
sident for Nationalforsamlingen. Intet kan stoppe ham nu.«
 Nonnerne var usædvanligt bestyrtede og hævede stemmerne i 
ængstelige og oprørte udbrud, men Charlottes stemme trængte ty-
deligt igennem.
 »Længe før lovforslaget om nationalisering havde biskoppen af 
Autun forhørt sig om kirkens rigdomme i Frankrig. Selv om der ud-
trykkeligt står i loven, at præsterne skal rammes, og nonnernes skå-
nes, ved vi, at biskoppen har kastet sit blik på Montglane Kloster. 
Mange af hans forespørgsler har koncentreret sig om Montglane. 
Det er vi ilet hertil for at fortælle jer. Montglanes skat må ikke falde 
i hans hænder.«
 Abbedissen rejste sig og lagde en hånd på Charlotte Cordays stær-
ke skulder. Hun kiggede ud over rækkerne af sortklædte nonner, 
hvis stivede hovedklæder bølgede som en havoverflade tæt besat 
med havmåger – og hun smilede. Det var hendes flok, den hun hav-
de vogtet så længe, og som hun måske ikke kom til at se igen i sin le-
vetid, når først hun havde afsløret det, hun nu måtte fortælle.
 »Nu kender I lige så meget til vores situation som jeg,« sagde ab-
bedissen. »Selv om jeg har kendt til den bedrøvelige tilstand i mange 
måneder, har jeg ikke ønsket at forurolige jer, før jeg havde truffet mit 
valg. Under deres rejse hertil på min opfordring har vore søstre fra 
Caen bekræftet min værste frygt.« Nonnerne var faldet hen i en død-
lignende tavshed. Ikke en lyd hørtes ud over abbedissens stemme.
 »Jeg er en gammel kvinde, som måske bliver kaldt hjem til Gud, 
før jeg havde forestillet mig. Det løfte, jeg aflagde, da jeg trådte i klo-
strets tjeneste, var ikke kun et løfte til Kristus. Efter at være blevet 
abbedisse for Montglane for næsten fyrre år siden lovede jeg højt og 
helligt at bevare en hemmelighed og beskytte den med mit liv om 
nødvendigt. Nu er tiden kommet til at holde det løfte. Men for at 
gøre det må jeg dele noget af hemmeligheden med hver enkelt af jer, 
og I må sværge ikke at røbe den. Min beretning er lang, og I må væ-
re tålmodige, hvis jeg er langsommelig. Når jeg er færdig, vil I vide, 
hvorfor hver enkelt af os må gøre, hvad der skal gøres.«
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 Abbedissen holdt inde for at drikke en slurk vand af en sølvkalk, 
der stod foran hende på bordet. Så fortsatte hun.
 »I dag er det den fjerde dag i april i det Herrens år 1790. Min be-
retning begynder en anden fjerde april for mange år siden. Jeg fik 
den fortalt af min forgænger, på samme måde som den er blevet vi-
deregivet af hver abbedisse til hendes efterfølger ved dennes indviel-
se i alle de mange år, klostret har eksisteret. Og nu fortæller jeg den 
til jer …«

Abbedissens beretning

Den fjerde april i år 782 blev der holdt en mageløs fest i det Ori-
entalske Palads i Aachen for at fejre den store kong Charlemagnes 
fyrre års fødselsdag. Han havde hidkaldt alle de fremmeste i sit im-
perium. Hovedsalen med mosaikkuplen og snoede trapper og sva-
legange i flere etager blev fyldt med importerede palmer og pyntet 
med blomsterguirlander. Der blev spillet på harpe og lut i de store 
sale med guld- og sølvlanterner. Hoffolk klædt i purpur, blodrødt 
og guld gik rundt i et eventyrland befolket af jonglører, klovne og 
dukketeatre. Vilde bjørne, løver, giraffer og bure med duer blev vist 
frem i salen. Der var fest og fornøjelse i ugevis som optakt til kon-
gens fødselsdag.
 Højdepunktet var selve dagen. Om morgenen trådte kongen ind 
i hovedsalen omgivet af sine atten børn, sin dronning og sine fore-
trukne hoffolk. Charlemagne var usædvanligt høj og havde samme 
slanke, flotte skikkelse som en rytter eller en svømmer. Han var sol-
brændt, og hans hår og overskæg havde solblegede striber. Han lig-
nede i enhver henseende en kriger og hersker over verdens største 
rige. Iført en enkel uldtunika med en tætsiddende mårskindsjakke 
over og sit uundværlige sværd skred han gennem gården, hilste på 
hver enkelt af sine undersåtter og bød dem tage for sig af de overdå-
dige forfriskninger, der stod på de bugnende borde rundt omkring i 
salen.
 Kongen havde forberedt en særlig fornøjelse til denne dag. Han 
var et strategisk geni og holdt meget af et bestemt spil. Det var kendt 
som krigsspillet, kongernes spil – skak. På denne sin fyrre års fød-

bog1779-Punktum-De otte.indd   15 19-05-2010   12:41:19



16

selsdag ville Charlemagne spille mod den bedste skakspiller i sit kon-
gerige, en soldat ved navn Garin Frankeren.
 Garin trådte ind i salen til trompeternes gjalden. Akrobaterne 
sprang omkring ham, og unge kvinder strøede palme- og rosenbla-
de på hans vej. Garin var en spinkel, bleg, ung mand med en alvor-
lig fremtoning og grå øjne, en soldat i vesthæren. Han knælede, da 
kongen rejste sig for at tage imod ham.
 Skakspillet blev båret ind i hovedsalen på skuldrene af otte sorte 
tjenere iført maurisk liberi. Mændene og det højt løftede skakbræt 
var en gave fra Ibn-al-Arabi, den muslimske guvernør i Barcelona 
som tak for kongens hjælp mod baskerne fra Pyrenæerne fire år tid-
ligere. Det var under tilbagetoget fra dette berømte slag i Roncesval-
les-passet i Navarra, at kongens højt skattede soldat, Hroudlandus, 
helten i Rolandskvadet, blev dræbt. På grund af den ulykkelige om-
stændighed i tilknytning til det havde kongen aldrig brugt skakspil-
let eller vist det frem for sit folk.
 Hoffet måbede af beundring over det storslåede skakspil, da det 
blev anbragt på et bord i salen. Det var lavet af arabiske håndværks-
mestre, men brikkerne bar også træk af deres indiske og persiske 
oprindelse. Man mente nemlig, at spillet havde eksisteret i Indien 
mere end firehundrede år før Kristi fødsel og var kommet til Arabi-
en via Persien under den arabiske erobring af det land i år 640.
 Skakspillet var smedet af sølv og guld og målte en meter på hver 
side. Brikkerne var filigranarbejde af ædelmetal isat rubiner, safirer, 
diamanter og smaragder, uslebne men glatpolerede og nogle af dem 
på størrelse med vagtelæg. De lynede og glimtede i lanternelyset i 
salen og syntes at gløde med et indre lys, der hypnotiserede beskue-
ren.
 Brikken, der hed Shahen, eller Kongen, var femten centimeter høj 
og forestillede en mand med krone ridende på ryggen af en ele-
fant. Dronningen, eller Ferzen, sad i en overdækket bærestol besat 
med juveler. Løberne var elefanter med sadler indlagt med sjældne 
juveler; springerne var fyrige, arabiske gangere. Tårnene blev kaldt 
Rukhkh, det arabiske ord for ‘stridsvogn’; det var store kameler med 
tårnlignende stole på ryggen. Bønderne var ydmyge infanterister, 
der var syv centimeter høje, havde små juveler til øjne og stumper af 
ædelstene på sværdfæsterne.
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 Charlemagne og Garin nærmede sig Skakspillet fra hver sin side. 
Kongen løftede sin ene hånd og sagde noget, der forbløffede dem 
ved hoffet, som kendte ham godt.
 »Jeg vil foreslå et væddemål,« sagde han med mærkelig stemme. 
Karl var ikke spiller af natur. Hoffolkene kiggede uroligt på hinan-
den.
 »Hvis min soldat Garin vinder et parti mod mig, skænker jeg 
ham den del af mit rige, der strækker sig fra Aachen til de baskiske 
Pyrenæer og min ældste datters hånd i ægteskab. Hvis han taber, bli-
ver han halshugget i denne sal ved daggry.«
 Hoffet var bestyrtet. Det var en kendt sag, at kongen elskede sine 
døtre så højt, at han havde bønfaldt dem om ikke at gifte sig, mens 
han levede.
 Kongens nærmeste ven, hertugen af Bourgogne, greb ham i ar-
men og trak ham til side. »Hvad er det for et væddemål?« hviskede 
han. »De har foreslået et væddemål, der passer sig bedre for en for-
drukken barbar!«
 Karl tog plads ved bordet. Det virkede, som om han befandt sig 
i en trancelignende tilstand. Hertugen var i vildrede. Garin var for-
virret. Han kiggede dybt i hertugens øjne, hvorefter han uden et ord 
indtog sin plads ved Skakspillet og dermed accepterede væddemå-
let. Der blev trukket lod om brikkerne, og Garin var så heldig at 
trække hvid, der gav ham fordel af det første træk. Spillet begyndte.
 Måske skyldtes det den anspændte situation, men som spillet 
skred frem, så det ud til, at de to spillere flyttede deres brikker med 
en styrke og præcision, der lå hinsides et almindeligt parti, som om 
en anden, usynlig hånd svævede over Skakspillet. Undertiden virke-
de det endda, som om brikkerne flyttede sig af sig selv. De to spillere 
var tavse og blege, og hoffolkene stod rundt om dem som genfærd.
 Efter knap en times spil bemærkede hertugen af Bourgogne, at 
kongen opførte sig underligt. Han havde rynket panden og virke-
de uopmærksom og distræt. Garin var også grebet af en usædvanlig 
rastløshed, hans bevægelser var hurtige og spjættende, og hans pan-
de våd af koldsved. De to mænds blikke var limet til Skakspillet, som 
om de ikke var i stand til at kigge væk.
 Pludselig sprang Karl op med et skrig, slog til Skakspillet og væl-
tede alle brikkerne ned på gulvet. Hoffolkene tumlede baglæns for 
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at gøre plads. Kongen var blevet grebet af et sort og forfærdeligt ra-
seri, rev sig i håret og slog sig for brystet som et vilddyr. Garin og 
hertugen af Bourgogne skyndte sig hen til ham, men han fejede dem 
væk. Der skulle seks adelsmænd til at lægge bånd på kongen. Da de 
til sidst havde fået dæmpet ham, kiggede han sig forvirret omkring, 
som om han lige var vågnet af en lang søvn.
 »Min herre,« sagde Garin dæmpet, mens han samlede en af brik-
kerne op fra gulvet og rakte kongen den, »måske skulle vi trække os 
ud af spillet. Brikkerne er rodet sammen, og jeg husker ikke et ene-
ste af de træk, der blev gjort. Herre, jeg frygter dette mauriske skak-
spil. Jeg tror, det er besat af en ond kraft, som fik Dem til at indgå et 
væddemål om mit liv.«
 Charlemagne sad træt på en stol med en hånd mod panden uden 
at sige noget.
 »Garin,« sagde hertugen af Bourgogne forsigtigt, »De ved, at kon-
gen ikke tror på den slags overtro, som han betragter som hedensk 
og barbarisk. Han har forbudt åndebesværgelse og spådom ved hof-
fet –«
 Charlemagne afbrød, men hans stemme var udmattet som efter 
en voldsom anstrengelse. »Hvordan skal jeg kunne bringe kristen 
oplysning til Europa, når mine egne soldater tror på trolddom?«
 »Det er en magi, man har udøvet i Arabien og i hele Østen fra ti-
dernes morgen,« svarede Garin. »Jeg tror ikke på den, og jeg forstår 
den heller ikke. Men« – Garin lænede sig frem mod kongen og så 
ham ind i øjnene – »De mærkede den også.«
 »Jeg blev opslugt af ildens raseri,« indrømmede Charlemagne. 
»Jeg var ikke i stand til at beherske mig. Jeg følte det, som man fø-
ler det morgenen før et slag, netop som tropperne går til angreb. Jeg 
kan ikke forklare det.«
 »Men alle ting i himmel og på jord har en årsag,« sagde en stem-
me lige bag Garin. Han vendte sig, og der stod en sort maurer, en af 
de otte som havde båret Skakspillet ind i salen. Kongen nikkede til 
maureren, at han skulle fortsætte.
 »Fra vores Watar – fødested – kommer et oldtidsfolk ved navn 
Badawi, ‘ørkenboerne’. Hos disse betragter man blodvæddemål som 
det mest ærefulde. Det siges, at kun blodvæddemål fjerner Habb, 
den sorte dråbe i menneskehjertet, som ærkeenglen Gabriel tog fra 
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Muhammeds bryst. Deres Højhed har indgået et blodvæddemål 
over et spil skak, et væddemål om en anden mands liv, den høje-
ste form for retfærdighed. Muhammed siger: ‘Kongeriger overle-
ver kufr, ulydighed mod islam, men kongeriger overlever ikke zulm, 
uretfærdighed’.«
 »Et blodvæddemål er altid et ondskabens væddemål,« svarede 
Charlemagne. Garin og hertugen af Bourgogne kiggede overrasket 
på kongen, for havde han ikke selv foreslået et sådant væddemål for 
bare en time siden?
 »Nej!« sagde maureren stædigt. »Gennem blodvæddemål kan 
man nå Ghutah, den jordiske oase, der er paradis. Hvis man indgår 
sådan et væddemål over et spil Shatranj, er det Shatranj selv, der ud-
fører Saren!«
 »Shatranj er maurernes navn for skak, min herre,« sagde Garin.
 »Og hvad betyder ‘Sar’?« spurgte Charlemagne og rejste sig lang-
somt. Han ragede op over alle omkring sig.
 »Det er hævn,« svarede maureren udtryksløst. Han bukkede og 
trak sig baglæns væk fra kongen.
 »Vi spiller på ny,« bekendtgjorde kongen. »Denne gang bliver der 
ikke noget væddemål. Vi spiller af kærlighed til spillet i sig selv. Der 
er intet i den fjollede overtro, barbarer og børn har fundet på.« Hof-
folkene begyndte at gøre Skakspillet klar igen. En lettet mumlen gik 
gennem salen. Karl vendte sig om mod hertugen af Bourgogne og 
greb hans arm.
 »Indgik jeg virkelig det væddemål?« spurgte han stille.
 Hertugen kiggede overrasket på ham. »Ja, det gjorde De, min her-
re,« svarede han. »Husker De det ikke?«
 »Nej,« svarede kongen vemodigt.
 Charlemagne og Garin tog plads for at spille igen. Efter et fan-
tastisk opgør stod Garin tilbage som sejrherre. Kongen belønnede 
ham med ejendommen Montglane i Pyrenæerne og titlen Garin af 
Montglane. Kongen var så begejstret for Garins mesterlige skakspil, 
at han tilbød ham at bygge en fæstning til beskyttelse af det område, 
han havde vundet. Mange år efter sendte kongen Garin en helt sær-
lig gave: Det vidunderlige skakspil, de havde spillet det berømte spil 
på. Det blev fra den tid kaldt ‘Montglane Skakspillet’.
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»Det er historien om Montglane Kloster,« afsluttede abbedis-
sen sin beretning. Hun kiggede ud over havet af tavse nonner. »For 
mange år efter, da Garin af Montglane lå syg og for døden, skæn-
kede han sin ejendom i Montglane til kirken, fæstningen der sene-
re skulle blive vores kloster og også det berømte skakspil, Montgla-
ne Skakspillet.«
 Abbedissen tav lidt, som om hun var usikker på, om hun skulle 
fortsætte. Så tog hun ordet igen.
 »Men Garin havde altid ment, at der hvilede en frygtelig forbandel-
se over Montglane Skakspillet. Længe før det overgik til ham, havde 
han hørt rygter om onde kræfter, der var knyttet til det. Det hed sig, at 
Charlot, Charlemagnes nevø, var blevet myrdet under et parti skak på 
netop det bræt. Der gik mange mærkelige historier om blodsudgydel-
se og vold, endda krige, i hvilke Skakspillet havde spillet en rolle.
 »De otte sorte maurere, som i sin tid havde bragt skakspillet fra 
Barcelona til Charlemagne i Aachen, havde indtrængende bedt om 
lov til at følge med spillet, når det blev givet videre til Montglane. Og 
det havde kongen givet tilladelse til. Kort efter fandt Garin ud af, at 
der foregik mystiske, natlige ceremonier i fæstningen, ritualer som 
han var overbevist om, at maurerne var indblandet i. Garin kom til 
at frygte sin gave, som var det et af djævlens redskaber. Han fik skak-
spillet gravet ned på fæstningens grund og bad Charlemagne lægge 
en forbandelse over muren for at forhindre, at den nogensinde skul-
le blive revet ned. Kongen lod, som om det var en spøg, men efter-
kom Garins ønske på sin egen måde, og det er grunden til den nu-
værende inskription over indgangen.«
 Abbedissen tav afkræftet og bleg og rakte ud efter stolen bag sig. 
Alexandrine rejste sig og hjalp abbedissen på plads.
 »Hvad blev der af Montglane Skakspillet, ærværdige moder?« 
spurgte en af de ældre nonner på forreste række.
 Abbedissen smilede. »Jeg har allerede fortalt jer, at vore liv er i 
stor fare, hvis vi bliver her i klostret. Jeg har fortalt jer, at Frankrigs 
soldater er ude for at konfiskere kirkens skatte og er på vej i dette 
øjeblik. Jeg har ydermere fortalt jer, at en skat af stor værdi og må-
ske stor ondskab engang blev gravet ned inden for klostrets mure. 
Så det bør ikke komme som nogen overraskelse for jer, når jeg af-
slører, at den hemmelighed, jeg aflagde ed på ikke at røbe, dengang 
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jeg blev indsat i embedet, var hemmeligheden om Montglane Skak-
spillet. Det er stadig begravet inden for dette rums vægge og gulv, og 
kun jeg kender det nøjagtige sted. Det er vores hellige opgave, mi-
ne døtre, at fjerne dette ondskabens redskab og sprede det så grun-
digt som muligt, så det aldrig igen kan falde samlet i hænderne på 
en magtbegærlig person. For det rummer en kraft, der rækker ud 
over naturlovene og menneskets forstand.
 »Men selv hvis vi havde tid til at tilintetgøre brikkerne eller skam-
fere dem til ukendelighed, ville jeg ikke vælge den vej. Noget med 
så stor kraft kan måske også anvendes i det godes tjeneste. Det er 
grunden til, at jeg har svoret ikke kun at holde Montglane Skakspil-
let skjult, men også at beskytte det. En skønne dag, når omstændig-
hederne tillader det, vil vi måske samle de enkelte dele igen og afslø-
re deres mørke hemmelighed.«

Selv om abbedissen kendte hver enkelt briks nøjagtige skjulested, 
krævede det hver enkelt af nonnernes indsats i næsten to uger, før 
Montglane Skakspillet var gravet op, og brikkerne renset og pole-
ret. Der skulle fire nonner til at løfte brættet op fra stengulvet. Da 
det var blevet gjort rent, så man, at det rummede mærkelige symbo-
ler, der var skåret ud eller præget i hvert felt. Lignende symboler var 
skåret ud i bunden på hver skakbrik. Der var også et klæde, der var 
blevet opbevaret i en stor metalæske. Æskens hjørner var forseglet 
med en voksagtig substans, utvivlsomt for at forhindre mugdannel-
se. Klædet var af midnatsblå fløjl og med guldtråd og juveler over-
broderet med tegn, der mindede om dyrekredsen. Midt på stofstyk-
ket var der to snoede, slangelignende figurer, der var slynget sam-
men og dannede tallet 8. Abbedissen mente, at klædet havde været 
brugt til at lægge over Montglane Skakspillet, så det ikke blev beska-
diget under transporten.
 Mod slutningen af den anden uge sagde abbedissen til nonner-
ne, at de skulle gøre sig klar til at rejse. Hun ville fortælle hver især i 
enrum, hvor vedkommende skulle drage hen, så ingen af nonnerne 
vidste, hvor de andre endte. Det ville mindske risikoen for den en-
kelte. Da Montglane Skakspillet bestod af færre dele end antallet af 
nonner i klostret, var det kun abbedissen, som vidste, hvilke af non-
nerne der var rejst væk med en brik.
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 Da Valentine og Mireille blev kaldt ind på kontoret, sad abbedis-
sen bag sit store skrivebord og bad dem tage plads over for sig. På 
det enorme bord lå det glimtende Montglane Skakspil delvist dæk-
ket af det broderede, midnatsblå klæde.
 Abbedissen lagde pennen fra sig og så op. Mireille og Valentine 
sad med hinanden i hånden og ventede nervøst.
 »Ærværdige moder,« brast det ud af Valentine. »Jeg vil gerne ha-
ve, De skal vide, at jeg kommer til at savne Dem meget nu, hvor jeg 
skal væk, og jeg er klar over, at jeg har været en stor byrde for Dem. 
Jeg ville ønske, jeg kunne have været en bedre nonne og forvoldt 
Dem færre problemer –«
 »Valentine,« sagde abbedissen og smilede, da Mireille stak en al-
bue i siden på Valentine for at få hende til at tie. »Hvad er det egent-
lig, du vil sige? Er du bange for, at du vil blive skilt fra din kusine Mi-
reille – er det grunden til de noget sene undskyldninger?« Valentine 
stirrede forbløffet og spekulerede på, hvordan det var lykkedes ab-
bedissen at læse hendes tanker.
 »Det behøver du ikke være bekymret for,« fortsatte abbedissen. 
Hun rakte et stykke papir hen over kirsebærbordet til Mireille. »Her 
er navnet og adressen på den ansvarlige værge, og nedenunder har 
jeg skrevet de rejseforanstaltninger, jeg har iværksat for jer.«
 »For jer!« udbrød Valentine og havde svært ved at sidde stille. 
»Åh, ærværdige moder, De har opfyldt mit hedeste ønske!«
 Abbedissen lo. »Hvis jeg ikke sendte jer af sted sammen, Valenti-
ne, er jeg overbevist om, at du helt på egen hånd ville finde en må-
de at ødelægge de planer på, som jeg omhyggeligt har lagt, bare for 
at kunne blive sammen med din kusine. Desuden har jeg god grund 
til at sende jer af sted sammen. Hør godt efter. Der er sørget for al-
le klostrets nonner. De, hvis familier er villige til at tage dem til sig 
igen, vil blive sendt hjem. I nogle tilfælde har jeg fundet venner el-
ler fjerne slægtninge, der kan give dem husly. Hvis de er kommet til 
klostret med pengegaver, giver jeg dem pengene med tilbage, så de 
kan leve under trygge forhold. Hvis der ikke er midler til rådighed, 
sender jeg vedkommende til et kloster af god tro i et andet land. Un-
der alle omstændigheder vil der blive betalt rejse- og leveomkost-
ninger for at sikre mine døtres velbefindende.« Abbedissen foldede 
hænderne og fortsatte: »Men du er heldig på mange måder, Valenti-
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ne,« sagde hun. »Din bedstefar har efterladt dig en rundhåndet ind-
komst, som jeg øremærker til dig og din kusine Mireille. Og selv om 
du ikke har nogen familie, har du en gudfar, som har påtaget sig at 
tage sig af jer begge. Jeg har modtaget en skriftlig forsikring om, at 
han er villig til at påtage sig ansvaret. Det bringer mig til det andet, 
jeg vil sige, en meget alvorlig sag.«
 Mireille havde kigget på Valentine, da abbedissen begyndte at ta-
le om en gudfar, og nu kiggede hun ned på papiret i sin hånd, hvor 
abbedissen med tydelige bogstaver havde skrevet ‘M. Jacques-Louis 
David, kunstmaler’ efterfulgt af en adresse i Paris. Hun anede ikke, 
at Valentine havde en gudfar.
 »Jeg er klar over,« fortsatte abbedissen, »at visse mennesker i 
Frankrig vil blive højst utilfredse, når de erfarer, at jeg har lukket 
klostret. Mange af os vil være i fare, helt specifikt fra mænd som bi-
skoppen af Autun, som vil ønske at vide, hvad vi har gravet frem fra 
skjulestederne og taget med os. Vi er nemlig ikke i stand til helt at 
skjule sporene efter vores aktiviteter. Nogle kvinder vil blive opspo-
ret. Det kan blive nødvendigt for dem at flygte. Af den grund har jeg 
udvalgt otte af vores midte, som hver især har en brik fra skakspil-
let, men som også fungerer som opsamlingspunkt, hvis andre bliver 
nødt til at efterlade deres brik og flygte. Eller efterlade anvisninger 
til at finde den. Valentine, du er en af de otte.«
 »Mig!« sagde Valentine. Hun gjorde med besvær en synkebevæ-
gelse, for hun var pludselig blevet meget tør i halsen. »Men ærvær-
dige moder, jeg er ikke … jeg kan ikke …«
 »Det, du forsøger at sige, er, at du vel næppe er en klippe af an-
svarlighed,« sagde abbedissen og havde svært ved at undertrykke et 
smil. »Det er jeg klar over, og jeg stoler på, at din sobre kusine vil 
hjælpe mig med det problem.« Hun kiggede på Mireille, som nikke-
de samtykkende.
 »De otte har jeg ikke blot udvalgt efter deres evner,« fortsatte ab-
bedissen, »men også af strategiske hensyn. Din gudfar, monsieur 
David, bor i Paris i hjertet af det skakbræt, der hedder Frankrig. I 
sin egenskab af berømt kunstner nyder han adelens respekt og ven-
skab, og han er også medlem af Nationalforsamlingen og anses af 
nogle for en lidenskabelig revolutionær. Jeg tror på, at han vil være 
i stand til at beskytte jer begge, hvis det skulle blive nødvendigt. Og 
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jeg har betalt ham tilstrækkeligt rundhåndet for at tage sig af jer til, 
at det er en grund i sig selv.«
 Abbedissen kiggede hen over bordet på de to unge kvinder. »Det er 
ikke en anmodning, Valentine,« sagde hun strengt. »Dine søstre kan 
komme i vanskeligheder, og så vil du være i stand til at hjælpe dem. 
Jeg har givet dit navn og din adresse til nogle, som allerede har begivet 
sig hjemad. Du tager til Paris og gør, som jeg har sagt. Du er femten år, 
gammel nok til at vide, at der er ting i livet, der er vigtigere end opfyl-
delsen af ens umiddelbare ønsker.« Abbedissens tonefald var strengt, 
men hendes ansigt mildnedes, da hun så på Valentine. »Desuden er 
Paris ikke det værste sted, man kan blive forvist til,« tilføjede hun.
 Valentine gengældte smilet. »Nej, ærværdige moder,« samtykke-
de hun. »Der er operaen, for det første, og måske vil der være sel-
skaber, og de siger, at damerne går i fantastisk smukke kjoler –« Mi-
reille puffede Valentine i siden igen. »Jeg mener, jeg takker ydmygt 
den ærværdige moder for hendes store tiltro til hendes hengivne tje-
ner.« Det fik abbedissen til at udstøde en perlende latter, der fik hen-
de til at lyde meget yngre, end hun var.
 »Udmærket, Valentine. Gå I nu hen og pak, begge to. I tager af 
sted i morgen ved daggry. Pas nu tiden.« Abbedissen rejste sig, tog 
to tunge brikker fra Skakspillet og rakte dem til novicerne.
 Valentine og Mireille kyssede abbedissens ring efter tur og holdt 
forsigtigt om de kostbare genstande, mens de gik hen mod døren. 
Da de skulle til at gå ud, vendte Mireille sig og sagde noget for første 
gang, siden de var kommet ind på kontoret.
 »Hvis jeg må have lov til at spørge, ærværdige moder,« sagde hun, 
»hvor tager De hen? Vi vil gerne kunne tænke på Dem og sende 
Dem vores bedste ønsker, uanset hvor De er.«
 »Jeg tager ud på en rejse, jeg har længtes efter at begive mig ud på 
i over fyrre år,« svarede abbedissen. »Jeg har en ven, jeg ikke har be-
søgt, siden jeg var barn. Dengang – forstår I, undertiden minder Va-
lentine mig meget om min barndomsveninde. Jeg kan huske, hun 
var så sprælsk, så fuld af liv …« Abbedissen tav, og Mireille tænk-
te, at hvis det ellers var noget, man kunne sige om en så majestætisk 
person, så abbedissen helt længselsfuld ud.
 »Bor Deres veninde i Frankrig, ærværdige moder?« spurgte hun.
 »Nej,« svarede abbedissen. »Hun bor i Rusland.«
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Næste morgen i det grå daggry forlod to kvinder klædt i rejse-
tøj Montglane Kloster og kravlede op i en vogn fyldt med hø. Vog-
nen kørte ud af de massive porte og ned over bagsiden af bjergkæ-
den. En let dis rejste sig og skjulte dem for nysgerrige blikke, mens 
de kørte ned mod den fjerne dal.
 De var bange, og idet de trak kapperne tættere omkring sig, følte 
de sig taknemlige for, at de var ude på en opgave for Gud, da de igen 
trådte ind i den verden, de så længe havde været beskyttet imod.
 Men det var ikke Gud, som i tavshed iagttog dem fra bjergtoppen, 
mens vognen langsomt kørte ned i mørket i dalbunden. Højt oppe 
på en snedækket tinde oven over klostret sad en enlig rytter på en 
bleg hest. Han så til, indtil vognen var forsvundet i den mørke dis. 
Så vendte han lydløst hesten og red væk.
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Bonde til d4

Dronningebondeåbninger – dem som starter med d2-d4 – er 
‘tætte’ åbninger. Det betyder, at den taktiske kontakt mellem 
de stridende styrker udvikler sig meget langsomt. Der er plads 
til at manøvrere en hel del, og det tager tid at komme i intens 
nærkamp med fjenden … positionel skak er af afgørende be-
tydning her.

– Complete Book of Chess Openings
FRED REINFELD

En tjener hørte tilfældigt på markedspladsen, at Døden led-
te efter ham. Han styrtede hjem og sagde til sin herre, at han 
måtte flygte til nabobyen Samarrah, så Døden ikke fandt ham.
 Efter aftensmad den aften blev der banket på døren. Herren 
åbnede og så Døden stå udenfor i sin lange, sorte kappe med 
hætte. Døden spurgte efter tjeneren.
 »Han er syg og ligger i sengen,« løj herren hurtigt. »Han er 
for syg til at blive forstyrret.«
 »Det var mærkeligt,« sagde Døden. »Så er han jo det helt 
forkerte sted. For jeg havde en aftale med ham i aften ved mid-
nat. I Samarrah.«

– Legenden om aftalen i Samarrah

New York City, december 1972

Jeg var i vanskeligheder. Store vanskeligheder.
 Det begyndte den nytårsaften, den sidste dag i 1972. Jeg havde 
en aftale med en spåkone. Men ligesom fyren med aftalen i Samar-
rah forsøgte jeg at flygte fra min skæbne ved at blive væk fra den. Jeg 
skulle ikke have en eller anden håndlæser til at forudsige min frem-
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tid. Jeg havde problemer nok her og nu. Det var nytårsaften 1972, og 
jeg havde totalt smadret mit liv. Og jeg var kun treogtyve.
 I stedet for at stikke af til Samarrah var jeg flygtet hen til datacen-
tret øverst i Pan Am bygningen i Manhattans centrum. Det lå meget 
tættere på end Samarrah, og klokken ti nytårsaften var det lige så af-
sidesliggende og mennesketomt som en bjergtop.
 Det føltes, som om jeg var på en bjergtop. Sneen hvirvlede rundt 
uden for vinduerne med udsigt over Park Avenue, og de store, ynde-
fulde fnug svævede frit i luften som en partikelsværm. Det var som 
at stå inde i en af de brevvægte, der rummer en enkelt, perfekt rose 
eller en lille model af en alpelandsby. Men Pan Ams datacenter med 
de mange glasvægge husede endeløse rækker af blinkende, topmo-
derne hardware, der summede stilfærdigt, mens det tjekkede billet-
udstedelse og flyafvikling over hele verden. Det var et roligt sted at 
flygte hen til, hvis man havde brug for at tænke.
 Jeg havde meget at tænke over. Tre år tidligere var jeg kommet til 
New York for at arbejde for Triple-M, en af verdens største compu-
tervirksomheder. På det tidspunkt havde Pan Am været en af mine 
klienter. De lader mig stadig bruge deres datacenter.
 I mellemtiden havde jeg skiftet arbejde, og det kunne let vise sig 
at være den største fejltagelse i mit liv. Jeg havde den tvivlsomme 
ære at være den første kvinde nogensinde, som blev indlemmet i de 
professionelles rækker i det hæderkronede revisionsfirma Fulbright, 
Cone, Kane & Upham. Og de brød sig ikke om min stil.
 Fulbright, Cone, Kane & Upham var et af verdens otte største re-
visionsfirmaer, et broderskab man meget passende havde døbt de 
Otte Store (OS). Det var OS, som stod for revisionen for de fle-
ste større selskaber. De blev behandlet med stor respekt, hvilket er 
en pæn måde at udtrykke på, at de havde et sikkert greb om deres 
klienters nosser. Hvis OS under en revision foreslog deres klient at 
bruge en halv million dollars på forbedring af sit økonomisystem, 
ville det være dumt af klienten at ignorere forslaget (eller at igno-
rere, at hans OS-firma kunne tilbyde ham den service – mod beta-
ling). Den slags var underforstået i højfinansens kredse. Der var sto-
re penge i revision og skatterådgivning. Selv en juniorpartner kun-
ne have en sekscifret indtægt.
 Nogle mennesker er måske ikke klar over, at statsautoriseret re-
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vision er et garanteret kvindefrit område. Det var Fulbright, Co-
ne, Kane & Upham i allerhøjeste grad, og dermed befandt jeg mig i 
lidt af en kattepine. Eftersom jeg var den første kvinde, de havde set, 
som ikke var sekretær, behandlede de mig, som om jeg var en sjæl-
den fugl – en dronte, for eksempel – en potentielt farlig genstand, 
man skulle omgås med forsigtighed.
 Det er aldrig sjovt at være den første, kvindelige noget som helst. 
Om man så er den første, kvindelige astronaut eller den første kvin-
de, som får adgang til et kinesisk vaskeri, må man lære at acceptere 
den sædvanlige mobning, fnisen og de kropsnære blikke. Man må 
også acceptere at arbejde mere end alle andre og få mindre i løn-
ningsposen.
 Jeg havde lært at stille et fornøjet ansigt op, når jeg blev præsen-
teret som »Miss Velis, vores kvindelige specialist på området.« Med 
den slags omtale troede folk sikkert, jeg var gynækolog.
 Men rent faktisk var jeg computerekspert, den dygtigste i New 
York inden for transportindustrien. Det er grunden til, de hyrede 
mig. Da partnerskabet Fulbright Cone kiggede nærmere på mig, fik 
de dollartegn i deres blodskudte øjne. Det var ikke en kvinde, de så, 
men et omvandrende ringbind med guldkunder. Ung nok til at im-
ponere, godtroende nok til at blive imponeret, uskyldig nok til at 
give mine kunder videre til deres revisorstabs hajgab – jeg var alt, 
hvad de ønskede sig af en kvinde. Men hvedebrødsdagene var hur-
tigt overstået.
 Et par dage før jul var jeg ved at lægge sidste hånd på en evalue-
ring af maskinparken hos en stor shippingklient, så de kunne nå at 
indkøbe ny computer-hardware i indeværende år, da vores senior-
partner, Jock Upham, kom på besøg på mit kontor.
 Jock var over tres, høj og slank og forstilt ungdommelig. Han spil-
lede en masse tennis, gik klædt i knivskarpe Brooks Brothers jakke-
sæt og farvede sit hår. Når han gik, sprang han frem på fodballerne, 
som om han skulle nå en netbold.
 Jock sprang ind på mit kontor.
 »Velis,« sagde han med et hjerteligt, rygklappende tonefald. »Jeg 
har tænkt over den evaluering, De er i gang med. Jeg har diskute-
ret frem og tilbage med mig selv om den, og jeg tror, jeg endelig har 
fundet ud af, hvad der generer mig ved den.« Det var Jocks måde at 
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sige på, at der ikke rigtig var nogen grund til at komme med indven-
dinger. Han havde allerede spillet djævlens advokat for begge parter, 
og hans side – den, han nu havde valgt at støtte – havde vundet.
 »Jeg er næsten færdig med den, sir. Den bliver sendt til klienten i 
morgen, så jeg håber ikke, De ønsker større rettelser i den.«
 »Nej, det er småting,« sagde han, mens han varsomt placerede 
bomben. »Jeg har besluttet, at printere er vigtigere for vores klienter 
end diskettedrev, og jeg vil bede Dem ændre udvælgelseskriterierne 
i overensstemmelse med det.«
 Det var et eksempel på, hvad man i computerbranchen kalder at 
‘fikse tallene’. Og det er ulovligt. Seks hardware-producenter hav-
de afgivet forseglede bud til vores klient en måned tidligere. Budde-
ne var baseret på de udvælgelseskriterier, vi, de upartiske revisorer, 
havde opstillet. Vi sagde, at klienten havde brug for kraftige disket-
tedrev, og en af forhandlerne var kommet med det bedste tilbud. 
Hvis vi nu, efter at tilbuddene var afgivet, gik ind og sagde, at prin-
tere var vigtigere end diskettedrev, ville vi favorisere en anden pro-
ducent, og jeg havde en stærk mistanke om, hvem det kunne være: 
Det firma, hvis koncernchef havde inviteret Jock på frokost den selv 
samme eftermiddag.
 Der var helt sikkert udvekslet ting og sager under bordet. Måske 
et løfte om fremtidige forretninger med vores firma, måske en lille 
yacht eller sportsvogn til Jock. Men uanset hvad, ville jeg ikke være 
med.
 »Jeg beklager, sir,« sagde jeg til ham, »men det er for sent at æn-
dre kriterierne nu uden klientens godkendelse. Vi kan ringe og for-
tælle ham, at vi ønsker at bede producenterne om en udvidelse af 
det oprindelige tilbudsgrundlag, men det betyder selvfølgelig, at de 
ikke kan bestille udstyret før i det nye år.«
 »Det bliver ikke nødvendigt, Velis,« sagde Jock. »Jeg er ikke blevet 
seniorpartner her i firmaet ved at ignorere min intuition. Det er ik-
ke så få gange, jeg har handlet på mine klienters vegne og sparet dem 
for millioner på et øjeblik, uden at de overhovedet har vidst noget 
om det. Det er det dybtliggende overlevelsesinstinkt, der har fået vo-
res firma til at ligge helt i top af OS år efter år.« Han viste mig sine 
smilehuller.
 Chancen for, at Jock Upham ville gøre noget som helst for en kli-
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ent uden højlydt at gøre klienten opmærksom på det, var lige så lil-
le som for, at den legendariske kamel kunne slippe gennem nåleøjet. 
Men jeg lod det ligge.
 »Ikke desto mindre, sir, har vi en moralsk forpligtelse over for vo-
res klient til at vurdere og evaluere de lukkede bud retfærdigt. Vi er 
jo trods alt et revisionsfirma.«
 Jocks smilehuller forsvandt, som om han havde slugt dem. »De 
kan da ikke mene, at De nægter at følge mit forslag?«
 »Hvis det kun er et forslag og ikke en ordre, vil jeg foretrække ik-
ke at gøre det.«
 »Og hvis jeg gjorde det til en ordre?« sagde Jock udspekuleret. 
»Som seniorpartner i firmaet –«
 »Så er jeg bange for, at jeg bliver nødt til at træde tilbage fra pro-
jektet, sir, og overlade det til en anden. Jeg vil selvfølgelig opbeva-
re kopier af mine arbejdsnotater, hvis der skulle blive stillet spørgs-
mål senere.« Jock var klar over, hvad det betød. Statsautoriserede re-
visionsfirmaer blev aldrig selv revideret. De eneste, som havde lov 
til at stille dem spørgsmål, var folk fra statsmyndigheden. Og deres 
spørgsmål drejede sig altid om ulovlig eller svigagtig praksis.
 »Jaså,« sagde Jock. »Jamen, så vil jeg ikke forstyrre Dem mere, 
Velis. Jeg bliver selvfølgelig nødt til at tage min egen beslutning.« Så 
snurrede han om på hælen og gik ud.
 Min nærmeste foresatte, en kvabset, lyshåret fyr i trediverne ved 
navn Lisle Holmgren, kom ind til mig straks fra morgenstunden 
næste dag. Lisle var ophidset, hans sjaskede hår var i uorden, og 
hans slips sad skævt.
 »Hvad fanden har du gjort ved Jock Upham, Catherine?« var de 
første ord, der fløj ud af munden på ham. »Han stritter som en våd 
kat. Han kaldte mig ind på kontoret ved daggry. Jeg fik knap tid til 
at barbere mig. Han siger, at han vil have dig lagt i spændetrøje, at 
du er fuldstændig fra den. Han vil ikke have, at du skal have kontakt 
med klienterne fremover, siger, du ikke er klar til at danse med de 
tunge drenge.«
 Firmaet var hele Lisles liv. Han havde en krævende kone, som 
målte succes på kontingentets størrelse i deres private klub. Han gik 
altid ind for partilinjen, også når han var uenig.
 »Ja, jeg ved heller ikke, hvad der gik af mig i aftes,« sagde jeg sar-
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kastisk. »Jeg nægtede at fuske med en licitation. Jeg sagde, han kun-
ne give opgaven til en anden, hvis det var det, han ønskede.«
 Lisle sank ned på en stol ved siden af mig. Han sad lidt uden at si-
ge noget.
 »Catherine, der er masser af ting i forretningsverdenen, som kan 
virke uetisk for en på din alder. Men det er ikke nødvendigvis, som 
det ser ud til.«
 »Det var det her.«
 »Jeg kan give dig mit ord på, at hvis Jock Upham bad dig gøre den 
slags, har han haft sine grunde.«
 »Det tror jeg gerne. Jeg vil gætte på, at han har haft for omkring 
tredive-fyrre tusind dollars gode grunde til det,« svarede jeg og 
vendte tilbage til mine papirer.
 »Du er godt i gang med at begå selvmord, er du klar over det?« 
spurgte han. »En mand som Jock Upham er ikke til at spøge med. 
Han går ikke bare hen i skammekrogen som en pæn dreng. Han 
lægger sig ikke på ryggen og spiller død. Hvis du vil have et godt råd, 
så går du op på hans kontor med det samme og siger undskyld. Sig, 
at du vil gøre alt, hvad han beder om, stryg ham med hårene. Hvis 
ikke, kan jeg godt love dig, at din karriere er slut.«
 »Han fyrer mig ikke for at nægte at gøre noget ulovligt,« sagde 
jeg.
 »Han behøver slet ikke fyre dig. Han kan gøre livet så ubehageligt 
for dig, at du ville ønske, du aldrig havde sat din fod i firmaet. Du er 
en sød pige, Catherine, jeg kan godt lide dig. Du har hørt min me-
ning. Nu vil jeg lade dig skrive din egen gravskrift.«

Det var for en uge siden. Jeg sagde ikke undskyld til Jock. Jeg hav-
de ikke fortalt om vores samtale til nogen. Og jeg havde sendt min 
anbefaling vedrørende licitationen til klienten dagen før jul i over-
ensstemmelse med tidsplanen. Jocks kandidat havde ikke vundet. 
Bagefter havde der hersket fred og ro i det hæderkronede firma Ful-
bright, Cone, Kane & Upham. Det vil sige indtil i morges.
 Det havde taget partnerskabet nøjagtig en uge at regne ud, hvil-
ken form for tortur de skulle underkaste mig. Denne formiddag stil-
lede Lisle på mit kontor med det glade budskab.
 »Nå,« sagde han, »kom så ikke og sig, at jeg ikke advarede dig. Det 
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er problemet med kvinder; de lytter aldrig til fornuft.« En eller an-
den skyllede ud på toilettet i ‘kontoret’ ved siden af mit, og jeg ven-
tede på, at lydene skulle dø hen. Et varsel om fremtiden.
 »Ved du, hvad man kalder det at ræsonnere ud fra kendsgernin-
ger?« spurgte jeg. »Det kaldes efterrationalisering.«
 »Du får masser af tid til at efterrationalisere der, hvor du skal 
hen,« sagde han. »Partnerskabet mødtes fra årle morgenstund til 
kaffe og doughnuts og stemte om din skæbne. Der var tæt løb mel-
lem Calcutta og Algier, men det vil glæde dig at høre, at Algier vandt. 
Min stemme blev afgørende. Jeg håber, du sætter pris på den.«
 »Hvad snakker du om?« spurgte jeg og fik en kold, klam fornem-
melse dybt inde i maven. »Hvor fanden ligger Algier? Og hvad har 
det med mig at gøre?«
 »Algier er hovedstad i Algeriet, et socialistisk land på den afrikan-
ske nordkyst, fast medlem af den tredje verden. Du må hellere lige 
kigge lidt i den her bog.« Han smed en tyk bog på mit skrivebord og 
fortsatte. »Så snart dit visum er godkendt – det tager nok cirka tre 
måneder – kommer du til at tilbringe en masse tid der. Det er dit nye 
arbejdssted.«
 »Hvad skal jeg lave der?« spurgte jeg. »Eller er jeg bare sendt i ek-
sil?«
 »Nej, vi skal faktisk starte et projekt op derovre. Vi får opgaver fra 
en masse eksotiske steder. Det her er en etårig tjans for en eller an-
den lille tredje verdens sammenslutning, som undertiden mødes for 
at snakke oliepriser. Den hedder OTRAM eller noget i den retning. 
Vent lige. Jeg slår det lige op.« Han tog nogle papirer op af jakkelom-
men og bladede dem igennem. »Her er det, OPEC hedder den.«
 »Aldrig hørt om den,« sagde jeg. I december 1972 var der ikke 
mange, som havde hørt om OPEC. Men det skulle de meget snart 
komme til.
 »Det har jeg heller ikke,« indrømmede Lisle. »Det er grunden til, 
partnerskabet synes, det er en perfekt opgave til dig. De vil begrave 
dig, Velis, præcis som jeg sagde.« Der blev skyllet ud på toilettet igen, 
samtidig med at mit spinkle håb røg i vasken.
 »Vi fik et telegram fra kontoret i Paris for nogle uger siden med 
en forespørgsel, om vi havde en computerekspert inden for områ-
det olie, naturgas og kraftværker – de var parate til at tage hvem som 
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helst, og der vankede en fed kommission. Ingen af vores seniorkon-
sulenter havde lyst til at tage af sted. Energi er bare ikke noget høj-
vækstområde. Det anses for en karrieremæssig blindgyde. Vi skul-
le lige til at telegrafere tilbage, at vi ikke havde nogen aftager, da dit 
navn dukkede op.«
 De kunne ikke tvinge mig til at tage opgaven; slaveriet ophørte 
med Borgerkrigen. De var ude på tvinge mig til at sige op, men fan-
den tage mig, om jeg ville lade dem slippe så let.
 »Og hvad skal jeg så gøre for gutterne i den tredje verden?« spurg-
te jeg sukkersødt. »Jeg aner intet om olie. Og min viden om naturgas 
begrænser sig til det, jeg hører fra nabokontoret.« Jeg nikkede hen 
mod toilettet.
 »Jeg er glad for, at du spørger,« sagde Lisle på vej hen mod døren. 
»Du er blevet overført til Con Edison, til du rejser. De brænder alt, 
hvad der kommer flydende i East River, i deres kraftværk. Du bliver 
ekspert i energiomdannelse på få måneder.«
 Lisle lo og vinkede over den ene skulder, da han gik. »Op med hu-
møret, Velis. Det kunne have været Calcutta.«

Så her sad jeg altså i Pan Ams datacenter midt om natten og læ-
ste op på et land, jeg aldrig havde hørt om, og et kontinent, jeg intet 
anede om, så jeg kunne blive ekspert på et område, jeg ikke interes-
serede mig en dyt for, og flytte til et land, der ikke talte mit sprog, og 
hvor man sikkert syntes, kvinder var noget, der hørte hjemme i et 
harem. Nå, de havde en del til fælles med partnerskabet i Fulbright 
Cone, tænkte jeg. På begge områder.
 Men jeg var uforknyt. Det havde kun taget mig tre år at lære alt, 
hvad der var at lære om transport. Det virkede noget lettere at læ-
re lige så meget om energi. Man gravede et hul i jorden, og der kom 
olie op – hvor svært kunne det være? Det ville dog blive en pinefuld 
proces, hvis alle de bøger, jeg læste, var lige så ophidsende som den, 
jeg havde foran mig:

I 1950 kostede arabisk let råolie 2 dollars pr. tønde. Og i 1972 ko-
ster den stadig 2 dollars pr. tønde. Det gør arabisk let råolie til et 
af de få betydende råstoffer i verden, der ikke er blevet påvirket 
af inflation i den forløbne periode. Forklaringen på dette fæno-
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men er den strikse kontrol, verdens regeringer har underlagt det-
te meget vigtige råstof.

Fascinerende. Men det, der virkelig var fascinerende, var det, bogen 
ikke forklarede. Noget der slet ikke blev forklaret i nogen af de bø-
ger, jeg læste den nat.
 Arabisk let råolie var øjensynligt en bestemt form for olie. Det var 
faktisk den dyreste og mest efterspurgte olie i verden. Grunden til, at 
prisen havde været uforandret i mere end tyve år, var, at prisen ikke 
blev bestemt af dem, som købte olien, eller dem, som ejede den jord, 
den lå i. Den blev bestemt af dem, som distribuerede den, de beryg-
tede mellemmænd. Og sådan havde det altid været.
 Der var otte store olieselskaber i verden: fem amerikanske, et bri-
tisk, et hollandsk og et fransk. Under en rypejagt i Skotland halv-
treds år tidligere havde nogle af disse oliefolk besluttet at dele ver-
dens oliedistribution op indbyrdes, så de slap for at træde hinanden 
over tæerne. Et par måneder senere mødtes de i Ostende sammen 
med en fyr ved navn Calouste Gulbenkian, som havde en rød blyant 
med i inderlommen. Den fandt han frem og tegnede det, der sene-
re blev kaldt ‘den tynde, røde linje’ rundt om en bid af verden, der 
rummede det gamle Osmanniske Rige – det nuværende Irak og Tyr-
kiet – og en pæn bid af den Persiske Golf. De herrer delte det imel-
lem sig og borede et hul. Olien sprang op i Bahrain, og så var kaplø-
bet i gang.
 Loven om udbud og efterspørgsel er et akademisk spørgsmål, hvis 
man er verdens største forbruger af et produkt og samtidig kontrol-
lerer udbuddet af det. Ifølge de kurver jeg studerede, havde Ameri-
ka i lang tid været den mest fremtrædende forbruger af olie. Og de 
otte olieselskaber – hvoraf flertallet var amerikanske – kontrollere-
de udbuddet. Det gjorde de på en ret enkel måde. De indgik aftale 
om at bearbejde (eller finde) olien mod at eje en givtig andel, og de 
transporterede og distribuerede den mod et ekstra tillæg.
 Der sad jeg alene med en ordentlig stak bøger, jeg havde fundet 
frem i Pan Ams fagbibliotek, det eneste bibliotek i New York der 
holdt åben nytårsaften. Jeg betragtede snefnuggene drysse ned gen-
nem det gule lys fra gadelygterne langs Park Avenue. Og jeg tænkte.
 Den tanke, der blev ved med at gå gennem mit hoved, var den 
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samme som den, der skulle komme til at optage skarpere hjerner 
end min i de kommende måneder. Det var en tanke, der ville kom-
me til at holde statschefer vågne og gøre olieselskabschefer rige. Det 
var en tanke, der kom til at udløse krige og blodsudgydelse og øko-
nomiske kriser og bringe stormagterne på randen af en tredje ver-
denskrig. Men på det tidspunkt syntes jeg ikke, der var noget revo-
lutionerende nyt i tanken.
 Spørgsmålet var i al sin enkelhed: Hvad nu, hvis vi ikke kontrol-
lerede verdens udbud af olie? Svaret på det spørgsmål var indlysen-
de i al sin enkelhed og skulle blive givet til resten af verden tolv må-
neder senere i form af skriften på væggen.
 Det var vores aftale i Samarrah.
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