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Kærlighed, dybere end oceanet.
Til Sabina
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hishuk ish ts’awalk
Nuu-chah-nulth-stammen, Vancouver Island
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14. januar

Huanchaco, den peruvianske kyst

Den onsdag mødte Juan Narciso Ucañan sin skæbne, uden at verden tog no-
tits af det.
 I en større sammenhæng gjorde den det e"ertrykkeligt kun få uger senere, 
og uden at Ucañans navn forekom. Han var kun en ud af alt for mange. Havde 
man kunnet spørge ham om, hvad der skete denne tidlige morgen, ville det 
nok have blotlagt paralleller til en række tilsvarende begivenheder, som fandt 
sted samtidig over hele kloden. Og muligvis kunne !skerens opfattelse, netop 
fordi den byggede på hans troskyldige verdensbillede, have afsløret en række 
komplekse sammenhænge, der først fremgik senere. Men hverken Juan Nar-
ciso Ucañan eller Stillehavet ud for Huanchaco-kysten i det nordlige Peru 
røbede noget som helst. Ucañan forblev lige så stum som de !sk, han havde 
fanget hele sit liv. Da han til sidst dukkede op i en statistik, var begivenhe-
derne allerede nået ind i en ny fase, og eventuelle vidnesbyrd om, hvad der var 
blevet af lige netop Ucañan, var af underordnet interesse.
 Dog havde ingen heller vist nogen større interesse for ham og hans velbe-
!ndende før 14. januar.
 Det var i hvert fald sådan, Ucañan så på det. Han var ikke særlig glad for, 
at Huanchaco med årene var avanceret til et internationalt kendt badepara-
dis. Han havde ikke noget til overs for vildt fremmede mennesker, som tro-
ede, at verden var i orden de steder, hvor indbyggerne drog til havs i arkaisk 
udseende sivbåde. Det var snarere gammeldags, at de overhovedet drog til 
havs. De 'este af hans landsmænd tjente deres penge på fabrikstrawlerne og 
!skemels- og !skeoliefabrikkerne, og det var takket være disse, at Peru til 
trods for svindende fangstmængder stadig lå blandt verdens førende !skeri-
nationer sammen med Chile, Rusland, USA og de førende asiatiske nationer. 
Til trods for El Niño bredte Huanchaco sig i alle retninger, det ene hotel e"er 
det andet blev opført, de sidste naturreservater blev ofret uden betænkninger. 
Endelig havde alle på en eller anden måde fået noget at lave. Alle undtagen 
Ucañan, som knap nok havde andet tilbage end sin maleriske lille båd, en 
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caballito: ‘lille hest’, som de begejstrede conquistadorer engang havde kaldt de 
ejendommelige konstruktioner. Men som det så ud, havde heller ikke cabal-
litoerne langt igen.
 Det begyndende årtusinde havde åbenbart bestemt sig for at frasortere 
Ucañan.
 Imidlertid var han ikke længere herre over sine følelser. På den ene side føl-
te han sig stra(et. Af El Niño, der havde hjemsøgt Peru så længe man kunne 
huske, og som han ikke kunne stille noget op over for. Af miljøforkæmperne, 
der deltog i kongresser og talte om over!skeri og udryddelse, så man formelig 
kunne se politikernes hoveder langsomt vende sig og stirre på !ske'ådernes 
ejere, indtil det pludselig gik op for dem, at de så ind i et spejl. Så vandrede 
deres blikke videre til Ucañan, der heller ikke var ansvarlig for den miljømæs-
sige elendighed. Han havde hverken bedt om de 'ydende fabrikker eller om 
de japanske og koreanske trawlere, som lå uden for 200-mils-zonen og kun 
ventede på at hive de lokale !sk om bord. Intet af det var Ucañans skyld, men 
e"erhånden troede han det knap nok selv. Det var den anden grund til, at han 
var begyndt at føle sig dårligt tilpas. Som om det var ham, der trak tonsvis af 
tun!sk og makrel op af havet.
 Han var 28 år gammel og en af de sidste af sin slags.
 Alle hans fem ældre brødre arbejdede i Lima. De regnede ham for et tos-
sehoved, fordi han stadig orkede at drage ud med en båd, som ikke var ret 
meget andet end en forløber for sur)rætterne, for så at ligge i de øde og 
vidstrakte kystfarvande og vente på bonito og makrel, som aldrig kom. De 
plejede at gøre ham opmærksom på, at man ikke kunne puste liv i de døde. 
Men det var faderens åndedrag, det drejede sig om. Til trods for sine næsten 
70 år var han stået til søs hver eneste dag. I hvert fald indtil for nogle uger si-
den. Nu drog gamle Ucañan ikke ud for at !ske mere. Han lå hjemme med en 
underlig hoste og pletter i ansigtet og lod til lidt e"er lidt at miste forstanden, 
og Juan Narciso bildte sig ind, at han kunne holde den gamle mand i live, så 
længe han holdt traditionen i live.
 I over 1.000 år havde Ucañans forfædre – Yunga- og Moche-folket – brugt 
sivbåde, lige fra tiden inden spanierne kom til landet. De havde slået sig ned 
langs kyststrækningerne fra det høje nord til det område, hvor byen Pisco 
ligger i dag, og leveret !sk til den mægtige metropol Chan Chan. Dengang 
havde området været rigt på wachaques, kystnære sumpe, som lå over under-
jordiske ferskvandskilder. Her voksede der store mængder siv, som Ucañan 
og de andre tilbageværende af hans slags stadig 'ettede deres caballitoer af på 
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samme måde, som de gamle havde gjort det. At bygge en caballito krævede 
håndelag og indre ro. Konstruktionen var egenartet. Sivbåden var tre til !re 
meter lang med spids, høj stavn, og dertil *erlet, så den praktisk talt ikke 
kunne synke. Tidligere havde tusindvis af dem pløjet bølgerne uden for den 
kyststrækning, som havde heddet ‘Gyldne !sk’, fordi !skerne selv på dårlige 
dage vendte hjem med større fangster, end mænd som Ucañan, selv i deres 
vildeste drømme, ville kunne fange i dag.
 Men også sumpene forsvandt, og med dem sivene.
 El Niño kunne man i det mindste regne med. Ved juletid omtrent hvert 
andet år blev den ellers kolde Humboldtstrøm varmet op, fordi passatvindene 
udeblev og dens næringssto(er forsvandt; ligeledes udeblev makrel, bonito 
og sardin, fordi de ingen føde kunne !nde. Derfor havde Ucañans forfædre 
kaldt fænomenet El Niño, frit oversat ‘Jesusbarnet’. Undertiden lod Jesusbar-
net sig nøje med kun at lave lidt rod i naturen, men hvert *erde eller femte 
år nedkaldte det himlens straf over menneskene, som ville det udslette dem 
fra jordens over'ade. Hvirvelstorme, voldsomme regnskyl og dræbende jord-
skred – hver gang mistede hundredvis af mennesker livet. El Niño kom og 
gik, sådan havde det altid været. Man kunne ikke ligefrem blive venner med 
det, men på en eller anden måde lykkedes det at forlige sig med det. Men e"er 
at Stillehavets rigdomme var havnet i trawl med åbninger store nok til, at 12 
jumbojet'y kunne fylde dem op, hjalp det ikke engang med bønner.
 Måske, løb det gennem Ucañans hoved, mens caballitoen gyngede på døn-
ningerne, er jeg virkelig dum. Dum og skyldig. Vi er alle skyldige, fordi vi har 
indladt os med en kristen skytshelgen, som hverken gør noget ved El Niño 
eller ved !skerikartellerne og de statslige a"aler.
 Før havde vi shamaner i Peru, tænkte han. Ucañan havde hørt om det fund, 
arkæologerne havde gjort i de gamle præcolumbianske templer i nærheden af 
byen Trujillo, lige bag Månepyramiden. Der havde ligget 90 skeletter, mænd, 
kvinder og børn, slået til døde eller dolket ihjel. I et fortvivlet forsøg på at 
sætte sig op mod oversvømmelserne havde ypperstepræsterne i år 560 ofret 
90 menneskers liv, og El Niño havde trukket sig tilbage.
 Hvem skulle man ofre for at stoppe over!skeriet?
 Ucañan gøs ved sine egne tanker. Han var en god kristen. Han elskede Je-
sus Kristus, og han elskede San Pedro, !skernes skytshelgen. Han deltog med 
liv og sjæl hver eneste San Pedros Dag, hvor træhelgenen blev fragtet i båd fra 
landsby til landsby. Og alligevel! Om formiddagen gik alle i kirke, men om 
natten brændte den sande ild. Shamanismen blomstrede. Men hvilken gud 
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kunne hjælpe, når selv Jesusbarnet bedyrede, at det ikke havde noget med 
!skernes nye elendighed at gøre, dets ind'ydelse slog ikke til mod naturkræf-
ternes kaos, og alt det andet måtte ergo være politikernes og lobbyisternes 
hovedpine?
 Ucañan så op mod himlen og missede med øjnene.
 Det lod til at blive en smuk dag.
 Her og nu fremstod det nordvestlige Peru som en perfekt idyl. Ikke en sky 
havde været at se på himlen i 'ere dage. Surferne lå stadig i deres senge så 
tidligt om morgenen. Ucañan havde for en god halv time siden padlet cabal-
litoen ud på havet gennem de blødt rullende bølger, sammen med et dusin 
andre !skere. Da havde solen endnu ikke vist sig, men nu kom den langsomt 
til syne bag de disede bjerge og badede havet i pastelfarvet lys. Den endeløse 
'ade, som netop havde været sølvskinnende, antog nu en lyseblå tone. Ved 
horisonten anede man silhuetterne af enorme fragtskibe med kurs mod Lima.
 Upåvirket som Ucañan var af den smukke morgendæmring, langede han 
en arm bagud og bragte sit calcal for dagen, caballito-!skernes traditionel-
le røde net, 'ere meter langt og forsynet med kroge i forskellige størrelser. 
Kritisk gennemgik han de !nt knyttede masker. Han sad på hug i sivbåden. 
Caballitoer havde ikke noget indre rum til at sidde i, men til gengæld en rum-
melig agterplads til udstyr og net. Padleåren havde han liggende på tværs 
foran sig, et guayaquil-rør spaltet på langs, som ikke længere var i brug andre 
steder i Peru. Den tilhørte hans far. Han havde taget den med sig, så den 
gamle mand kunne mærke den kra", Juan Narciso stak den i vandet med. Ef-
ter at faderen var blevet syg, havde Juan hver a"en lagt padleåren ved siden af 
ham og hans højre hånd ovenpå, så han kunne føle det – at traditionen levede 
videre, hans livs mening.
 Han håbede, at faderen kunne genkende det, han berørte. Sin søn kunne 
han ikke længere genkende.
 Ucañan afsluttede inspektionen af sit calcal. Han havde også set det e"er 
på land, men garn var kostbare og al opmærksomhed værd. At miste et garn 
var ensbetydende med enden. Ucañan var måske blandt taberne i pokerspillet 
om de resterende ressourcer i Stillehavet, men han tillod sig ikke det mindste 
sløseri, endsige at ty til 'asken. Intet forekom ham værre end blikket hos dem, 
der havde opgivet alt håb, og som lod deres båd og net ligge og rådne. Ucañan 
vidste, at det ville tage livet af ham, hvis han en dag kom til at møde dette blik 
i spejlet.
 Han så sig omkring. Den lille caballito-'åde, som var draget ud sammen 
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med ham denne morgen, strakte sig udad med god afstand mellem bådene en 
god kilometer fra land. I dag dansede de små heste ikke op og ned som ellers. 
Der var knap nok bølgegang. De næste timer kom !skerne til at ligge og vente 
herude, tålmodige indtil det fatalistiske. I mellemtiden havde større både slut-
tet sig til dem, og ud over træbådene var der også en trawler, som drog forbi 
dem med kurs mod det åbne hav.
 Ubeslutsomt så Ucañan på, at mændene og kvinderne i rækkefølge lod 
deres calcal’er glide ned i vandet, mens de omhyggeligt sørgede for at fast-
gøre dem til bådene med reb. Runde, røde bøjer drev lysende i vandskorpen. 
Ucañan vidste, at tiden også var inde for ham, men han tænkte på de sidste 
dage og gjorde ikke andet end at stirre ud i det *erne.
 Et par sardiner. Det havde været det hele.
 Hans blik fulgte trawleren, der blev stadig mindre. Også i år havde der væ-
ret en Niño, men den havde været forholdsvis harmløs. Så længe den holdt sig 
i ave, viste El Niño af og til en anden side – et smilende, velvilligt ansigt. Lok-
ket af behageligere temperaturer forvildede store gul!nnede tun!sk og ham-
merhajer sig ind i Humboldtstrømmen, hvor der sædvanligvis var for koldt 
for dem. Ved juletid kom der derfor rigeligt med mad på bordet. Ganske vist 
havnede de få små!sk først i de større !sks maver i stedet for i garnene, men 
man kunne ikke få alt her i verden. Den, som drog længere ud på en dag som 
denne, havde absolut mulighed for at få en af de fede godbidder med hjem.
 Nytteløse tanker. Caballitoer sejlede ikke så langt ud. Med fællesskabet 
som sikkerhed vovede de sig af og til ti kilometer ud fra land. De små heste 
kunne tåle stærk søgang, de red ganske enkelt af sted på bølgekammene. Pro-
blemet derude var strømmen. Når det så tilmed ruskede, og vinden bar fra 
land, var det lidt af en kra"præstation at padle caballitoen ind til land igen.
 Nogle var ikke kommet tilbage.
 Ucañan sad ubevægelig med rank ryg på de 'ettede siv. I morgengryet var 
han begyndt at vente på de stimer, som heller ikke ville komme i dag. Han 
spejdede ud over det vidtstrakte Stillehav e"er trawleren. Der havde været en 
tid, da han uden problemer kunne have fået job på et af de store skibe eller 
på !skemelsfabrikkerne, men også det var forbi nu. E"er de ødelæggende El 
Niños i slutningen af 90’erne havde selv fabriksarbejderne mistet deres job. 
De store ansjosstimer var aldrig vendt tilbage.
 Hvad skulle han gøre? Han kunne simpelthen ikke tillade sig en dag til 
uden fangst.
 Du kunne undervise senoritaerne i at surfe.
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 Det var alternativet. Et job ved et af de utallige hoteller, som tog kvælertag 
på det gamle Huanchaco. At !ske turister. Gå med en latterlig jakke, blande 
cocktails. Eller lokke frydefulde skrig ud af forkælede amerikanske kvinder. 
Når de surfede, stod på vandski, eller på værelset ud på a"enen.
 Men faderen ville dø den dag, Juan kappede båndene til fortiden. Selvom 
den gamle ikke længere var ved sine fulde fem, ville han kunne mærke, at den 
yngste søn havde mistet troen.
 Ucañan knyttede næverne, så knoerne blev hvide. Så greb han beslutsomt 
padleåren og begyndte af alle kræ"er at følge e"er den forsvundne trawler. 
Hans bevægelser var he"ige, rykvise af raseri. For hver gang, han dyppede 
padleåren, øgedes afstanden til feltet med de andre. Han skød en god fart. I 
dag, det vidste han med sig selv, ville ingen krap sø, ingen lumsk strøm, ingen 
he"ig nordvestenvind hindre hans sejltur hjem. Det var nu eller aldrig. Der 
fandtes stadig tun!sk, bonito og makrel på dybere vand, og de var ikke kun til 
for trawlerne. De tilhørte i lige så høj grad ham.
 E"er en god stund standsede han og så sig tilbage. Den tætte bebyggelse 
i Huanchaco var blevet mindre. Omkring sig så han kun vand. Ingen cabal-
litoer, som havde fulgt hans eksempel. Den lille 'åde lå langt bag ham.
 Før levede vi med en ørken i Peru, havde faderen sagt engang, og den be-
fandt sig inde i landet. Nu har vi to ørkener, og den anden er havet uden for 
vores dør. Vi er blevet ørkenboere, som frygter regnen.
 Han var stadig for nær ved land.
 Mens Ucañan padlede videre med kra"fulde tag, følte han den gamle op-
timisme vende tilbage. Han blev næsten opstemt, og han så for sit indre øje, 
hvordan han red uendelig langt ud over vandspejlet på sin lille hest til det 
sted, hvor sølvglinsende rygge i tusindvis skød af sted under over'aden som 
funklende kaskader i sollyset, hvor de grå hvalers rygge hævede sig op fra 
vandmasserne, og sværd!skene sprang. Tag e"er tag med padleåren bragte 
ham stadig længere væk fra forræderiets stank. Ucañans arme bevægede sig 
som af sig selv, og da han endelig lod padleåren synke og så sig tilbage igen, 
var !skerlandsbyen kun en !rkantet silhuet med hvide pletter omkring – den 
nye tids skimmel, der bredte sig og lyste i solen: hotellerne.
 Ucañan følte en vis ængstelse stige op i sig. Så langt ud havde han aldrig vo-
vet sig før. Ikke med caballitoen. Guderne skulle vide, at det var noget andet 
at have træplanker under fødderne end et smalt bundt siv med spids snabel 
under bagdelen. Morgendisen over den *erne by narrede måske, men mellem 
Huanchaco og ham selv var der helt sikkert 12 kilometer eller mere.
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 Han var alene.
 Et øjeblik tøvede Ucañan. Han sendte en kort bøn til San Pedro om, at han 
ville bringe ham hjem igen i god behold og med båden fuld af !sk. Så trak 
han den salte morgenlu" dybt ned i lungerne, tog calcal’et og lod det uden 
hastværk glide ned i vandet. Det krogbesatte net forsvandt lidt e"er lidt i det 
glasagtige mørke, indtil kun den røde bøje drev ved siden af caballitoen.
 Hvad kunne der ske? Vejret var !nt, og desuden vidste Ucañan helt præ-
cist, hvor han befandt sig. Lige i nærheden rejste der sig et massiv af størknet 
lava op fra havbunden, en lille, forrevet bjergkæde. Toppene strakte sig til lige 
under havover'aden. Der groede søanemoner på dem, foruden muslinger 
og krebs, og et utal af små!sk holdt til i sprækker og huler. Men også større 
beboere som tun!sk, bonito og sværd!sk kom dertil for at jage. For trawlerne 
var det for farligt at !ske her, da de risikerede at blive revet op på de skarpe 
klipper, og desuden var der ikke tilstrækkelig rige fangster at hente her.
 For den modige caballitorytter ville det være mere end nok.
 Ucañan smilede for første gang denne dag. Han gyngede op og ned. Bøl-
gerne her var ganske vist lidt højere end helt inde ved kysten, men han var 
stadig vel tilpas på sin siv'åde. Han strakte sig og missede mod solen, der 
bleggul var steget op bag bjergene. Så greb han igen padleåren og manøvre-
rede caballitoen ind i strømmen med nogle få tag. Han satte sig i hvilestilling 
og indstillede sig på at tilbringe den næste time med at observere bøjen, som 
dansede på vandet et stykke fra båden.

E"er en lille time havde han fanget tre bonitoer. Fede og glinsende lå de i det 
åbne lastrum i caballitoen.
 Ucañan kom i højt humør. Det var mere end det samlede udbytte fra de 
sidste !re uger ... I grunden kunne han have vendt tilbage nu, men når han nu 
alligevel var her, kunne han lige så godt vente lidt endnu. Dagen var begyndt 
godt. Den kunne meget vel ende endnu bedre.
 Desuden havde han al den tid, han kunne ønske sig.
 Mens caballitoen mageligt drev af sted over klipperne, gav han calcal’et 
mere line og så på, at bøjen hoppende *ernede sig. Hele tiden søgte han med 
blikket over vandover'aden e"er lyse områder, hvor klipperne ragede højest 
op. Det var vigtigt at holde tilstrækkelig stor afstand, så han ikke bragte nettet 
i fare. Han gabte.
 Han mærkede et let ryk i linen.
 I næste øjeblik forsvandt bøjen i de takkede bølger. Så dukkede den op 

Punktum-Den-femte-dag.indd   17 28-04-2010   14:55:11



18

igen, skød op, dansede vildt frem og tilbage nogle sekunder og blev rykket 
ned igen.
 Ucañan greb linen. Den strammedes i hans greb og 'åede huden af hånd-
'aderne. Han bandede. I det næste øjeblik lagde caballitoen sig over på siden. 
Ucañan slap taget for ikke at miste balancen. Dybt nede i vandet blinkede 
bøjen rødligt. Linen stod direkte ned, stram som en streng, og trak den lille 
sivbåds bagende langsomt ned.
 Hvad satan var det for noget?
 Et eller andet måtte være gået i garnet, noget stort og tungt. En sværd!sk 
måske. Men en sværd!sk ville have ha" større fart og trukket caballitoen 
af sted. Hvad det nu end var, som havde rodet sig ind i garnet, så ville det 
nedad.
 Hurtigt prøvede Ucañan at få fat i linen igen. Et nyt ryk gik gennem bå-
den. Han blev revet fremad og havnede i bølgerne. Han !k vand i lungerne. 
Hostende og spyttende dukkede han op og så, at caballitoen halvvejs lå under 
vand. Den spidse forstavn stod stejlt til vejrs. Fra det åbne lastrum i agter-
enden drev de fangede bonitoer ud i havet igen. Ved synet af de synkende 
!sk blev han grebet af raseri og forbitrelse. De var gået tabt. Han kunne ikke 
dykke e"er dem, for han havde nok at gøre med at redde caballitoen og der-
med sig selv.
 En formiddags fangst. Det hele forgæves!
 Et stykke derfra drev padleåren. Ucañan tog sig ikke af den. Han kunne 
hente den senere. Af alle kræ"er kastede han sig mod forstavnen og prøvede 
at presse den nedad. Derved havnede han under vand sammen med cabal-
litoen, som stadig ubarmhjertigt blev trukket nedad. I febrilsk fart smøg han 
sig agterud på de glatte siv. Han famlede med højre hånd i lastrummet, til han 
fandt det, han ledte e"er. San Pedro være lovet! Kniven var ikke svømmet 
væk, og heller ikke dykkermasken, som ved siden af calcal’et var hans mest 
dyrebare ejendel.
 Med et hug kappede han linen.
 Straks skød caballitoen opad og snurrede Ucañans krop rundt. Han så 
himlen kredse over sig, !k på ny hovedet under vand, og til slut fandt han sig 
selv liggende gispende på sivbåden, der atter gyngede mageligt på bølgerne, 
som om intet var hændt.
 Forvirret satte han sig op. Bøjen så han ikke det mindste til. Han ledte med 
blikket over vandover'aden e"er padleåren. Den lå og drev i bølgerne lige i 
nærheden. Med hænderne manøvrerede Ucañan caballitoen nærmere, indtil 
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han kunne trække padleåren til sig. Han lagde den foran sig og mønstrede de 
nærmeste omgivelser.
 Dér var de, de lyse pletter i det krystalklare vand.
 Ucañan bandede vedvarende og højt. Han var kommet for tæt på de under-
søiske formationer, og calcal’et havde !ltret sig ind i dem. Ikke så sært, at han 
var blevet trukket ned. Sikke nogle idiotiske dagdrømmerier, han havde hengi-
vet sig til. Og hvor nettet var, der var bøjen naturligvis også. Så længe det hang 
fast i klipperne, kunne bøjen ikke komme op, den var jo bundet fast til nettet.
 Ucañan tænkte e"er.
 Jo, det var svaret, sådan måtte det være. Alligevel forbavsede det ham, med 
hvilken kra" han på et hængende hår var blevet trukket lige lukt i undergan-
gen. At garnet havde sat sig fast i klipperne virkede som den eneste trovær-
dige forklaring, men en rest af tvivl blev tilbage.
 Nettet var gået tabt!
 Han måtte ikke miste nettet. Med hurtige padletag manøvrerede Ucañan 
caballitoen tilbage til det sted, hvor det korte drama havde udspillet sig. Han 
spejdede nedad og prøvede at få øje på noget i det klare vand, men bortset 
fra nogle konturløse, lyse pletter så han ingenting. Net og bøje var sporløst 
forsvundet.
 Havde de virkelig været her?
 Han var sømand. Han havde tilbragt hele sit liv på havet. Også uden tekni-
ske hjælpemidler vidste Ucañan, at han var på det rigtige sted. Her havde han 
måttet kappe linen, så sivbåden ikke blev revet i stykker. Et eller andet sted 
dernede var hans garn.
 Han var nødt til at hente det.
 Tanken om at dykke var alt andet end behagelig for Ucañan. Som de 'este 
andre !skere havde han i bund og grund vandskræk – til trods for, at han var 
en udmærket svømmer. Der fandtes vel knap nok nogen !sker, som virkelig 
elskede havet. Det kaldte ham ud, hver dag på ny, og mange, som havde !sket 
hele livet, kunne ikke leve uden dets allestedsnærværelse, men de levede ikke 
særlig godt med det. Havet tærede på deres livskra", stjal lidt af den for hver 
!sketur og e"erlod indtørrede, tavse skikkelser, som sad i havneknejper og 
ikke længere havde nogen forventninger.
 Men Ucañan havde jo sin skat! Gaven fra en turist, han havde ha" med ud 
på havet sidste forår. Han hentede dykkermasken fra lastrummet, spyttede 
i den og gned spyttet omhyggeligt udad, så den ikke skulle dugge til under 
vandet. Så skyllede han masken i havet, pressede den mod ansigtet og trak 
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remmene over baghovedet. Det var endda en temmelig dyr maske med kanter 
af blød, smidig latex. Tryklu"apparat eller snorkel havde han ikke, men det 
var heller ikke nødvendigt. Han kunne holde vejret længe nok til at dykke et 
godt stykke ned og rykke garnet væk fra klipperne.
 Ucañan overvejede, hvor stor faren var for at blive angrebet af en haj. Nor-
malt stødte man ikke på eksemplarer, som kunne være farlige for mennesker, 
på disse breddegrader. En sjælden gang havde man observeret hammerhaj, 
makohaj og sildehaj, som plyndrede !skegarnene, men det var længere ude. 
De store hvide lod sig praktisk talt ikke se ud for Perus kyst. Desuden var der 
forskel på at dykke på dybt vand og lige ved klipper og rev som her, hvor de 
bød på en vis sikkerhed. Det var i hvert fald ikke en haj, som havde hans garn 
på samvittigheden, tænkte Ucañan.
 Hans egen uagtsomhed havde skylden. Det var det hele.
 Han fyldte lungerne og kastede sig ud i bølgerne. Det var vigtigt at komme 
hurtigt nedad, for ellers ville den indåndede lu" holde ham oppe som en bal-
lon. Med hovedet først og lodret krop øgede han afstanden til vandskorpen. 
Hvis vandet omkring båden havde virket mørkt og uigennemtrængeligt, op-
rullede der sig her en lys og venlig verden for ham, med klar udsigt til de 
vulkanske rev, der strakte sig nogle 100 meter væk. Klipperne var spættet af 
sollys. Ucañan så næsten ingen !sk, men det interesserede ham heller ikke. 
Hans blik gled over bjergformationen i sin søgen e"er calcal’et. Han kunne 
ikke blive hernede alt for længe, hvis han ikke skulle risikere, at caballitoen 
drev sin vej. Fik han ikke øje på noget i løbet af få sekunder, måtte han gå op 
igen og gøre et forsøg til.
 Om han så måtte gøre ti forsøg! Om det så skulle tage den halve dag. Han 
kunne umuligt tage hjem uden garnet.
 Så !k han øje på bøjen.
 På 10, 15 meters dybde svævede den over et klø"et fremspring. Garnet 
hang lige nedenunder. Det så ud til at have hægtet sig fast 'ere steder. Bitte 
små rev!sk sværmede omkring maskerne og fór fra hinanden, da Ucañan 
nærmede sig. Han stillede sig lige op og ned, trådte vande og begyndte at 
løsne garnet. Strømmen fyldte hans åbne skjorte.
 Så blev han opmærksom på, at garnet var fuldstændig iturevet.
 Uforstående stirrede han på ødelæggelserne. Det her skyldtes ikke klip-
perne alene.
 Hvad i alverden havde været på spil her?
 Og hvor var dette Noget netop nu?
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 Ucañan begyndte uroligt at føle sig frem på calcal’et. Som det så ud, skulle 
han bruge mange dage på at reparere det. Og nu havde han ikke så meget lu" 
tilbage. Måske ville det ikke lykkes ham i første forsøg, men selv et ødelagt 
calcal havde værdi.
 Til sidst holdt han inde.
 Det førte ikke til noget. Han måtte gå op, se til caballitoen og så dykke igen.
 Mens han tænkte over dette, skete der en forandring omkring ham. Først 
troede han, at der var gået en sky for solen. De dansende lyspletter var for-
svundet fra klipperne, og hverken de eller planterne kastede længere skygge ...
 Han studsede.
 Hans hænder, nettet, det hele falmede og blev askegråt. Ikke engang sky-
erne kunne have forårsaget denne pludselige overgang. I løbet af sekunder var 
himlen over Ucañan blevet mørk.
 Han slap calcal’et og så op.
 Så langt øjet rakte, trak en stime armslange, skinnende !sk sig sammen lige 
under vandskorpen. Af ren og skær forblø(else slap Ucañan noget af lu"en 
i lungerne ud. Perlende steg den til vejrs. Han undrede sig over, hvor denne 
kæmpestore stime så pludseligt var kommet fra. Han havde aldrig før set no-
get lignende. Kroppene lod til at stå næsten stille, kun nu og da så han det 
rykke i en hale!nne eller et af de små dyr skyde lidt frem. Pludselig ændrede 
stimen umærkeligt position, alle !skene på én gang, sådan at kroppene stod 
endnu tættere sammen.
 Egentlig typisk adfærd for en stime. Alligevel var der noget, som ikke stem-
te. Det var ikke så meget !skenes adfærd, som forvirrede ham. Det var !skene 
selv.
 De var ganske enkelt for mange.
 Ucañan drejede rundt om sin egen akse. I alle retninger strakte den enorme 
mængde !sk sig, så langt øjet rakte. Han bøjede hovedet bagud, og gennem en 
åbning mellem !skekroppene så han skyggen af caballitoen a"egne sig mod 
den glitrende, let duvende over'ade. Så lukkede også dette sidste udsyn sig. 
Det blev endnu mørkere, og den lu", han havde tilbage i lungerne, begyndte 
at brænde smertefuldt.
 Guldmakrel, tænkte han uforstående.
 Der var næppe nogen, som havde turdet håbe på deres tilbagekomst. I 
grunden burde han være glad. Guldmakrel havde en ganske god markeds-
pris, og et stopfuldt garn med denne !sk gav en !sker og hans familie mad på 
bordet i lang tid.
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 Men Ucañan følte ingen glæde.
 I stedet kom en snigende frygt over ham.
 Denne stime var usandsynlig. Den strakte sig fra horisont til horisont. 
Havde makrellerne ødelagt calcal’et? En stime guldmakreller? Men hvordan 
kunne det lade sig gøre?
 Du må væk, sagde han til sig selv.
 Han stødte fra mod klipperne, koncentrerede sig om at være rolig og steg 
langsomt og kontrolleret opad, mens han fortsatte med at ånde resten af luf-
ten ud. Han drev op mod de sammenstimlede !skekroppe, som skilte ham fra 
vand'aden, fra sollyset og fra båden. Men nu var der ikke længere nogen be-
vægelse i stimen, han så kun en endeløs, stirrende ansamling af ligegyldighed. 
Og alligevel var det, som om det var på grund af ham, at dyrene så pludselig 
var dukket op af intetheden, som om de havde ventet på ham.
 De vil hindre mig, fór det gennem ham. De vil hindre mig i at komme op 
til båden.
 Pludselig blev han grebet af iskold gru. Hjertet hamrede. Han tænkte ikke 
længere på farten, tænkte ikke mere på det sønderrevne calcal og bøjen, ikke 
engang caballitoen skænkede han en tanke, kun på at trænge igennem denne 
forfærdelige tæthed og komme op til over'aden igen, tilbage til lyset, til sit 
eget element, i sikkerhed.
 Nogle af !skene rykkede til side.
 Fra deres midte var der noget, der slangede sig i retning af Ucañan.

E"er en stund friskede vinden op.
 Der var stadig ikke en sky at se på himlen. Det var og blev en smuk dag. 
Bølgegangen var taget en smule til, uden at det ville have været ubehageligt 
for en mand i en lille båd.
 Men der var ingen mand at se.
 Ingen i miles omkreds.
 Kun caballitoen, en af de sidste af sin slags, drev langsomt udad på det åbne 
hav.
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Den anden engel hældte sin skål ud over havet, og det blev til 

blod som fra en død, og alle levende væsener i havet døde. Den 

tredje engel hældte sin skål ud over floderne og kilderne, og de 

blev til blod. Og jeg hørte vandenes engel sige: Retfærdig er du ...

Johannes’ Åbenbaring 16; 3-5

Ved Chiles kyst flød der i forrige uge et enormt, uidentificeret ka-

daver i land, som hurtigt gik i opløsning, da det blev udsat for luft. 

Ifølge den chilenske kystvagt er den uformelige masse en lille del 

af en større masse, som tidligere er blevet observeret drivende i 

vandet. De chilenske eksperter fandt ingen knogler, som et hvir-

veldyr ville have haft selv i en sådan tilstand. Massen var angivelig 

for stor til at være hvalskind, og den lugtede heller ikke som hval. 

Efter det, man foreløbig ved, har kadaveret en forbavsende lig-

hed med de såkaldte globstere. Disse geléagtige masser flyder 

stadigvæk i land på visse kyststrækninger. Hvilken slags dyr de 

stammer fra, kan man kun gisne om.

CNN, 17. april 2003

Punktum-Den-femte-dag.indd   23 28-04-2010   14:55:11



Punktum-Den-femte-dag.indd   24 28-04-2010   14:55:11



25

4. marts

Trondheim, den norske kyst

I grunden var byen alt for hyggelig til højskoler og forskningscentre. Især på 
Bakklandet og på Møllenberg ville billedet af en teknologimetropol ikke ind-
!nde sig uden videre. Midt i den brogede idyl, som bestod af moderniserede 
træhuse, parker, landligt udseende kirker, farverige pakhuse langs 'oden og 
pittoreske baggårde, gled enhver oplevelse af moderne tid den besøgende af 
hænde, selvom NTNU, Norges store teknisk-naturvidenskabelige universitet, 
lå lige rundt om hjørnet.
 Der fandtes næppe nogen by, som 'ettede fortid og fremtid så kongenialt 
sammen som Trondheim. Og netop derfor priste Sigurd Johanson sig lykkelig 
over at bo i Kirkegata på Møllenberg, hvor tiden havde stået stille, i stueetagen 
i et lille, okkerfarvet hus med gavltag, hvidmalet fortrappe og døroverligger, 
som ville have givet enhver Hollywood-instruktør tårer i øjnene. Selvom han 
takkede skæbnen for, at den havde bundet ham til marinbiologien, og dermed 
til et af de allermest aktuelle forskningsfelter, var han kun i begrænset omfang 
interesseret i det, der foregik her og nu. Johanson var visionær, og som alle 
visionære var han lige så begejstret for det helt nye som for forgangne tiders 
idealer. Han levede i Jules Vernes ånd. Ingen havde med så stort held kom-
bineret maskinalderens varme åndedræt, ærkekonservativ ridderlighed og 
trangen til at klare det umulige som denne franskmand. Kun samtiden var en 
snegl, der slæbte sig rundt med uomgængeligheder og banaliteter på ryggen. 
Den fandt ikke rigtig plads i Sigurd Johansons kosmos. Han tjente den, indså 
hvad den forlangte af ham, berigede dens arsenal og foragtede den for det, 
den gjorde ud af det.
 Da han denne sene formiddag kørte sin !rhjulstrækker over et vinterligt 
Ovre Bakklandet på vej til universitetsområdet på NTNU, med Nidelvens 
glitrende løb på højre hånd, havde fortiden gjort krav på ham en hel for-
længet weekend. Han havde været i skoven og besøgt afsides beliggende 
landsbyer, som tiden var gledet sporløst forbi. Om sommeren ville han have 
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taget Jaguaren ud på den slags ture, medbringende en madkurv med nybagt 
brød, stanniolindpakket gåseleverpostej fra delikatessebutikken og en lille 
'aske Gewürztraminer af den foretrukne årgang 1985. E"er at Johanson var 
'yttet fra Oslo, havde han gjort en lang række steder til sine egne, som ikke 
var overrendt af rekreationstrængende trondheimere eller turister. For to år 
siden var han tilfældigvis nået frem til bredden af en hengemt skovsø, hvor 
han til sin begejstring var faldet over et lille landhus, der trængte gevaldigt 
til istandsættelse. Det havde taget lang tid at !nde ejeren – han havde en 
ledende stilling i Statoil og boede for tiden i Stavanger – men så var det 
gået så meget hurtigere med at få købt huset. Manden var glad for at have 
fundet en, som ville overtage det, og solgte det til en spotpris. I de følgende 
weekender !k Johanson sat den miserable hytte billigt i stand ved hjælp af 
et par russere uden opholdstilladelse, sådan at den svarede til de forestillin-
ger, han havde om levemænds landlige til'ugtssteder i slutningen af det 19. 
århundrede.
 Dér sad han på verandaen med udsigt over søen i de lange sommera"ener 
og læste de visionære blandt klassikerne, lige fra 4omas More til Jonathan 
Swi" og H.G. Wells, hørte Mahler og Sibelius, lyttede til Glenn Goulds klaver-
spil og Celibidaches indspilninger af Ravels symfonier. Han havde anska(et 
sig et omfattende bibliotek. Johanson havde dubletter af næsten alle sine cd’er 
og yndlingsbøger. Han havde ikke tænkt sig at give a5ald på hverken det ene 
eller det andet, uanset hvor han opholdt sig.
 Johanson kørte opad i det svagt skrånende landskab. Foran ham lå NTNU’s 
hovedbygning pudret med sne, et kæmpemæssigt, slotslignende bygnings-
værk fra begyndelsen af det 20. århundrede. Bagved strakte det egentlige 
universitetsområde sig med undervisningsbygninger og laboratorier. 10.000 
studenter befolkede et areal, som var en lille by i sig selv. Overalt bølgede en 
larmende travlhed. Johanson tillod sig et suk af velvære. Der havde været 
pragtfuldt ved søen, ensomt og overordentlig inspirerende. Sidste sommer 
havde han enkelte gange medbragt den kardiologiske afdelingsleders assi-
stent, som var et bekendtskab fra foredragsrejser, de havde foretaget sammen. 
De var gået temmelig direkte til sagen, men da sommeren var forbi, havde 
Johanson erklæret forholdet for afsluttet. Han havde ikke svært ved at gen-
nemskue realiteterne og ville ikke binde sig. Han var 56 år gammel og hun 
30 år yngre. Fint til et par uger. Utænkeligt for et liv, hvis tærskel Johanson 
sjældent lod nogen overskride.
 Han parkerede på sin reserverede plads og gik til fods over til den naturvi-
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denskabelige fakultetsbygning. På vej til sit kontor tog han i tankerne en sid-
ste runde omkring søen og overså næsten Tina Lund, som stod ved vinduet 
og vendte sig om, da han kom ind.
 »Du er en smule sent på den,« sagde hun drillende. »Var det rødvinen, eller 
var der nogen, som ikke ville give slip på dig?«
 Johanson smilede. Lund arbejdede for Statoil og holdt sig for tiden mest på 
Sintefs forskningslaboratorier. Sti"elsen var en af Europas største ua6ængige 
forskningsinstitutioner. Især den norske o(shoreindustri kunne takke Sintef 
for banebrydende nyudviklinger. Det var ikke mindst det tætte samarbejde 
mellem Sintef og NTNU, der havde medvirket til Trondheims ry som et cen-
trum for teknologisk forskning. Sintef havde afdelinger 'ere steder i byen. 
Tina Lund, som i løbet af en kort og hastigt opstigende karriere havde drevet 
det til at blive assisterende projektleder for udnyttelse af nye olieforekomster, 
havde for kun nogle uger siden indrettet sit hovedkvarter på det marintekni-
ske institut Marintek, der ligeledes var en a'ægger af Sintef.
 Johanson betragtede hendes høje, slanke skikkelse, mens han tog sin frak-
ke af. Han kunne godt lide Tina Lund. Det havde været lige på nippet til, at de 
var begyndt på et eller andet for nogle år siden, men inden det var kommet så 
vidt, var de nået frem til, at det var bedre at lade det blive ved et godt venskab. 
Siden dengang havde de ha" gensidig faglig nytte af hinanden og spiste o"e 
middag sammen.
 »Gamle mænd skal sove ud,« svarede Johanson. »Vil du have ka(e?«
 »Hvis der er noget.«
 Han kiggede ud i receptionen og fandt en fuld kande. Hans sekretær var 
ikke at se noget sted.
 »Kun mælk,« råbte Lund.
 »Jeg ved det.« Johanson fordelte ka(en i to store krus, kom mælk i det ene 
og gik ind på kontoret igen. »Jeg ved alt om dig. Har du glemt det?«
 »Så langt kom du aldrig.«
 »Nej, himlen være lovet. Sæt dig. Hvad er det, der bringer dig herhen?«
 Lund tog ka(en, nippede til den, men viste ikke tegn på at ville sætte sig.
 »En orm, tror jeg.«
 Johanson hævede øjenbrynene og mønstrede hende. Lund mødte hans 
blik, som om hun ventede, at han skulle tage stilling, før hun havde stillet det 
egentlige spørgsmål. Det var typisk. Hun var utålmodigt anlagt.
 Han tog en slurk.
 »Tror du?« I stedet for at svare tog hun en beholder af mat stål fra vindu-
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eskarmen og anbragte den på skrivebordet foran Johanson. Den var lukket. 
»Kig engang i den.«
 Johanson !k låget af og vippede det op. Beholderen var halvt fyldt med 
vand. Noget behåret og langt snoede sig i vandet. Johanson betragtede det 
opmærksomt.
 »Har du nogen idé om, hvad det kan være?« spurgte Lund.
 Han trak på skuldrene.
 »Orme. To styks. Ganske statelige eksemplarer.«
 »Det mener vi også. Men arten volder os hovedbrud.«
 »I er jo ikke biologer. Det er polychaeter. Børsteorm, hvis det siger dig no-
get.«
 »Jeg ved, hvad polychaeter er for noget.« Hun tøvede. »Kan du undersøge 
og klassi!cere dem? Vi har brug for resultatet temmelig hurtigt.«
 »Ja ja.« Johanson bøjede sig dybere ned over den lille beholder. »Som jeg 
sagde, er det de!nitivt børsteorm. Ganske !ne, for øvrigt. Farverige. Havbun-
den er befolket af disse kryb, og jeg aner ikke, hvilken art det er. Hvad er det, 
I spekulerer på?«
 »Bare vi vidste det.«
 »Ikke engang det ved I?«
 »De stammer fra kontinentalranden. Fra 700 meters dybde.«
 Johanson kløede sig på hagen. Dyrene i beholderen vred og snoede sig. De 
vil æde, tænkte han, bortset fra at der ikke er noget at æde her. Han fandt det 
bemærkelsesværdigt, at de overhovedet var i live. De 'este organismer havde 
ikke særlig godt af at blive hentet op fra den slags havdybder.
 Han så op.
 »Jeg kan jo se på dem. I morgen, måske?«
 »Det ville være !nt.« Hun holdt en pause. »Du har lagt mærke til noget, 
ikke? Jeg kunne se det i dine øjne.«
 »Muligvis.«
 »Hvad er det?«
 »Det kan jeg ikke sige med bestemthed. Jeg er ikke specialist i arter, ikke 
taksonom. Der !ndes børsteorme i alle farver og former. Selv ikke jeg kender 
det komplette udbud, og jeg ved jo en hel del. De her virker ... nå ja, det er 
altså det, jeg ikke ved.«
 »Synd.« Lunds ansigtsudtryk blev dystert. Så smilede hun pludselig. 
»Hvorfor ikke begynde på at undersøge dem nu og fortælle mig, hvad du er 
nået frem til, mens vi spiser frokost sammen?«
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 »Så hurtigt? Hvad tror du egentlig, jeg laver her?«
 »Når jeg tænker på det tidspunkt, du ankom på, kan du ikke ligefrem være 
kvalt i arbejde.«
 Ærgerligt nok havde hun ret. 
 »Okay,« sukkede Johanson. »For min skyld kan vi godt mødes i kantinen 
klokken et. Kan jeg skære nogle små stykker af dem, eller havde du tænkt dig 
at blive bedre venner med dem? «
 »Gør det, du mener, er det rigtige. Vi ses, Sigurd.«
 Hun ilede ud. Johanson så e"er hende og spekulerede på, om det ikke kun-
ne have været ganske udmærket at være sammen med hende alligevel. Men 
Tina Lund tilbragte sit liv i løb. For hektisk for en som ham, der havde hang 
til besindighed og som nødig halsede e"er andre.
 Han så posten igennem, foretog en række opsatte telefonsamtaler og tog 
til sidst beholderen med ormene med sig til laboratoriet. Det var ingen tvivl 
om, at det drejede sig om polychaeter. I lighed med iglerne tilhørte de slægten 
annelida, ledorme, og udgjorde i grunden ikke nogen kompliceret livsform. 
At de alligevel fascinerede zoologerne, havde andre årsager. Polychaeterne var 
nogle af de absolut ældste, levende væsener. Fossile fund beviste, at de havde 
eksisteret i nærmest uforandret form siden midten af kambrium, og det lå 
mindst 500 millioner år tilbage. Mens man sjældent stødte på dem i ferskvand 
eller i vådområder, beboede de samtlige have i store antal. De opløste sedi-
menterne og tjente som næring for !sk og krebs. De 'este folk væmmedes 
ved dem, sikkert fordi de mistede de 'otte farver, når de blev præserveret i 
alkohol. Johanson anså dem derimod for overlevende fra en sunken verden, 
og hvad han så, forekom ham usædvanlig smukt.
 Nogle minutter betragtede han de rosa kroppe med de tentakellignende 
udvækster og hvide børstebundter i beholderen. Så dryppede han først den 
ene og så den anden orm med en opløsning af magnesiumklorid for at bero-
lige dem. Der var 'ere måder at dræbe en orm på. Det normale var at lægge 
dem i alkohol, vodka eller klar akvavit. Fra et menneskeligt synspunkt in-
debar dette en død i stærk beruselse, altså ikke den værste slags a'ivning. 
Ormene havde et lidt andet syn på sagen og trak sig sammen til hårde klum-
per i dødskampen, hvis man ikke !k dem til at slappe af først. Det var, hvad 
magnesiumkloriden skulle sørge for. Dyrenes muskler blev slappe, og dere"er 
kunne man gøre med dem hvad man ville.
 For en sikkerheds skyld frøs han den ene orm ned. Det var altid godt at 
have et eksemplar i reserve, hvis man senere ville udføre genetiske analyser 
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eller undersøge stabile isotoper. Den anden orm !kserede han i alkohol, be-
tragtede den igen for en stund, lagde den på arbejdspladen og opmålte den. 
Han noterede knap 17 centimeter. Så skar han den op på langs og 'øjtede lavt.
 »Nå for den,« sagde han. »Sikke nogle bisser du har.«
 Også indvortes udviste ormen entydigt ledormenes karakteristiske opbyg-
ning. Snabelen, som kan skyde lynsnart frem hos polychaeter, lå sammen-
foldet i kropshulningen. Den var bevæbnet med kitinkæber og 'ere rækker 
bittesmå tænder. Johanson havde set en lang række af denne slags skabninger 
både indvendigt og udvendigt, men disse kæbers størrelse overgik alt, han 
kendte til. Jo længere han betragtede ormen, desto stærkere blev mistanken 
om, at denne art endnu ikke var registreret.
 Hvor praktisk, tænkte han. Ære og berømmelse! Hvor o"e opdager man en 
ny art?
 Endnu var han ikke sikker, og derfor tyede han til internettet og famlede 
rundt i datajunglen et stykke tid. Det var virkelig forblø(ende. Denne orm 
fandtes, og den fandtes ikke. Lidt e"er lidt blev Johanson virkelig nysgerrig. 
Han blev så fascineret af sit arbejde, at han næsten glemte, hvorfor han i det 
hele taget undersøgte dyret. Da han omsider skyndte sig af sted under glas-
tagene på vej til kantinen, var han allerede et kvarter for sent på den. Han 
stormede ind, !k øje på Lund ved et hjørnebord og gik hen til hende. Hun sad 
i ly af en palme og vinkede til ham.
 »Beklager,« sagde han. »Har du ventet længe?«
 »I timevis. Jeg er ved at dø af sult.«
 »Vi kan tage kalkungryde,« foreslog Johanson. »Den var udmærket i sidste 
uge.«
 Lund nikkede. Den, som kendte Johanson, vidste, at man kunne forlade sig 
på ham med hensyn til mad og drikke. Hun bestilte cola til maden. Han undte 
sig et glas Chardonnay. Mens han holdt næsen ned i glasset for at snuse e"er 
eventuelle spor af kork, 'yttede Lund sig uroligt rundt på stolen.
 »Og?«
 Johanson tog en lille slurk og smaskede.
 »Anstændig. Frisk og udtryksfuld.«
 Lund så uforstående på ham. Så rullede hun med øjnene.
 »Godt. « Han satte glasset fra sig og lagde det ene ben over det andet. På en 
måde syntes han, at det var sjovt at prøve hendes tålmodighed. Ikke mindst 
fordi hun havde trakteret ham med en arbejdsopgave en mandag morgen, 
fortjente hun at blive holdt på pinebænken. »Annelida, klasse polychaeta, så 
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langt var vi jo kommet. Du forventer forhåbentlig ingen omfattende rapport, 
for det vil tage uger og måneder. Foreløbig ville jeg klassi!cere dine to eksem-
plarer som enten en mutation eller en ny art. Eller egentlig begge dele, for at 
være nøjagtig.«
 »Du er alt andet end nøjagtig.«
 »Undskyld. Men præcis hvor har I hentet disse tingester op?«
 Lund beskrev stedet. Det lå et betragteligt stykke fra fastlandet, hvor den 
norske fastlandssokkel fortaber sig i dybet. Johanson lyttede e"ertænksomt.
 »Må jeg spørge om, hvad I har gang i?«
 »Vi undersøger torsk.«
 »Åh. Så der er nogen tilbage? Hvor glædeligt.«
 »Spar mig for vittighederne. Du ved jo, hvad slags problemer man støder 
på, når man vil have fat i olien. Vi vil ikke risikere at blive anklaget for at have 
overset noget.«
 »I bygger en platform? Jeg troede, at produktionen var for nedadgående.«
 »Det er ikke mit problem for indeværende,« sagde Lund en smule irriteret. 
»Mit problem er, om man overhovedet kan bygge dér. Indtil nu har vi ikke 
boret. Vi må undersøge de tekniske forudsætninger. Vi må bevise, at vi arbej-
der miljøvenligt. Altså tager vi ud og kigger e"er, hvad der nu svømmer rundt 
dernede, og hvordan det forholder sig med miljøet, så vi ikke træder det over 
tæerne.«
 Johanson nikkede. Lund havde resultaterne fra Nordsøkonferencen at slås 
med, e"er at det norske Fiskeriministerium havde gjort gældende, at millioner 
af tons forurenet produktionsvand blev dumpet i havet hver eneste dag. De 
utallige o(shoreanlæg i Nordsøen og langs den norske kyst pumpede kemi-
kaliemættet produktionsvand fra havbunden op sammen med olie, som det 
havde været blandet med i millioner af år. Normalt blev vandet kun skilt me-
kanisk fra olieklumperne under udvindingen og ledt direkte ud i havet. I 'ere 
årtier havde ingen sat spørgsmålstegn ved denne praksis. Lige indtil regeringen 
havde givet Havforskningsinstituttet den opgave at udføre et forskningsprojekt, 
hvis resultater skræmte både miljøforkæmpere og olieselskaber. Visse sto(er 
i produktionsvandet påvirkede torskens forplantningsevne. De virkede som 
kvindelige kønshormoner. Han!sk blev sterile og ski"ede køn. Senere så det 
ud til, at også andre arter var truet. Der blev stillet krav om et omgående stop 
for udledningen, hvilket tvang olieproducenterne til at forske i alternativer.
 »Det er helt rigtigt, at de holder øje med jer,« sagde Johanson. »Jo grundi-
gere, jo bedre.«
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 »Du hjælper mig virkelig videre.« Lund sukkede. »Nå, men vi gik temmelig 
dybt ned, da vi rodede rundt på soklen. Vi har foretaget seismiske undersø-
gelser og sendt robotten ned på 700 meters dybde for at tage billeder.«
 »Af orme.«
 »Vi blev aldeles overraskede. Vi havde ikke ventet at !nde dem dernede.«
 »Nonsens. Der er orme overalt. Og lavere end 700 meter? Har I også fundet 
dem dér?«
 »Nej.« Hun 'yttede sig utålmodigt frem og tilbage på stolen. »Hvad er der 
med de her forbaskede bæster? Jeg ville gerne have det her af vejen, for vi har 
stadig et kæmpearbejde foran os.«
 Johanson støttede hagen i hænderne.
 »Problemet med din orm er,« sagde han, »at den egentlig er to orme.«
 Hun så uforstående på ham.
 »Naturligvis. Der er to orme.«
 »Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener slægten. Hvis jeg ikke tager fejl, 
tilhører den en nyopdaget art, som ingen førhen har kendt. Den er opdaget i 
Den Mexicanske Golf, hvor den roder rundt på havbunden og åbenbart nyder 
godt af bakterier, der igen udnytter metan som energi.«
 »Metan, siger du?«
 »Ja. Og her begynder det at blive interessant. Dine orme er for store for 
deres art at være. Hvad jeg mener, er, at der !ndes børsteorme, som bliver 
to meter lange eller mere. For øvrigt også temmelig gamle. Men de er af en 
anden kaliber og lever helt andre steder. Hvis dine orme er identiske med 
dem fra Den Mexicanske Golf, må de være vokset ret e"ertrykkeligt siden de 
blev opdaget. Dem fra Golfen måler maksimalt fem centimeter, mens dine er 
tre gange så lange. Desuden er de hidtil ikke blevet observeret på den norske 
kontinentalsokkel.«
 »Interessant. Hvordan forklarer du det?«
 »Du er sjov at høre på! Jeg kan ikke forklare det. Det eneste svar, jeg kan 
komme på lige nu, er, at I er stødt på en ny art. Hjerteligt tillykke. Den lig-
ner den mexicanske isorm udadtil, men størrelsen og visse kendetegn minder 
ikke desto mindre om en helt anden orm. Eller snarere en ormeforfader, som 
man har troet var uddød for længst. Et lille kambrisk uhyre. Jeg spekulerer 
bare på, om ...«
 Han tøvede. Olieselskaberne havde !nkæmmet området i en sådan grad, at 
en orm af denne størrelse for længst ville være blevet opdaget.
 »Om?« pressede Lund på.
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 »Nå ja, enten er vi alle sammen blevet blinde, eller også har dine nye ven-
ner ikke været der før. Måske stammer de fra endnu større dybde.«
 »Hvilket bringer os til spørgsmålet om, hvordan de kan være kommet så 
højt op.« Lund tav et øjeblik. Så sagde hun: »Hvornår kan du have rapporten 
færdig?«
 »Jeg kan forstå, at du stresser igen.«
 »Jeg kan i hvert fald ikke vente en måned på den!«
 »Det er i orden.« Johanson lø"ede afværgende hænderne. »Jeg bliver nødt 
til at sende dine orme ud i verden, men det har man jo folk til. Giv mig to 
uger. Og prøv ikke at skynde endnu mere på mig. Det går ikke hurtigere, selv 
med den bedste vilje.«
 Lund svarede ikke. Mens hun stirrede hen for sig, kom maden, men hun 
rørte den ikke.
 »Og de ernærer sig af metan?«
 »Af metanædende bakterier,« korrigerede Johanson hende. »Et temmelig 
kringlet symbiotisk system, som kvikkere folk end jeg kan fortælle mere om. 
Men det gælder for den orm, som jeg tror, er beslægtet med din. Endnu er 
intet bevist.«
 »Hvis den er større end ormen fra Den Mexicanske Golf, har den også 
større appetit,« ræsonnerede Lund.
 »I hvert fald større end din,« sagde Johanson og kastede et blik på hendes 
urørte tallerken. »I øvrigt ville det være en hjælp, hvis du kunne opdrive 'ere 
eksemplarer af din monsterart.«
 »Det skal ikke skorte på dem.«
 »I har 'ere endnu?«
 Lund nikkede med et sælsomt udtryk i øjnene. Så begyndte hun at spise.
 »Omtrent et dusin,« sagde hun. »Men dernede er der endnu 'ere.«
 »Mange?«
 »Det må blive et skud.« Hun gjorde et ophold. »Men jeg ville sige et par 
millioner.«
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