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“Den eneste kur, der hjælper på alt, 
er saltvand – sved, tårer og havet.”

Karen Blixen
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Klokkerne i Marstrand Kirke ringede ind til søndagsgudstje-
nesten klokken halv elleve, men det kunne ikke høres ude på 
Hamneskär, hvor de to polske murere havde genoptaget deres 
arbejde. De var i gang med at reparere den indre stenvæg i det 
gamle forrådshus, da den pludselig gav efter og styrtede sam-
men. Det var, som om murværket ikke længere orkede at bære 
den tunge hemmelighed, som stenhuset havde holdt på så læn-
ge. Inden for væggen fandtes yderligere et rum, som engang 
havde tilhørt fyrmesterens familie. I halvmørket derinde lå der 
en menneskekrop. Ansigtet var vendt imod dem, som om de var 
ventede.
 Polakkerne skreg højt og gjorde derefter hastigt korsets tegn.

Pater Noster Fyr, Hamneskär, 2. august 1963

Hun kyssede ham på panden og strøg ham over håret. Så 
lagde hun hans ene hånd på sin mave og syntes at fornemme 
et smil på hans læber. Hun kærtegnede det smukke omrids af 
hans amorbue. Hun anede et blidt spark indefra, som om der 
også var én derinde, der gerne ville tage afsked.
 Det føltes, som om smerten skulle sønderrive hende. Hun 
trak tæppet op over ham, så han ikke skulle fryse.
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 Manden ved døren ventede på hende. Det var tid til at gå. 
Hun vendte sig en sidste gang og vinkede. Hun kunne ikke få 
sig selv til at sige farvel, så hun hviskede:
 “Vi ses snart igen, og jeg vil tælle hvert minut indtil da.”
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1

Ude på Hamneskär, den lille ø lige nord for Marstrand, herske-
de der febrilsk aktivitet. Der var kun to måneder til genindvi-
elsen af Pater Noster. Udsigten mod vest havde ikke været helt 
den samme, siden fyret blev flyttet fra Hamneskär. Det var et 
par år siden nu, og foreningen Pater Nosters Venner havde lige 
siden kæmpet for at samle penge ind til fyrets renovering og 
transport tilbage til den lille ø. Nogle få indbyggere i Marstrand 
havde engageret sig i projektet, men generelt havde interessen 
fra øboernes side været afdæmpet.
 Sjakbajsen Roland Lindström holdt en kort pause og nød 
martssolens stråler, da Mirko kom løbende. Den ældre polak, 
hvis navn Roland aldrig kunne huske, traskede af sted bag ham 
og rystede bekymret på hovedet. Manden lugtede altid af sur 
sved, hvilket havde resulteret i, at de svenske arbejdsmænd var 
begyndt at kalde ham Svetlana. Roland var ude af stand til at 
forstå, hvordan man kunne gå rundt og lugte så grimt, men 
Svetlana virkede helt uvidende om den stank, der konstant om-
gav ham. Han havde den samme grå-grønlige skjorte på hver 
dag. Roland spurgte sig selv, om han mon havde en kone hjem-
me i Polen. Hun burde jo i så fald sige det til ham.
 “Hellige Guds moder,” mumlede Mirko sagte på sit moders-
mål og slog atter kors for sig.
 “Hvad er der?” spurgte Roland, irriteret over at blive forstyr-
ret, mens han sad i læ af den røde fyrmesterbolig.
 “En død mand.”
 Roland rynkede panden. Mandens svensk var mangelfuldt. 
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Han kunne mene noget andet. Roland hældte modvilligt kaf-
fen ud af den brudsikre termoflaskes låg og skruede det på igen. 
Han stoppede en portion snus ind under læben og tørrede hån-
den af i de blå arbejdsbukser, inden han rejste sig. Jeg må have 
misforstået ham, tænkte han.

Beboelseshusene og udhusene på Hamneskär var ved at blive 
repareret, og der skulle bygges et vandrehjem på stedet, hvor det 
var muligt at holde konferencer i det barske miljø. Det lå i ti-
den at bygge konferenceanlæg på svært tilgængelige steder, og 
folk skulle helst transporteres dertil med RIB-båd. De hurtigt-
gående gummibåde fræsede af sted med op til fyrre knob i ti-
men med tolv passagerer om bord, og det var en oplevelse uden 
lige, selvom det hverken var særlig miljøvenligt eller billigt. For 
Rolands vedkommende indebar projektet, at hvis han blev fær-
dig med renoveringen af beboelseshusene og udhusene i tide, 
ville der gå en generøs og ikke mindst velkommen bonus ind på 
hans konto.

Roland lukkede døren til forrådshuset langsomt. De havde ikke 
tid til flere forsinkelser, og et lig indebar helt sikkert en forsin-
kelse. Manden i forrådshuset havde uden tvivl været død længe. 
En måned fra eller til spillede vel ingen rolle. Hvis stenvæggen 
ikke var styrtet sammen, havde de slet ikke opdaget ham. Poli-
tiet kunne vel komme og hente ham uden det store postyr. Det 
behøvede ikke blive nogen stor sag. Selvom det var indlysende. 
Det var jo en anelse mærkværdigt, at han var blevet muret inde. 
Roland vejede for og imod, inden han vendte sig mod polakker-
ne og fremsagde sin beslutning på sin brede Göteborg-dialekt.
 “Vi murer væggen op igen. Ingen siger noget om dette. Er 
det forstået? Okay, gutter.”
 Det sidste var formuleret som et spørgsmål, men det var ty-
deligt, at det var en ordre. Roland kiggede på begge mændene, 
samtidig med at han ledte i lommen efter mobilen. Han var be-
gyndt at taste et nummer ind, da Mirko rømmede sig. Som tro-
ende katolik var Mirko tvunget til at protestere. En mand havde 
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ret til en værdig begravelse og desuden i indviet jord. Manden 
i forrådshuset havde ikke fået nogen af delene. Han var des-
uden gift, nogen savnede ham. Mirko pegede på sin egen viel-
sesring for at forklare. Roland missede mod martssolen og til-
bød dem i stedet to månedslønninger hver, samt at de kunne 
tage hjem, mod at de holdt mund. Mirko forklarede, at det ikke 
var et spørgsmål om penge, men da tilbuddet var oppe på seks 
månedslønninger og muligheden for at tage hjem omgående, 
nikkede han stille. Seks månedslønninger, det var mange penge. 
Han tænkte på sin kone og deres lille datter. Da han havde over-
sat det for Svetlana, pakkede de deres få ting sammen med det 
samme. Roland fragtede dem over med arbejdsbåden af alumi-
nium uden at sige noget til de andre på arbejdsholdet. En time 
havde det taget, fra de havde opdaget manden, til de kørte ud 
fra parkeringen på Koön. Mirko kunne ikke komme i tanke om, 
at han nogensinde før havde oplevet så meget i én og samme 
time.
 De to polakker kørte gennem det svenske forårslandskab 
i Mirkos blå Skoda i tavshed. Trafikken på motorvejen sydpå 
gled fint. I Skåne var foråret kommet nærmere. De åbne mar-
ker, det spirende grønne og deres nyvundne rigdom burde have 
gjort, at de følte sig lettere til mode. Færgen, der skulle fragte 
dem fra Ystad til Swinoujscie, afgik først en time senere, så de 
stoppede på en rasteplads ved en gammel kirke. Et ældre par sad 
og spiste deres medbragte mad på rastepladsens træbænk. Da-
men, som havde sat sig på sin serviet for at beskytte sit lyse tøj, 
rynkede på næsen, da Svetlana gik forbi. Mirko så i øjenkrogen, 
hvordan hun lænede sig frem mod sin mand og sagde noget. 
Manden tog bilnøglerne op af lommen, rettede dem mod bilen 
og låste dørene med et tryk på en knap.
 Mirko tændte to cigaretter og rakte den ene til sin kamme-
rat. Svetlana forsøgte at skjule, at hans hænder rystede, da han 
tog imod cigaretten. Morgenens oplevelser havde taget hårdt 
på dem begge. Langsomt gik de rundt om kirkens hvidkalkede 
mure for at strække benene. Svalerne udførte modige manøvrer 
omkring kirkens klokketårn. Det pænt revne grus knasede un-
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der fødderne på deres slidte arbejdssko. Mirko tog en dyb ind-
ånding, som om han ville sige noget, men fortrød. Han grublede 
endnu en stund, inden han strøg sig over skægstubbene, skod-
dede sin cigaret og kiggede på Svetlana.
 “Ved Roland, hvor du bor? Kan han få fat på dig på nogen 
måde?”
 Svetlana rystede på hovedet.
 “Godt så. Så gør vi det, der er rigtigt.”
 Med beslutsomme fingre tastede Mirko nummeret til den 
svenske alarmcentral ind på mobilen. Da de ti minutter senere 
kørte det sidste stykke til færgen, virkede himlen lysere og far-
verne på en eller anden måde stærkere.

Marstrand, august 1962

Sommeraftenen var lun, og Societetshuset så næsten magisk 
ud, som om det havde hjemme i en eventyrverden, hvor der 
bare fandtes lykkelige slutninger på alle historier.
 Den elegante trætrappe inviterede alle forbipasserende 
indenfor, men de hvide duge og den vandkæmmede overtje-
ner med det strenge blik signalerede samtidig, at ikke alle var 
velkomne.
 Trappen forventede sig, at den, der betrådte den, havde 
en rank holdning og forstod at føre sig. Serveringsdamerne 
havde mere end én gang erfaret, at trappen levede sit eget liv, 
og at et trin pludselig kunne vippe, når de kom gående med 
en bakke.
 Det blev fortalt, at en ung mand, der var opvokset på 
øen, var gået ned på knæ inde i den store sal for at fri til en 
pige, som han slet ikke var værdig. Pigen havde til forældre-
nes og de andre gæsters bestyrtelse sagt ja. De havde forladt 
Societetshuset sammen hånd i hånd, men da de kom ud på 
trappen, var de faldet, og det så uheldigt, at de begge havde 
brækket nakken. De ældre serveringsdamer mente, at det var 
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det unge par, som gik igen og fik trappetrinene til at vippe.
 Arvid lænede sig tilbage i en af kurvestolene på terrassen 
og nippede til champagnen. Vimplerne vajede sløvt i den lette 
brise, og der duftede af salt og tang. Solen var på vej ned, og 
dens lys skabte en gylden gade i Marstrands nordlige havne-
indløb. Det var slutningen af august, men sommeren havde 
endnu ikke sluppet sit tag og bød stadig på lune aftener.
 En træbåd med gaffelrig gled ind i det flydende guld og 
fangede hans opmærksomhed. Der blev rebet sejl med rolige 
bevægelser, og i samme takt som sejlets omfang formind-
skedes, aftog bådens fart. Den gled nu frem mod badehusets 
bådebro med velovervejet hastighed og stoppede nænsomt op. 
Arvid løftede hånden for at skygge for solen og bedre kunne 
se i modlyset. Der var kun én person om bord, en kvinde, som 
nu hoppede i land. Båden svarede igen ved at gynge, da hen-
des fødder forlod dækket. Hun bevægede sig graciøst, og kjo-
len dansede om hendes ben, da hun kom gående med en kurv 
i hånden.
 “Er alt, som det skal være?” Han blev afbrudt i sine tanker 
af serveringsdamen, der fyldte hans champagneglas op. Hun 
lænede sig bevidst alt for langt frem og afslørede en velpro-
portioneret barm.
 “Hvad kunne De tænke Dem … at spise?” Hun lo indby-
dende og forsøgte at se forførerisk ud.
 “Tak, frøken, men vi bliver flere i selskabet, og jeg vil gerne 
vente med at bestille, til de andre kommer.” Arvid forsøgte at 
skjule sin modvilje.
 “Så ønsker jeg jer en hyggelig middag, for jeg er færdig for 
i aften.” Hun slog med nakken og styrede direkte mod køkke-
net. Arvid vendte sig igen mod den gyldne solgade. Båden lå 
der stadig, men kvinden, der så elegant havde ført båden ind, 
var forsvundet.
 Larmende stormede selskabet ind på terrassen.
 “Elskede Arvid. Har du ventet længe?” Siri blæste røg ud 
og kyssede ham på kinden, inden hun satte sig ved siden af 
ham. Cigaretten sad i et mundstykke af elfenben, som hun 
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lagde direkte på den hvide dug. Arvid tog den staks op og 
glattede stoffet ud for at forvisse sig om, at der ikke var kom-
met noget mærke.
 “Nu skal du høre. Gustav fortalte os en virkelig sjov histo-
rie.” Hun tog mundstykket fra Arvid, gestikulerede til en af 
mændene i selskabet og opfordrede ham til at fortælle histo-
rien en gang til.
 Serveringsdamen nærmede sig bordet. Hun kastede et blik 
ud over havneindløbet og den lille båd, som lå der, inden hun 
fokuserede på det lystige selskab. Hun vendte sig mod Arvid.
 “Vi glemte vist Deres jordbær til champagnen?” Stemmen 
var varm og stemte godt overens med hendes udseende. Det 
lyse hår var sat op, på nær en enkelt lok, der hang og dinglede 
mod hendes solbrune hals. Hendes smalle og lige så solbrune 
hænder bar på en glasskål med jordbær. Det var hende – sejle-
ren. Hun tog venligt og respektfuldt imod alle bestillingerne 
og bevægede sig med en stolthed, han sjældent havde set. Siri 
forstyrrede hans tanker ved kådt at puffe ham i siden.
 “Har du savnet mig, Arvid?”
 Han kunne genkende duften af hendes parfume, der var 
alt for tung.
 Serveringsdamen stillede en tallerken foran Arvid. Hun 
gik med lette skridt, og Arvid syntes lige pludselig, at der var 
noget bekendt ved hende. Han spekulerede over, hvordan det 
ville føles at have en hånd rundt om livet på hende under en 
vals.
 “Kære Arvid. Hvis du absolut skal kigge på andre damer, 
så kan du vel gøre det, når jeg ikke er her.”
 Arvid forstod, at hun hentydede til serveringsdamen. Han 
klappede Siri faderligt på hånden, inden han trak sin egen 
venligt, men bestemt til sig.
 Da serveringsdamen var gået, sad Arvid som fortryllet. 
Hun havde virket så enkel og uforstilt. Han tænkte på den 
elegance, hun havde ført båden ind med. Solens sidste strå-
ler glimtede i vandoverfladen i havneindløbet, imens en varm 
følelse sneg sig ind i hans bryst.
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2

Karin var gennemblødt af sved og rasende, da hun slæbte va-
sketøjskurven fra elevatoren og ind i entréen. Kraven på jakken 
klæbede mod nakken, og hun strøg en hårtot væk fra den våde 
pande. Et brusebad ville være kærkomment, eller endnu bedre 
et karbad. Hun tog jakken af og åbnede garderobeskabet for at 
hænge den ind. Døren bandt, og hun tog ordentligt fat i den 
med begge hænder for at få den op. Det viste sig at være kar-
tonen med vaskemiddel, der havde sat sig fast. Nu var den væl-
tet, og der havde dannet sig en sø af hvidt pulver på gulvtæppet. 
Hun bandede indædt.
 “Hej med dig.” Göran sad i sofaen med en brochure i hån-
den.
 “Vi havde vaskedag,” svarede hun kort. “Nu har vi en bunke 
vådt tøj, og resten er stadig snavset. Plus at fru Svedberg er tos-
set. Hun havde tiden efter os.”
 Hun kunne mærke irritationen stige. Hvorfor var det altid 
hende, der forventedes at holde styr på alt i hjemmet?
 “Jeg har købt en ny dvd-afspiller. Kom og se.” Han holdt en 
fjernbetjening op.
 “Hørte du, hvad jeg sagde?” Hun kunne mærke, hvordan pul-
sen steg og kinderne begyndte at blive varme.
 “Du behøver vel ikke blive sur. Det kan vel lade sig gøre at 
booke en ny vasketid.”
 Uden at anstrenge sig med at svare gik hun ud i køkkenet og 
åbnede køleskabsdøren. Et stykke ost, en fladtrykt tube kaviar og 
en tallerken med madrester, der burde være blevet spist i forrige 
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uge. Hun tog tallerknen ud og skrabede maden i skraldespan-
den. Kniven hvinede mod porcelænet, en lyd, hun vidste, Göran 
afskyede. Derefter stillede hun tallerknen i køkkenvasken oven 
på stablen af opvask fra morgenmaden. Maven knurrede, og hun 
forsøgte at styre sit stemmeleje, da hun råbte ind mod stuen.
 “Jeg troede, du ville købe ind.”
 Han kom ud i køkkenet og krammede hende bagfra.
 “Jeg gør det i morgen i stedet.”
 Hun gjorde sig fri af hans omfavnelse og kunne mærke skuf-
felsen brede sig.
 “Hvad forestiller du dig så, vi skal spise i aften? Og sig ikke 
pizza. Og til morgenmad?”
 “Hvorfor bliver du så sur?” Han så oprigtigt forbavset ud.
 “Fordi du aldrig handler, aldrig vasker tøj, aldrig laver mad 
eller nogensinde overvejer det. Du har for fanden fri i seks uger, 
og der burde da være et eller andet, du kunne hjælpe til med.”
 “Jeg slider jo som et bæst de uger, jeg er væk. Under du mig 
ikke at slappe af, når jeg er hjemme?” sagde Göran, der greb til, 
at angreb er det bedste forsvar.
 “Helt bestemt da, slap du bare af. Jeg orker ikke denne her 
diskussion lige nu. Jeg skal ud at handle.” Hun hev jakken til sig 
igen og smækkede så hårdt med døren, at knaldet gav genlyd i op - 
gangen.
 Göran var kaptajn på et handelsskib og arbejdede i perioder 
på seks uger ad gangen. Seks uger om bord, seks uger hjemme. I 
fem år havde de levet sådan. Karin kunne huske, at Göran i be-
gyndelsen havde lovet, at hvis hans arbejde begyndte at slide på 
deres forhold, så ville han finde et andet job på land. Men af en 
eller anden grund fandt han aldrig et arbejde, der var en ansøg-
ning værd. Karin, som havde været med ude at sejle flere gange, 
vidste, at det job, han havde, passede ham perfekt. Matroserne 
og den øvrige besætning havde respekt for den unge kaptajn. 
Ikke bare fordi hans familie ejede fartøjet, men for hans ægte 
begejstring for havet og for, at han ikke var for fin til at sætte sig 
og banke rust med matroserne eller hjælpe kokken i køkkenet. 
Göran var god til at manøvrere det store fartøj, og han elskede 
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at stå på broen om morgenen og se solen stå op. Karin kunne 
godt se det uretfærdige i, at hun ønskede, han skulle lave no-
get andet, men det var svært at holde liv i et forhold, der skulle 
kickstartes, hver gang han var hjemme, og lukkes for, når han 
var væk. Det var, som om det døde lidt, hver gang der blev luk-
ket for det, lidt ligesom en petroleumslampe, hvor man fylder 
brændstof på uden at se, at petroleummet lækker lidt for hver 
gang, og uden at opdage, at lampen brænder svagere og svagere, 
fordi ingen beskærer vægen.
 De seks uger, hvor Karin var alene, var der altid mad i køle-
skabet og en reserveret vaskedag. I de seks uger, hvor Göran var 
hjemme og alt burde være nemmere, fordi de var to til at dele 
opgaverne, var det tværtimod lige omvendt. Mælken, der var 
en nødvendighed i Karins morgente, og som fandtes i køleska-
bet aftenen inden, var blevet drukket om natten af Göran. Eller 
også kom hun hjem og opdagede, at Göran ikke havde købt ind, 
som han havde lovet. Som i dag.

Hun trak kundevognen til sig. Vognen kørte ind i kassen med 
kartofler med et bump, præcis som om den også havde haft en 
dårlig dag. En ældre dame, der omhyggeligt studerede hver ap-
pelsin, før hun puttede den ned i sin pose, kiggede på hende 
med mishag. Karin stod og vejede kartofler, da hun så Göran 
komme ind i supermarkedet.
 “Du er ikke sur, vel? Nu køber vi jo ind sammen,” sagde han.
 At købe ind sammen indebar som regel, at hun handlede, 
og han gik nogle skridt bag hende. Hun kiggede træt på ham. 
Mente han det alvorligt? tænkte hun.
 “Jeg kan hjælpe til. Hvad behøver vi? Hvad skal jeg hente?” 
Det var lidt ligesom at have et lille barn med. Hun overvejede at 
sige, at han kunne finde på noget til aftensmad, men kom frem 
til, at hun ikke orkede at have den diskussion i supermarkedet. 
Det var lettere at finde på noget selv i stedet for at få kreativ 
hjælp i form af, at Göran sagde, at han ville have ’noget godt’.
  “Kan du hente kaffe?” sagde hun til sidst. Göran så sig om og 
gik planløst ned langs hylderne.
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 Efter ti minutter, da Karin overvejede at gå op til en af kas-
serne og bede dem efterlyse ham, dukkede han op med en pak-
ke kaffe.
 Hun kastede et blik på pakken. Et kvart kilo koffeinfri øko-
logisk kaffe, der antageligvis var svinedyr og præcis, hvad man 
drømte om, når man havde brug for at blive kvikket op. Hun 
modstod lysten til at gå ned til kaffehylderne og tage en anden. 
Havde det altid været sådan mellem dem, eller kom det først til 
udtryk nu? Mens de gik mellem kølediskene, forklarede Göran, 
at de kunne nøjes med at købe mad til i dag, for han vidste ikke 
rigtig, hvad han havde lyst til i morgen.

Kassedamen i den røde skjorte smilede venligt til dem, og 
Göran gik med det samme hen og begyndte at pakke varer ned. 
Temmelig smart, så slap han for at betale, tænkte Karin, da hun 
tastede sin PIN-kode ind. Hun knappede sin jakke uden for 
supermarkedet og var i gang med at tage vanter på, da mobi-
len ringede. På femte signal lykkedes det hende at svare uden at 
tage dem af igen.
 “Hvad? Hvornår? Ja, okay.”
 Göran så surt på hende, med hænderne i lommerne på sin 
grønne dunjakke.
 “Skal du af sted nu? Vi skal jo søndagshygge.”
 Tænk, om jeg sagde det, hver gang du tog af sted, tænkte Ka-
rin, men sagde i stedet:
 “De har fundet en død mand på Hamneskär uden for Mar-
strand.”
 “På Hamneskär? Øen med fyret? Eller uden fyret, mener jeg. 
Men der bor der jo ingen?” Göran så forbavset ud.
 “Nej, det ved jeg. Det lyder mærkeligt.”
 De tog elevatoren op i tavshed. Karin erkendte modvilligt for 
sig selv, at hun faktisk var lettet over at skulle hjemmefra. Hun 
stillede plasticposerne på køkkenbordet og håbede, at maden på 
et tidspunkt ville få hjælp til at komme i køleskabet.
 I garderoben tog hun sin rygsæk og sine vandrestøvler frem, 
hvorefter hun forsøgte at vælge mellem to tykke rullekrave-
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sweatre, før hun besluttede sig for at tage dem begge to med. 
Hun tog et hurtigt bad, og derefter iklædte hun sig sit lange 
undertøj, den ene rullekravesweater og et par cowboybukser. På 
med uldsokker og støvler. Vinteren syntes ikke at ville overgive 
sig, selvom kalenderen viste forår. Det lyse hår stod ud til alle 
sider på grund af sweaterens statiske elektricitet, men faldt til ro 
igen, da Karin tog lidt vand på hænderne og satte hestehalen op 
på ny. Den kraftige, gule sejlerjakke, en Musto Offshore, gled 
på. Det var Karins favoritjakke. Sammen med de tilhørende sej-
lerbukser havde den beskyttet hende mod regn og kulde i både 
svenske og skotske farvande. Jakken havde desuden en indbyg-
get sikkerhedskæde, som Karin brugte, når hun var tvunget til at 
gå op på dæk i dårligt vejr. Karin stoppede kædens metalbeslag 
ned i jakkens indvendige lomme. Göran brummede, da han så, 
hun tog jakken på, han syntes, det var underligt at bruge en sej-
lerjakke, når man ikke skulle ud at sejle.
 Hun stod et øjeblik foran bogreolen, før hun tog en stol frem 
og tog tre bøger ned fra hylderne. Til sidst bestemte hun sig for 
to af dem. Bøgerne røg ned i rygsækken sammen med lomme-
lampen og en notesbog. Hun sagde farvel uden at give Göran et 
kys, da hun gik.
 Ti minutter senere satte hun sig ind på passagersædet i Car-
stens varme bil, mens regnen begyndte at falde udenfor. Det var 
et typisk regnvejr for Göteborg med fint fordelte kolde dråber, 
der mere mindede om en våd tåge end egentlig regn. Det lykke-
des de små dråber at finde vej ind overalt og fik en til at føle sig 
kold og fugtig helt ind til marven. Carsten kiggede på hende og 
lo, da han så, at hun havde taget et søkort med sig.
 “Ked af, at jeg forstyrrede søndagsidyllen for dig og Göran,” 
sagde han.
 “Den var allerede forstyrret,” svarede hun og tog den vind-
tætte hue af, som havde nået at blive fugtig på de fem meter hen 
til bilen.
 “Står det så skidt til?” spurgte han alvorligt.
 Karin tænkte over spørgsmålet og over, at det var længe si-
den, hun sidst havde grinet i Görans selskab.
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 “Hvordan går det hos dig?” spurgte hun som svar og satte 
dermed stop for yderligere spørgsmål. Det var ikke hver dag, at 
vicekriminalinspektør Carsten Heed var på vej ud i feltet. Selv-
om han ville, så tog det administrative arbejde det meste af hans 
tid.
 “Jo tak, jeg klarer mig fint uden Helenes søndagsgryde. Op-
kaldet kom som en gave oppefra.” Carsten brølede af grin. Ka-
rin lo og kunne mærke, at hun slappede af. Hun skruede helt op 
for varmen i bilens sæde.
 “Sikke et lortevejr!” Man kunne høre, at Carsten var dansk, 
især på visse udtryk og vendinger. Han kiggede ud på det våde 
og grålige vejr og drejede på knappen til vinduesviskerne. Det 
virkede ikke, som om der helt var noget niveau, der passede til 
regnens styrke, og viskerne peb mod ruden.
 “Ja, vi fik altså et opkald om, at der er fundet en død mand i 
et af udhusene på Hamneskär,” sagde Carsten. “Søpolitiet er der 
for at afspærre. De befandt sig lige i nærheden.”
 “Afpærre? Hamneskär? Men der bor jo ingen der, og desuden 
er øen ikke større end et frimærke,” sagde Karin.
 “Ifølge søpolitiet er der lige nu et arbejdshold på øen, der er i 
gang med at renovere de gamle beboelseshuse. Jeg ved ikke, om 
de bor derude imens.”
 “Lad os se,” sagde Karin. Carsten lavede en grimasse, da hun 
tog de bøger op, hun havde puttet i rygsækken. Ved at bladre og 
læse lidt her og der fik hun tegnet et billede af den lille ø, de var 
på vej til. Karin læste højt, men forsøgte at kaste et blik på vejen 
i ny og næ for ikke at blive køresyg.
 “1724 står der i et kongeligt brev, at der sandelig behøves et 
fyr, men at øen er alt for lille til at bo på. I stedet opførte man 
et fyr på Carlstens fæstning på Marstrandsön. Det blev brugt 
i hundred år, indtil der alligevel blev bygget et fyr på Hamne-
skär til sidst. Fyrets bygningskonstruktør er Nils Gustav von 
Heidenstam, digteren Verner von Heidenstams far. Fyret var en 
ny type, som blev kaldt ’Heidenstammere’ eller krinolinefyr, da 
det så ud som en krinoline med sit koniske jernskelet uden om 
søjlen i midten. Den 1. november 1868 blev fyret Pater Noster 
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tændt for første gang. Samme år flyttede fyrpasseren og siden 
hen fyrmester Olof Andersson og hans hustru Johanna ud til 
øen. De boede der i over tyve år.”
 Karin kiggede på billedet af parret. Kvinden sad på en stol 
med håret strøget tilbage i en stram frisure og hænderne på 
knæene. Blikket så bestemt ud. Hun havde en broche ved hal-
sen og en lang kjole, som nåede helt ned til de sorte snørestøvler. 
Ægtemanden stod bag hende med en hånd på hendes skulder.
 I Kungälv drejede de af fra motorvejen og ind på hovedvej 
168 mod Marstrand, som var mindre og langt mere snoet. En 
typisk svensk 70’er-vej.
 “Jo … år 1964 stopper man med at have fyret bemandet, og i 
1977 slukkes det helt og erstattes af Hätteberget, der står uden 
for Marstrand, samt Skallens Fyr på selve Marstrandsön.” Hun 
kiggede op. Regndråberne mod forruden aftog, da de passere-
de toppen af Nordön. Den sydlige bugt, der løb langs vejen, var 
frossen, og overfladen lignede en tyk skive grågrønt, frosset glas. 
Det føltes næsten uvirkeligt at tænke sig, at der fandtes vand og 
levende væsener derunder, tænkte Karin. Det kunne lige så godt 
være en mark, hun så ud over, for der var ingen forskel i vinter-
landskabet. I sejlrenden mellem Nordön og Instön fandtes en 
smal passage, der var isfri, konstaterede hun, da de kørte over 
den høje Instö-bro. Carsten sagtnede farten.
 “Vinga Fyr,” sagde Karin og pegede mod lyskeglen, der feje-
de af sted i det fjerne. Hun gøs af velbehag. Lige siden hun var 
lille, havde hun syntes, det var helt fantastisk at sejle om natten 
og lade sig lede af et blinkende fyr.
 “Gider du ringe til Lasse, som sejler havnefogedens arbejds-
båd. Han skal fragte os ud på Hamneskär.” Carsten rakte Ka-
rin sin mobil. “Jeg har ikke kodet nummeret ind, men det er det 
sidste udgående opkald.” Karin tog imod telefonen.
 Perleraden af mindre øer med broforbindelser gjorde, at man 
kunne komme direkte fra fastlandet til Koön. Ville man videre 
til Marstrandsön, måtte man tage færgen fra Koön over det lil-
le sund. Solen malede himlen i de mest eventyrlige farver, og i 
baggrunden tronede Carlstens fæstning sig op som et vagttårn, 
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der vågede over de små huse. Karin plejede at se det hele fra 
søsiden. Det var aldrig det samme, når man ankom i bil. Car-
sten parkerede uden for Søfartshusets bygning, og femten mi-
nutter senere sad de om bord på den orangefarvede arbejdsbåd 
med Lasse bag rattet. Han var iklædt en fiskertrøje og havde et 
varmt og fast håndtryk. Karin bevægede sig hjemmevant om-
kring på båden. Hun vidste ikke, hvor mange gange hun havde 
været om bord på en lodsbåd i Kalmarsund og Helsingborg for 
at hente eller aflevere Göran eller for at hilse på ham om bord 
på skibet. Lodsbåden plejede at sejle op på siden af skibet, hvor 
tasker blev hejst op og ned, og hvor man kunne klatre om bord 
ad lejderen, der hang på skibets side. En gang havde hun overra-
sket Göran. De havde talt sammen om morgenen, og han havde 
lydt, som om han var i dårligt humør. Karin vidste, at de skulle 
gøre et kort ophold i Kalmar i løbet af dagen, så hun skippede 
sine forelæsninger og ringede til overstyrmanden, der lovede at 
time skibets ankomst med hendes tog fra Göteborg uden at for-
tælle det til Göran. Det lykkedes hende at tage til Kalmar og gå 
om bord, uden at han havde nogen ide om det. Mindet fik hen-
de til at smile.

Arbejdsbåden gled gennem Marstrands havn og måtte vente på 
færgen, som passerede det lille sund fra Koön til Marstrandsön. 
Manden, som styrede færgen, hilste muntert.
 “Min nabo,” forklarede Lasse.
 “Som er gift med din søster eller din kusine?” spurgte Karin 
med et glimt i øjet.
 “Ingen af delene faktisk,” svarede Lasse. “Men hvis du synes, 
jeg ser mærkelig ud, så skyldes det ikke desto mindre, at folk 
gifter sig med hinandens fætre og kusiner, og de fleste, jeg ken-
der, har faktisk aldrig været over Instö-broen eller været i Göte-
borg.” Han smilede bredt til hende. Karin klukkede.
 “Sikke fint byen omgiver havnen,” sagde Carsten.
 “At kalde det en by nu om dage er måske så meget sagt, selvom 
Marstrand har været købstad engang, men fin er den. Jeg nyder 
udsigten, selvom jeg passerer forbi her flere gange om dagen.”
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 De pastelfarvede, gamle træhuse langs den brolagte kaj ven-
tede på at blive fyldt med sommergæster. De udendørs spiseste-
der stod tomme, men her og der begyndte der at blive tændt lys 
i husenes vinduer. Karin spekulerede over, hvor mange der blev 
tændt af en levende hånd, og hvor mange der blev styret af en 
forprogrammeret timer. Husene lå tæt op ad hinanden og op ad 
øen mod fæstningen. Et fåtal af dem havde stadig eternitplader 
på ydersiden og blondegardiner i vinduerne. Bag ved disse kun-
ne man skimte nogle ældre, ’ægte’ indbyggere, der syntes, det 
var unødvendigt at tænde lyset allerede, og som havde til hen-
sigt at gå rundt i mørke en stund endnu. Karin, der havde vand-
ret op og ned ad de gamle gader, havde noteret, at de allerfleste 
huse var i perfekt stand, og at et typisk hus i dag var hvidma-
let med en altan med stjerner udskåret i træet. På altanen skulle 
der stå klassiske hvide møbler med et kryds i ryggen. Alternativt 
kunne de være i teak med marineblå hynder. Som om han havde 
læst hendes tanker, sagde Lasse:
 “For dyrt.” Han nikkede mod de smukke huse og rystede op-
givende på skuldrene.
 “Politikerne taler gerne om vigtigheden af at bevare et le-
vende kystsamfund, samtidig med at de alt for ofte påpeger, at 
Marstrandsskolen er en unødig omkostning. Den rå virkelighed 
er, at det er få, som kan bo her, med tanke på prisudviklingen og 
de galoperende ejendomsskatter. Hvis man lukker skolen, står vi 
tilbage med en spøgelsesby. En smuk kulisse.” Lasse pegede på 
et lysegult, gammelt træhus. “Min mormor er født der. Min sø-
ster og hendes familie bor i huset, men det er et spørgsmål om 
tid, hvor længe de kan beholde det. Om sommeren lejer de det 
ud for at tjene lidt ekstra penge, så de kan betale skatterne.”
 Karin kunne ikke andet end at være enig, når det gjaldt vest-
kystens forvandling. Væk var de gamle fiskere, der til trods for 
deres grove hænder var forbavsende behændige til at rense og 
reparere deres net. Borte var tørrestativerne til klipfiskene og 
de fleste eternithuse. Husene havde så sandelig aldrig været så 
velholdte som nu, men heller aldrig så tomme og mørke. Lang-
somt, men sikkert uddøde de gamle fiskersamfund. Sidste hus 
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på højre side havde en genkendelig facade, som ofte dukkede op 
på postkort fra Marstrand. Carsten nikkede mod det lille, grå 
hus på Koö-siden.
 “Snak lige om beliggenhed!”
 Lasse styrede arbejdsbåden forbi huset og ud gennem det 
nordlige indløb mod Marstrandsfjorden. Han fortalte, at huset 
tidligere havde været P.G. Gyllenhammars sommerhus.
 “Lysnæsset eller Lanternen. Selvom de fleste stadig kalder 
det for PG’s. Det er for resten til salg for et par millioner, det 
bliver vel en eller anden med godt med penge, men dårlig tid, 
der køber det. De misundelige kan jo trøste sig med, at ejerne er 
nødt til at male det ret ofte. Ikke fordi de vil gøre det selv, men 
alligevel. Huset er en gammel fyrmesterbolig og var i brug indtil 
1914. Det oprindelige fyr var bygget ind i huset, I kan stadig se 
det.” Lasse pegede på en firkantet glasbygning i husets sydvest-
lige hjørne.
 “I 1914 blev der bygget et separat fyr op ad beboelseshuset. 
Det nye fyr var et moderne AGA-fyr. I kender måske Gustaf 
Dalén, den svenske fyrtekniks opfinder. Han fik Nobelprisen 
i 1912 for sit arbejde. AGA stod for AB Gasakkumulator, og 
det var navnet på Daléns firma, der producerede fyrene. AGA-
fyrene passede sig selv, hvilket betød, at fyret blev afbemandet 
og huset solgt. Glasbygningen står tilbage som et minde om en 
epoke, der er gået i graven.”
 Solen mindede dem om, at det meste af dagen var gået, da 
de var på vej direkte ind i solnedgangen med Hamneskär i sigte. 
Karin fyldtes af den lykkerus, som kun et stille hav fyldt af fly-
dende guld kunne give hende. Hun sukkede. Så utrolig smukt.
  “Det er sjældent, Marstrandsfjorden er så stille som nu,” sag-
de Lasse og vendte hovedet mod Karin. Han pegede på de blødt 
rundede klipper af gnejs. Vinden og det salte vand havde sle-
bet dem runde gennem årtusinder, og det var ret svært at tænke 
sig, at de var helt hårde, når man sad på afstand og kiggede på 
dem. “Hvis man sidder på klipperne, kan man se, at havet lige så 
langsomt hæver sig op og ned, som om det ikke består af vand, 
men af olie. Vi plejer at sige, at det er ia.”
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 “Ia?” sagde Karin. “Det har jeg aldrig hørt før.” Hun gentog 
ordet for sig selv, smagte på det og syntes, det lød smukt og på 
en måde fredfyldt.
 “Skæret ved Pater Noster består af en masse små holme og 
klipper.” Lasse fortalte, at navnet Pater Noster var kommet af, 
at de sømænd, der færdedes her, bad bønner, inden de vovede at 
passere de frygtede skær uden for Marstrand.
 “Fyret ligger på et af de yderste skær, men selve øen er ikke 
større end tja … to hundrede halvtreds meter lang og omkring 
et hundred halvtreds meter bred. Her placerede man vestkystens 
største jernfyr, toogtredive meter over jorden. Heftigt, ikke?”
 Karin lyttede og tog hver lille detalje til sig. Hun nikkede 
mod Lasse.
 “Pater Noster betyder jo Fader Vor på latin,” forklarede han. 
“Der findes mange skær som Pater Noster rundt om i verden, og 
selve øen hedder egentlig Hamneskär. Det er fyret, der hedder 
Pater Noster, men herude kalder de fleste nu også øen for Pater 
Noster.”
 En hurtigtgående motorbåd fræsede forbi dem.
 “Roland Lindström, sjakbajsen på Hamneskär,” sagde Lasse. 
“Alt skal gå så hurtigt nu om dage.”
 De må have været et specielt folkefærd, de mennesker, som 
tog sig af fyrene … Karin tænkte på billedet af fyrmesteren og 
hans hustru i bogen. Lasse fortalte, at der havde boet et arbejds-
hold ude på Hamneskär i en måneds tid for at renovere bygnin-
gerne. Såvel svenskere som polakker. Tanken var, at de skulle 
være færdige, inden fyret skulle transporteres tilbage til øen og 
genindvies midsommeraften.
 “Der er blevet stiftet et firma, som har tænkt sig at bygge et 
vandrehjem og et konferenceanlæg ude på øen,” sagde Lasse, 
som med en sikker hånd på roret manøvrerede ind gennem den 
smalle passage mellem molerne, der var så tæt på, at man kunne 
nå dem med hænderne fra begge sider af båden.
 “Hamneskär,” sagde han og satte Carsten og Karin af på den 
lille kaj.
 Øen så helt anderledes ud uden det velkendte Heidenstam-
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fyr. Lasse havde ikke spurgt, hvad de skulle på øen, og Karin 
spurgte sig selv, om det var, fordi han allerede vidste det. Da bå-
den med ordlyden ’PILOT Marstrand’ på siden lagde fra igen 
og motorlyden langsomt forsvandt i det fjerne, blev de slået af 
stilheden og roen. Inde i den lille havn lå, foruden en politibåd, 
en arbejdsbåd i aluminium, samme båd som tidligere var fræset 
lige forbi dem ude på fjorden. En ubarberet mand i fyrreårsal-
deren steg op ad den og gik dem i møde. Carsten præsenterede 
sig, inden manden nåede at sige noget.
 “Carsten Heed, Göteborg Kriminalpoliti, og min kollega, 
Karin Adler.”
 “Aha,” sagde manden træt.
 “Og tør du afsløre, hvem du selv er?” Karin lo afvæbnende.
 “Naturligvis. Undskyld. Roland Lindström, ansvarlig på ste-
det,” sagde manden og strakte en grov næve frem. “Søpolitiet er 
her og har spærret af.” Han nikkede mod den blågrå politibåd 
og pegede derefter på de blå-hvide afspærringsbånd, der flagre-
de i vinden et stykke borte.
 “Var du til stede, da den døde blev fundet?”
 Mandens blik flakkede, og han så ud, som om han tænkte 
helt febrilsk. Trods mange år som glat selvstændig erhvervsdri-
vende i byggebranchen ejede han ikke noget videre pokerfjæs.
 “Øh jo, det kan man vel sige.”
 “Var det dig, der ringede?” sagde Karin, vel vidende at man-
den, der havde ringet og anmeldt fundet, havde talt gebrokkent.
 “Æh jo, altså …”
 Carsten gik hen for at tale med søpolitiet, imens Karin tog 
sin notesbog frem og slog op på en ny side. Hun skrev datoen, 
Roland Lindström, hvor de var, og gav dermed Roland yderli-
gere et par sekunders betænkningstid. Han så ud til at behøve 
dem.
 “Altså. Nu skal vi se, Roland.” Det var på tide at få nogle svar 
fra manden. “Det var altså ikke dig, der ringede, men du vidste 
godt, at man havde fundet en død mand. Stemmer det?” Hun 
løftede blikket og kiggede på ham.
 “Øh ja, eller jo, det stemmer …”

!"#$%&'%#%(&)*+''%#,-(**...05 0/1231/2.../4,05



27

 “Så forstår jeg ikke rigtig, hvorfor du ikke ringede?”
 Roland sukkede opgivende og forklarede situationen. Han 
fortalte om polakkerne, der havde fundet manden, og under-
stregede, at de naturligvis havde gjort det helt rigtige. Han und-
lod bare nogle få småting, såsom sin bonus, der ganske vist be-
gyndte at virke mere og mere fjern.

Øen var lille og barsk, vigene fulde af rundslebne sten. Op ad 
havnen, i læ af fyrmesterboligen, havde nogen bygget en mur 
af de runde sten, inden for hvilken øens eneste jordstykke be-
fandt sig. Hver sprække i muren var omhyggeligt tætnet for at 
bevare den dyrebare jord, som måtte være fragtet derud med 
båd. Karins tanker gik til kvinden med den stramme frisure og 
de sorte støvler. Tomater, tænkte hun. Et eller andet sted hav-
de hun læst om en fyrmester, der havde adgang til tomater året 
rundt, eftersom der altid var lyst og varmt, som i et drivhus, 
oppe i fyrets lanterne.
 Forrådshuset var en smuk bygning med et fundament i na-
tursten og en rødmalet facade i træ. Under krigen havde det 
fungeret som beskyttelsesrum for fyrmesterfolket, deraf den ge-
digne panserdør. Den øverste del af døren var udformet som en 
elegant romersk bue, og indgangen var indrammet af en solid 
stenmur. Sikkert et behageligt læ for den, der skulle ind i byg-
ningen, når det var dårligt vejr. Roland skrævede over politiets 
blå-hvide afspærringsbånd og åbnede døren. Det varede lidt, in-
den øjnene vænnede sig til mørket, og Karin skulle netop til at 
tage sin lommelampe frem, da Roland tændte petroleumslam-
pen, der hang på væggen lige indenfor. Det bløde lys spredte sig 
i rummet og føltes mere passende end lommelampens skarpe 
stråle af lys.
 “Herhenne,” sagde Roland. “Jeg burde have reageret, efter-
som jeg vidste, at hver familie, der boede herude, havde sit eget 
kammer i forrådshuset, og der var tre familier, fyrmesterens, fyr-
passerens og fyrmedhjælperens. Men forrådshuset havde kun to 
kamre. Det var ikke før i dag, at jeg indså, at det tredje kammer 
hele tiden havde været der, men havde været tilmuret.”
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 “Ved du, hvor gammel stenvæggen er?” spurgte Karin.
 “Nej,” sagde Roland. “Men det er et godt stykke tid siden, 
den blev bygget.”
 Han pegede, samtidig med at de nærmede sig den sammen-
styrtede væg.
 “Han er derinde.”
 De bad Roland vente udenfor. Han så lettet ud, da han rakte 
Carsten petroleumslampen og vendte sig om og skød den tykke 
panserdør op igen. Frisk luft strømmede ind et øjeblik, inden 
døren igen lukkede i med et hult bump. Forsigtigt og i tavshed 
skrævede de over stenhøjen på gulvet. Petroleumslampens lys 
svingede frem og tilbage foran dem og ledte dem ind til manden 
derinde.
 “Øj,” sagde Karin og forsøgte at se, hvor hun satte fødderne. 
Hun tændte lommelampen.
 “Han må have ligget her længe. Spørgsmålet er hvor længe,” 
sagde Carsten.
 “Forbavsende velbevaret, men det skyldes måske den salt-
mættede luft,” sagde Karin, imens hun tog sin mobil frem. “Jeg 
ringer efter kriminalteknisk afdeling.”
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