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“Små tyve hænger man,  
de store tager man hatten af for.”
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1

Astrid Edman styrede sin Pater Noster-båd ind til anløbsbroen 
i Bremsegårdsviken og lod entusiasterne fra Den Botaniske For-
ening i Göteborg gå i land på Klöverön. Den sidste i land var Sara 
von Langer, der ikke var medlem af foreningen, men var med som 
repræsentant for Marstrands Lokalforening.
 “Tak, Astrid. Følger du med rundt på øen?” spurgte Sara.
 “Nej, du. Jeg har et par ting, jeg skal have ordnet.” De grove 
hænder fastgjorde agterfortøjningerne, imens hun så på Sara.
 “Hvor ærgerligt.” Sara trådte i land på anløbsbroen af sten.
 Ingen kendte Klöverön så godt som Astrid Edman, der var 
født og opvokset på øen. Hun kendte desuden skærgården forfra 
og bagfra, da hun havde sejlet taxibåd, helt indtil hun fyldte halv-
"erds tre år tidligere.
 “Jeg bryder mig ikke om vigtigpeteren,” sagde Astrid uden at 
sænke stemmen. Hun nikkede mod foreningens formand, der 
stod og granskede det opsatte amtskort iført sort alpehue.
 Sara havde godt hørt om vandreturen året før, hvor Astrid hav-
de fulgt med foreningen rundt og fortalt dem om øen, indtil man-
den begyndte at blande sig. Diskussionen var løbet helt af sporet, 
da han stædigt blev ved med at kalde øen for Klåverön i stedet for 
Klöverön, som de fastboende altid sagde. Astrid var uden videre 
drejet om på hælen og var gået hjem til sig selv på Lilla Bärkullen. 
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Da der ikke var nogen færgeforbindelse til øen, havde foreningen 
været nødt til at lede efter en anden, der kunne fragte dem over til 
Koön, hvor bussen til Göteborg ventede.

Junisolen stod højt på himlen, da gruppen nu fortsatte sin ud#ugt 
gennem Klöveröns bakkedale. Sara drak en tår af sin vand#aske 
og konstaterede, at hun var den eneste blandt Marstrands Lokal-
forenings ellers aldrende medlemmer, der ville have kunnet klare 
vandreturen hen over den kuperede ø. Manden med alpehuen 
med Vestkyststiftelsens emblem gjorde nu endnu et stop, bøjede 
sig ned og gravede i jorden mellem muslingeskallerne, indtil han 
tilsyneladende havde fundet, hvad han ledte efter. Han holdt gen-
standen op i luften.
 “En #intesten. Klöverön har været beboet siden den sene sten-
alder. Flere af bopladserne er blevet gravet ud. Det lader til, at de 
første bosættere her var specialister i #int, og at man fremstillede 
værktøj, som blev brugt i byttehandler. Man kan !nde #ere gamle 
#inteværksteder her på øen, givetvis takket være de store mæng-
der af denne stenart i området.”
 Damen ved siden af Sara noterede #ittigt. Hun havde edelweiss 
broderet på strømperne, der stak op over støvlekanterne. Fra tid til 
anden tog hun en tyk, fedtet bog frem fra sin lille rygsæk og slog 
noget op. Det var et rutineret hold, der ligesom bjerggeder havde 
bevæget sig gennem løvskoven på det høje Lindeberg og nu be-
fandt sig på øens sydlige side. Det var to timer siden, de var steget i 
land, og Sara glædede sig til den skemalagte ka$epause og badetur.
 Kvinden holdt op med at skrive og så op.
 “Er der nogen fastboende på øen i dag?”
 Manden med alpehuen vendte sig om mod Sara.
 “Det tror jeg, at du har bedre styr på, Sara. Du bor jo i Mar-
strand.”
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 “Der er cirka halvtreds huse på Klöverön, og om sommeren er 
her godt fyldt op. Otte af husstandene bor her året rundt, blandt 
andet en børnefamilie, der sejler deres lille datter over til børneha-
ven hver dag. Men #ere af de gamle gårde, der i dag bliver brugt 
som sommerhuse, tilhører indbyggere i Marstrand, hvis familie-
medlemmer tidligere boede på Klöverön.”
 “Og hvilken af gårdene er øens ældste?”
 “Klöverö Nordgård, selvom de #este i dag siger Præstegården. 
Den skal have tilhørt Marstrand Franciskanerkloster engang i 
middelalderen. Gården blev senere hovedsæde for Marstrand Pa-
storat. Man regner med, at den er ældst. Ellers er det Bremsegår-
den, den gule gård, vi passerede, lige efter at vi steg i land. Den 
rigeste og største gård blev malet gul, fordi man ville markere dens 
position. Jeg tror, at den oprindeligt er fra 1580 og blev bygget af 
Peder Brems, der var borgmester i Marstrand. Selvom de huse, der 
ligger der i dag, er af nyere dato.”
 “Tak, Sara. Så foreslår jeg, at vi bevæger os over mod Korsvike 
Näs. Vi skal hen over Gamle Mose, der består af forræderisk mo-
sejord, så I skal holde jer bag mig.”
 Manden valgte vejen med stor omhu. Indimellem stoppede 
han op og stak sin vandrestav ned i mosen. Det lod til, at han 
fulgte en bestemt vej, selvom Sara ikke kunne få øje på nogen 
kendingsmærker, der afslørede, at det var sikkert at færdes der. 
Her og der stak der nogle dunhammere op som bevis på, at der 
var rigeligt med vand.
 Sara fulgte efter kvinden med edelweisstrømperne hen over 
græstuerne. Visse steder var græsset grønt og frodigt, andre steder 
gult og tilsyneladende livløst. Der stod en gruppe mennesker et 
stykke derfra. Sara talte tolv personer i alt.
 Manden med alpehuen gik frem og hilste på kvinden, der lod 
til at have ansvaret for gruppen, derefter rømmede han sig.
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 “Jeg har en lille overraskelse herhenne. Må jeg præsentere jer 
for min gode ven, der er professor på Instituttet for Vækst- og 
Miljøvidenskab på Göteborgs Universitet. Hun er i gang med at 
undersøge mosen sammen med sine studerende. Du kunne måske 
fortælle os lidt om, hvad det er, I laver?”
 “Naturligvis. Først vil jeg fortælle, at tørv egentlig er det 
samme som død højmose, på latin Sphagnum. En mose har jo 
engang for længe siden været en sø, der gradvist er tørret ud. De 
studerende her går på et overbygningskursus i vækstøkologi. Ved 
hjælp af et sedimentbor af hviderussisk model, et såkaldt ‘rus-
serbor’, har vi fået en prøve op fra mosen, som vi nu skal til at 
analysere.”
 Kvinden holdt et T-formet værktøj op. Manden med alpehuen 
så beundrende på hende, da hun forsigtigt tog borekernen ud og 
fortsatte.
 “Vi trykker den ned i mosen med håndkraft, og får så en halv 
meter lang borekerne med en diameter på cirka 4,5 centimeter 
op.”
 Sara betragtede pølsen, der lå på det sammenklappelige bord 
foran dem, mens kvinden fortsatte sin tale.
 “Da moser vokser temmelig langsomt, ved vi, at et pollenkorn, 
der be!nder sig på en meters dybde, havnede der for et tusind år 
siden, da tørven på denne dybde var frisk højmose ved over#aden. 
Der er også andre vækstfragmenter og partikler, som er interes-
sante at undersøge.”
 “Kombinationen af mosejord og muslingeskaller giver unæg-
teligt nogle specielle forudsætninger for vækst- og dyrelivet her,” 
indskød manden med alpehuen og så ud, som om han håbede, 
at kvinden ville rose ham. Han vinkede til de andre, at de skulle 
komme nærmere.
 “Kom frem og stil jer her ved bordet, så I kan se, hvad der sker.”
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 Boreprøven lå nu på en hvid plasticplade på det bord, der stod 
i græsset. Resten af gruppen nærmede sig for at kigge på den.
 “Her har vi noget.” Kvinden pegede med kniven. “Nu skal vi se. 
Åh, herregud!” Hun slog hånden for munden og stirrede med op-
spærrede øjne. Da Sara rettede blikket mod plasticpladen, forstod 
hun hvorfor. Foran dem lå en del af et menneskeøre.
 Der lå nogen i Gamle Mose.

Näverkärr Gård anno 1793
“V in, frøken Agnes?” Stuepigen holdt en krystalkara$el frem.

 Far nikkede diskret, at det var i orden. Han havde valgt 
den dyre franske vin. Sidste gang den var blevet serveret, var til 
mors begravelse.
 “Ja tak.”
 Far løftede glasset og udbragte en skål for gæsterne. Agnes tog 
forsigtigt en tår og strøg derefter med hånden hen over kjolens 
knitrende, lyseblå stof. Den var blevet færdig ugen inden, men 
syersken havde måttet sy den yderligere ind aftenen før middagen. 
Agnes’ ængstelse havde kostet hende to kilo på den i forvejen ret 
magre krop. Men hvilken pige ville ikke være nervøs før sin kom-
mende forlovelsesmiddag?
 Bordet bugnede af mad. Kokkepigen havde gjort sit ypperste, 
og der var ikke blevet sparet på noget. Det var ikke svært at se, at 
far havde villet imponere med den slags ting, som det ellers var 
vanskeligt at få fat i. Ovnbagt gås fyldt med kantareller, fransk 
postej, glaseret skinke med syltede kirsebær, lammefrikassé med 
østers, stegte jordskokker med persille. Saucerne var #øjlsbløde af 
æggeblomme og #øde, og der var placeret røde krebs på #ere af 
fadene. Mad i over#od. Under normale omstændigheder ville hun 
have taget godt for sig.
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 Hun følte sig smuk. Hendes hår var sat op med mors perlekam, 
og far havde fundet sin afdøde hustrus halskæde frem, og i tavs-
hed hængt den om sin datters hals.
 Agnes skævede hen over bordet til sin tilkommende. Bryngel 
Strömstierna. Han havde en sort diplomatfrakke på og så ikke så 
tosset ud, som han sad der helt rank i ryggen. Endnu havde han 
ikke sagt et ord til hende, ikke siden de havde hilst på hinanden. 
Efter hans blik at dømme befandt han sig langt derfra. Der var 
så meget, hun undrede sig over . Hvem der havde ment, de var et 
godt parti, for eksempel. Havde Bryngel haft noget at skulle have 
sagt, eller var sagen også blevet afgjort hen over hovedet på ham 
på samme måde som for hende? Var han tilfreds med valget af 
hende? Hun havde aldrig haft noget udpræget feminint udseende. 
Hendes rene, klare træk var forblevet overraskende androgyne, til 
trods for at puberteten nu lå bag hende, og hun var voksen. Hun 
havde siden barnsben været vant til at klatre i træer, løbe omkring 
på klipperne og ride hen over markerne. Svømme i vigen, ro og 
sejle sammen med sin storebror Nils. Men som årene var gået, var 
hun blevet nødt til skifte nogle af aktiviteterne ud. Det var ikke 
passende for en ung kvinde at klatre i træer, havde far forklaret 
samme dag, som staldkarlen sadlede hesten med damesaddel med 
sølvbeslag.
 Nu sad hun under alle omstændigheder her og undrede sig over, 
hvad Bryngel tænkte. Hun var høj og tynd som en yngling, og de 
små bryster var blevet presset så meget op, som overhovedet muligt, 
for at fylde så meget, de nu kunne i kjolen. Agnes tog en tår mere 
af vinen og kunne mærke, hvordan anspændtheden inde under det 
hårdt snørede korset aftog en anelse. Hun kunne ikke sige, hvilken 
farve øjne han havde, men de udstrålede ingen varme. Manden vir-
kede uinteresseret. I hende, i alt det, der foregik rundt om ham.
 Zo als en zwakke tulpensteel.
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 ‘Som en !n tulipanstilk,’ ville mormor have sagt, tænkte Ag-
nes og rettede i stedet blikket mod sin kommende svigerfar, der 
rød i kinderne gestikulerede med vinglasset i hånden, inden han 
stillede det ned ved siden af den blåhvide fajancetallerken. Han 
vendte sig mod Agnes:
 “Jeg har hørt, at frøkenen tager sig af en stor del af bogføringen 
på tranbrænderiet.”
 “Ja, det er rigtigt.”
 “Sådan noget behøver du ikke bryde dit søde, lille hoved med, 
når du bliver min søns hustru. At være bogholder er en mands ar-
bejde. Vi har desuden en udmærket husholderske. Du bliver ikke 
bebyrdet med arbejde som Bryngels hustru.”
 “Men jeg …”
 “Agnes!” Far afbrød med det samme hendes indvending. Agnes 
sænkede blikket og stirrede på damaskdugens vævede mønster. Så 
det var sådan, det ville blive. Hun ville miste sin stilling og blive 
reduceret til nogens kvinde, til en, der bare gjorde, som hun blev 
tilsagt. Det var naturligvis ikke klogt at begynde at opponere mod 
sin kommende svigerfar.
 Lyset i midten af sølvlysestagen var brændt ned, og tunge drå-
ber af stearin faldt ned på dugen. Som om lyset græd. Stuepigen 
skyndte sig hen for at slukke det og udskifte det med et nyt.
 Far rømmede sig.
 “I må undskylde hende, måske har vi givet hende for løse tøjler, 
men pigens mormor insisterede på, at begge børn !k de samme 
muligheder for at lære at læse, skrive og regne. Hun var fra Hol-
land, og jeg går ud fra, at de har et andet syn på tingene der. Og 
Agnes har i den grad hovedet med sig. Hun taler #ydende hol-
landsk.”
 “Uddannelse er spildt på kvindfolk,” sagde svigerfaderen og 
tømte glasset i én slurk.
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 “En kvindes plads er i hjemmet.” Ordene kom fra Bryngel, der 
uventet havde åbnet munden.
 “Naturligvis. Og som Deres hustru vil hun få Vese Gods til at 
skinne.”
 Lieve Oma. Mormor, elskede, !ne mormor, tænkte Agnes. 
Som altid gjorde nøjagtigt, som det passede hende, og som ingen 
kunne drømme om at sætte på plads. Mormor, der var gået om 
bord på en båd i sit hjemland Holland, og var havnet i Sverige for 
at bo resten af sit liv på Näverkärr Gård nord for Lysekil. Mor-
mor, der turde sige, at drenge havde det meget lettere, at de !k 
#ere valgmuligheder. Storebror Nils var den, der var blevet sendt 
på landbrugsskole, og det var ham, der skulle overtage gården og 
tranbrænderiet.
 Lief kind. ‘Elskede barn,’ ville hun have sagt, og strøget Agnes 
over håret.
 Het komt wel goed. Selvom Agnes ikke havde de store forhåb-
ninger til, at der ville dukke en løsning op denne gang, hun ville 
være tilfreds med. Og hverken mor eller mormor var i live til at 
tage hendes parti.
 Bornholmeruret i forstuen slog elleve. Herrerne rejste sig fra 
bordet og nikkede til Agnes. Hun forsøgte forgæves at fange 
Bryngels blik, inden han fulgte efter de habitklædte mænd ind i 
herreværelset. Agnes gik op ad trappen til sit værelse på første sal 
med tunge skridt.

Agnes stod ved en af de to stole i rummet og så på #ammerne, 
der dansede i den grønne kakkelovn. Skæret fra lyset skabte lange 
skygger, der bevægede sig hen over tapetet, forbi kommoden og 
hen imod sengen med den mønstrede sengehimmel. Hun suk-
kede og vendte sig om mod den gule, grundede lænestol, der stod 
ved siden af. Den, der nu var tom. Den, mormor plejede at sidde 
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og tale med hende i om aftenen, når mørket faldt på. Til sidst 
tændte hun altid lyset i lampetterne. Hendes ansigt var så smukt 
i dets skær. Elskede mormor. Den gamle kvinde ville have fundet 
en løsning. Måske var det rigtigt, at hun havde for mange griller i 
hovedet, som far sagde, at hun læste for meget. Men var det så for-
kert at have sin egen vilje? Far havde glæde af hende på Näverkärr, 
det havde han selv påpeget. Men det var, da mor endnu levede, 
og alt havde været anderledes dengang. Hvordan skulle det gå i 
morgen? Skulle hun gå på arbejde, som hun plejede, eller ville en 
anden allerede overtage hendes job som bogholder nu, hvor hun 
var lovet bort til at blive Bryngels hustru på Vese Gods. Måske 
var Nils på vej hjem, måske var hendes far og bror blevet enige om 
det, uden at de havde fortalt det til hende?
 Agnes gik hen til skrivebordet, satte sig og trak den øverste 
sku$e ud. Her opbevarede hun sin dagbog. Hun sad lidt og fun-
derede, inden blækket blev formet til bogstaver hen over papirets 
sider.
 Bryngel Strömstierna.
 Agnes havde troet, at det ville kunne mærkes, at der på en eller 
anden måde ville opstå et usynligt bånd mellem hende og Bryn-
gel, et tegn på, at de hørte sammen. Så dumt. Det eneste, han 
havde ytret var, at en kvindes plads var i hjemmet. Han ville aldrig 
tillade sin hustru at arbejde som bogholder. De #este på egnen lod 
til at mene, han var et godt parti, det gjorde hendes far åbenbart. 
Måske havde han været lige så nervøs som hende selv? Agnes luk-
kede øjnene og forsøgte at se sig selv arm i arm med ham. Mor og 
far havde altid været så kærlige over for hinanden, selv mormor 
plejede at få et godnatkys på kinden af far. Men at kysse den vege 
Bryngel Strömstierna, at lade hans hænder røre ved hendes hud. 
Utænkeligt.
 Der lød en let banken på døren.
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 “Ja?” Agnes strøede sand hen over blækket og lukkede hurtigt 
dagbogen, inden hun vendte sig om.
 Stuepigen åbnede døren og holdt tranlampen frem foran sig 
for at kunne se noget.
 “Der var lys under Deres dør, jeg tænkte, at De måske havde 
glemt at slukke lyset.”
 “Jeg sad og læste.” Hun rejste sig fra stolen.
 “Har De brug for noget, frøken Agnes?”
 Agnes rystede på hovedet, ude af stand til at sige noget.
 “De er taget af sted nu, herrerne Strömstierna. Jeg tænkte, at 
De gerne ville vide det. Deres far tilbød dem at blive natten over, 
men de takkede nej, og begav sig hjem til Vese trods det sene tids-
punkt.”
 Tak gode Gud, at de ikke var blevet.
 “Åh, kære Jose!na, hvad skal jeg dog stille op?”
 “Måske er det ikke så slemt, som alle siger,” sagde stuepigen og 
stivnede i samme øjeblik.
 “Hvad er det, alle siger?”
 “Folk siger så meget.”
 Agnes stirrede på hende.
 “Hvad siger de, Jose!na? Er han evnesvag?” Hun tænkte på 
den klejne mand, på hans mangel på interesse og livløse adfærd.
 “Det ved jeg ingenting om, men der bliver talt om Bryngels 
døde hustru.”
 Jose!na tav, uden den store lyst til at fortsætte.
 “Jaså? Ud med det.” Agnes stemme lød hårdere, end det var 
meningen.
 “Det siges, at hun druknede sig.”

Agnes kunne umuligt sove. Hun gennemgik middagen gang på 
gang. Var det sandt, at Bryngels første hustru havde druknet sig? 
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Hun måtte !nde ud af det. En af pigerne havde tidligere arbejdet 
på Vese Gods, måske vidste hun noget om fruen i husets død? Da 
bornholmeruret i forstuen slog fem, begyndte det at lysne. Agnes 
blev liggende lidt endnu og grublede, inden hun skubbede dynen 
til side og tog sit livstykke og nederdelen på. Hun listede ned ad 
trappen. Græsset var vådt af dug, da hun krydsede gårdspladsen, 
og hun kunne høre køerne brøle fra kostalden. Sammen med var-
men og alle lugtene, havde lyden en beroligende e$ekt på hende.
 Pigen sad på den trebenede malkeskammel og pressede og trak 
i yveret med vante hænder. Mælken strintede ned i spanden i to 
tynde stråler.
 Agnes hostede for ikke at skræmme hende. Pigen så overrasket 
op, og stoppede med at malke. Hun kiggede uroligt på den uven-
tede gæst.
 “Jeg beklager, jeg er lidt forsinket med malkningen …”
 “Ingen fare.” Agnes tog en dyb indånding. “Du var ansat på 
Vese Gods, inden du kom hertil, ikke sandt?”
 “Jo, frøken.”
 “Fortæl, hvordan der er der.”
 “Det er en !n gård. Store marker og mange dyr.”
 “Og herskabet?”
 Agnes registrerede, at pigen for sammen, men det kunne også 
være på grund af koen, der gik et skridt til siden og tvang hende 
til at #ytte på sig på malkeskamlen.
 “Jeg arbejdede i stalden og tog hånd om dyrene. Tjenestefolket 
på godset har mere kendskab til herskabet.” Koen brølede højlydt 
og rykkede på hovedet.
 “Fortsæt bare med at malke,” sagde Agnes og tænkte sig om. 
Pigen var lige blevet ansat og kendte hende derfor ikke. Desuden 
tilhørte Agnes herskabet på den nye gård. Hun ville derfor ikke 
turde sige noget. Hun måtte gribe det anderledes an.
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 “Bryngel Strömstierna og hans far var her i går for at anholde 
om min hånd. Jeg vil gerne vide noget mere om Vese Gods, inden 
jeg bliver frue på gården.”
 Pigen så forskrækket op på hende. Denne gang var der ingen 
tvivl. Hun er bange, tænkte Agnes. Spørgsmålet er hvorfor. Fordi 
jeg kommer og stiller hende spørgsmål om ting og sætter hende i 
en svær position, eller fordi hun er bange for, at noget af det, hun 
siger, skal nå hendes gamle husbond?
 “Jeg ved ikke noget. Jeg har det godt her og vil ikke tilbage til 
Vese.” Pigen malkede videre uden at se op på Agnes igen.
 “Hvad skete der med Bryngels første hustru? Passer det, at hun 
druknede sig?”
 Til Agnes forblø$else begyndte pigen at græde.
 “Jeg ved det ikke.”
 Agnes satte sig på hug ved siden af pigen.
 “Jeg kommer ikke til at fortælle det til nogen, det sværger jeg. 
Men jeg bliver nødt til at vide det for min egen skyld.” Agnes’ 
bønfaldende stemme lod ikke til at have nogen e$ekt. Måske vid-
ste hun ikke noget. Agnes ventede et øjeblik mere, inden hun be-
gyndte at gå over mod døren.
 Pigen rejste sig fra malkeskamlen og strøg langsomt koen over 
ryggen. Stemmen var lavmælt, tøvende.
 “Min gamle husbond var ofte hos hende.”
 “Ja?” sagde Agnes og vendte sig om.
 “I hendes soveværelse.”
 “Men de var jo gift, Bryngel og hende, så det var der vel intet 
mærkværdigt ved.”
 “Den gamle husbond, Bryngels far. Det var ham, der ofte var 
inde hos den unge frue.”
 Agnes kunne mærke, at hun !k svært ved at trække vejret, og 
skyndte sig ud af kostalden.
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Sara var stadig askegrå i ansigtet, da politiet ankom. Hun frøs til 
trods for sommervarmen og kunne ikke få øjnene væk fra Gamle 
Mose. Nogen havde givet hende en kop varm ka$e, men den var 
for længst blevet kold, da politibådens besætning dukkede op.
 Sara kunne mærke en hånd på sin skulder.
 “Hvordan står det til?” En uniformeret betjent satte sig på klip-
pen ved siden af hende.
 Hun var tør i halsen og tog en tår af den kolde ka$e.
 “Der ligger en i mosen.”
 Sara pegede med dirrende !nger. En af de andre af betjentene 
bevægede sig nu forsigtigt fra græstue til græstue frem til !nde-
stedet, der ikke var meget andet end et borehul i mosen, men 
skjult et sted under tørven lå der et lig. Manden betragtede ind-
gående jorden, imens en af hans kollegaer satte afspærringsbånd 
op.
 “Kriminalpolitiet er på vej, men vi skal indsamle jeres kontakt-
info indtil da.” Den uniformerede betjent vendte sig igen mod Sara.
 “Har I ringet til Karin?” spurgte Sara. “Jeg tror, hun er ude med 
båden sammen med Johan.”
 “Hvem?” spurgte betjenten.
 “Karin Adler, hun er kriminalassistent inde i Göteborg, men 
bor herude på sin båd.” Sara overvejede, om hun havde Karins 
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nummer i mobilen, havde hun ikke det? Hun famlede i lommen 
og !k mobilen op. Ingen dækning.
 “Min kollega har tilkaldt hjælp. Han måtte helt ned til båden 
for at få dækning. Denne del af øen ligger åbenbart i et mobilhul. 
Retsmedicinerne, teknikerne og kriminalassistenterne kommer 
om lidt for at gennemgå stedet.”
 “Er det Karin, I har forsøgt at få fat på? Karin Adler?”
 “Det ved jeg ikke, men vent to minutter, så skal jeg tjekke,” 
sagde betjenten, rejste sig og gik hen til kollegaen. Sara så dem 
vende sig om og se på hende.
 Begge betjente kom hen til Sara.
 “Det er faktisk hende, vi har forsøgt at få fat på. Er hun ude at 
sejle, siger du?”
 “Skagen,” sagde Sara. “Hun ville til Skagen sammen med Jo-
han i weekenden.”
 “Tak. Super godt, så går jeg hen og kalder dem over VHF’en i 
stedet. Er der nogen chance for, at du kender deres kaldesignal?”
 “Kaldesignal?”
 “Navnet på VHF-radioen.”
 “Ingen anelse. Jeg ved bare, at båden hedder Andante.”
 “Okay. Tak.”

Karlsvik Tranbrænderi, Härnäset

Agnes gik fra Näverkärr Gård ned mod kontoret i Karlsvik, 
tidligere end hun plejede. Gården lå i en lille dalsænkning 

omgivet af klipper og med tæt skov til begge sider. Agnes bøjede sig 
ned og samlede et par hasselnødder op fra jorden. Far havde stæ-
digt bibeholdt løvtræerne i Storskoven, selvom de konstant havde 
brug for enorme mængder træ til tranbrænderiet. Som det var nu, 
skulle de have brændet og tørven til at række. Hun gik videre hen 
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ad stien, åbnede lågen og passerede Ellemosen, før vandet kom in-
den for synsvidde. Røgen fra de tre store kedler på Sladholmarna 
steg op mod den mørkegrå himmel, og den skarpe stank af !skeolie 
lå tungt over Karlsvik. Der var liv omkring de mange bygninger i 
vigen, og imens Agnes bevægede sig hen over klippen, lagde endnu 
to både til ved den store trækaj for at losse sild af. Råbene gav gen-
lyd mellem Sladholmarnas klipper, når en tømt kobberkedel skulle 
fyldes igen. En tredjedel fed sild og to tredjedele havvand skulle 
koge under omrøring i otte timer. Når silden gik fra hinanden, #ød 
trannet op til over#aden, blev skummet af, hældt på forskellige kar 
og stillet til opbevaring. Tilbage blev en grumset, ildelugtende søle, 
som for ikke at forurene havet blev hældt i en speciel dam til grums. 
Der lå den og rådnede og stank, værre end godt var, inden bønder-
ne hentede den og brugte den til gødning på markerne. Hvor man 
end gik, var der en skarp dunst af rådden !sk, der enten stammede 
fra anlæggene i vigen eller fra agerjorden.
 Far var ikke ankommet til kontoret endnu. Agnes lukkede dø-
ren og gik op ad trappen til første sal. Hun vidste egentlig ikke, 
hvad der blev forventet af hende nu. Måske kunne hun tale med 
far om det? Hun satte sig ved sit skrivebord og så nærmere på tal-
lene for den kommende udskibning. Sytten og en halv tønde sild, 
seksogtredive hektoliter gav cirka hundred og femogtres liter tran, 
hvilket modsvarede et fad. Det meste af tranolien gik til "erne 
lande, blandt andet Frankrig, for at blive omdannet til lampeolie 
og sprede lys over Paris’ gader. Mormor havde fortalt om Frankrig, 
men mest om Holland.
 Het komt wel goed.
 Men Agnes var ikke så sikker på, at alt ville ende godt mere.
 Selvom hun forsøgte at undlade, kunne hun ikke lade være 
med at spekulere over gårsdagens middag og det, der skulle til at 
ske i hendes liv.
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 Der lød vrede stemmer udefra. Agnes rejste sig op og kiggede 
ud ad vinduet. Besætningerne på de to både, der lå til kajs, var 
tilsyneladende kommet op at toppes. En af mændene havde fået 
en blodtud. Hun genkendte #ere af dem og vidste, at de tilhørte to 
forskellige !skehold. Far kom gående med raske skridt. Selv helt 
oppe på kontoret kunne Agnes høre diskussionen og fars myndige 
stemme, der overdøvede alle !skerne. Det ene !skehold havde ja-
get en stime sild ind i en vig og derefter lukket vigens munding 
med et vod, en slags stort garn. Det havde taget dem #ere timer, 
påpegede en af mændene. De havde langsomt hevet !skegarnet 
ind mod stranden, da det andet !skehold pludselig dukkede op 
og havde været så frække at kaste deres garn ind i midten. Som 
at !ske i en stor spand. Agnes kunne sagtens forstå mændenes 
vrede og var ikke overrasket over de grove ord, der trængte ind 
gennem kontorets vægge. Til sidst lykkedes det dog far at få de 
to !skehold til at enes om en løsning, og Agnes gik tilbage til sit 
skrivebord.
 Far kiggede forblø$et på hende, da han stod i døråbningen.
 “Far.” Agnes tøvede.
 “Kære Agnes, hvad laver du dog her? Har du ikke andet at se 
til nu?”
 “Men udskibningen til Marstrand, far?”
 “Den tager jeg mig da af, kæreste ven. Tag du dig bare af din 
brudekiste. Du får andet end udskibninger og kontorarbejde at 
tænke på fremover. Du og Jose!na må i gang med at planlægge 
brylluppet.” Han holdt døren åben, og Agnes forlod kontoret med 
tankefulde skridt.

Formiddagssolen skinnede hen over markerne, da Agnes red mod 
Bro Kirke. Den hvide stenkirke lyste i sollyset, som om ydermu-
renes over#ade havde deres egen lyskraft.
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 Hun strøg med hånden hen over familiegravens kolde sten.
 “Ik moet gaan, Oma. Jeg er nødt til at tage af sted. Du er den 
eneste, der ville have forstået.”
 En glente steg op fra et af de gamle bøgetræer, gled lydløst forbi 
helt tæt på hende for derefter at forsvinde i retning af vigen neden-
for. Mormor havde fortalt om glenter fra sin opvækst i Holland. 
Hun havde været så glad for, at fuglene også fandtes her, som var de 
et bånd mellem Sverige og Holland. Det føltes næsten som et tegn, 
at glenten #øj lige forbi hende på sin vej mod havet. “Hvad er det, 
du siger, mormor? Skal jeg virkelig tage af sted?” Jeg ved, hvornår 
bådene ankommer og hvornår de sejler igen, og jeg ved, hvor de sej-
ler til, tænkte Agnes. Så sent som dagen inden havde hun udfyldt 
et rejsedokument til en af tranbrænderiets ansatte, der forlod dem 
til fordel for et arbejde i Mollösund. Hun kunne udfærdige et do-
kument til sig selv, selvom hun ikke kunne rejse alene som kvinde. 
Alternativet var at rejse som mand. Kunne hun gå for at være en 
mand? Far plejede at sige, at var man bestemt nok, kunne man gen-
nemføre det meste. Hvis bare hun kunne overbevise far om, at hun 
kunne fortsætte med at arbejde, ville intet af det være nødvendigt. 
Måske var det ikke for sent endnu.
 “Frøken Agnes?” Stemmen, der afbrød hendes tanker, lød vel-
kendt.
 Agnes rejste sig hurtigt og nejede for præsten.
 “Goddag.”
 “Taler De med Deres mormor?”
 Agnes nikkede.
 “Jeg har forstået, at når Deres dag kommer, kommer De ikke 
til at ligge her, men i familien Strömstiernas gravkammer inde i 
kirken.” Han pegede på den røde sten, der dækkede mormorens 
hvilested. Agnes kunne mærke, at hun blev helt kold indvendig. 
De havde allerede talt med præsten. Det var for sent. Hun kunne 
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i det "erne høre sig selv bede præsten om hjælp til at udfærdige et 
rejsedokument til en af tranbrænderiets ansatte.
 “Det kan vi ordne med det samme, hvis frøken Agnes har tid 
til at vente.”
 “Tak. Det ville være !nt.” Hun ville få rejsedokumentet i hån-
den med det samme. Far behøvede ikke at få kendskab til det.
 “Hvem skal dokumentet udfærdiges til?”
 Agnes så op mod himlen og hev efter vejret.
 “Agne Sundberg,” sagde hun så roligt, hun overhovedet kunne.
 “Og hvilket erhverv har Agne Sundberg?”
 Agnes tænkte så det knagede. Bødkere plejede at hedde Sund-
berg til efternavn.
 “Han er bødker.”
 “Og hvor har han tænkt sig at rejse til?”
 Båden, der blev lastet i Karlsvik lige nu for til daggry at begive 
sig sydpå, havde destination i Marstrand. Der kunne en bødker 
vel godt begive sig hen for at arbejde.
 “Til Marstrand.”
 “Og hvorfra kommer han?”
 “Mollösund.”
 Når nu man ligefuldt skulle lyve, var det vel bedre at vælge et 
sted, man i det mindste havde besøgt og vidste, hvordan så ud.
 “Formoder frøken Agnes, at han kan sin katekismus?” spurgte 
præsten.
 “Lige så godt som jeg.” Agnes så ned i jorden. Den, der lyver 
for præsten, havner nok i helvede. Men der var hun jo alligevel på 
vej hen.

Med rejsedokumentet i sadeltasken red hun hen til havnens laste- 
og lossezone for at høre, om det var muligt, at bødkeren Agne 
Sundberg kunne komme med på det næste fartøj til Marstrand.
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 Skibsfører Wikström kløede sig i skægget, da han !k spørgs-
målet.
 “Og han er ingen voldsmand på #ugt?”
 “Han har et rejsedokument fra præsten i Bro Kirke.”
 “Nå, så lad gå da. Men han skal være her tidligt. Så snart sidste 
tønde er lastet, sejler vi. Og han må betale for sig.”

Agnes gjorde et sidste forsøg samme aften på at tale med far. Han 
havde lyttet, men ikke forstået.
 “Det er bedst sådan her, Agnes. På et eller andet tidspunkt skal 
du jo gifte dig.”
 “Men han kiggede ikke engang på mig. Bør man ikke føle no-
get, synes om hinanden?”
 “Vese er en !n gård. Store marker, god økonomi.”
 “Dig og mama, hvordan var det for jer?”
 Far smilede for første gang i lang tid.
 “Din mor og jeg.” Han sukkede og så ud, som om han for-
svandt væk i et minde. “Vi var lykkelige sammen, det må jeg sige.” 
Han nikkede langsomt. Smilet forsvandt. Men lykke er noget, der 
kommer med tiden, det handler om at gøre et godt parti. Jeg ville 
ønske, at din mor var her, eller din mormor, kvinder er bedre til at 
tale om sådan noget.”
 “Men gården og sildesalteriet. Tranbrænderiet og bogføringen 
– hvem skal hjælpe dig med det nu?”
 “Agnes, havde du været min søn, havde du naturligvis fortsat 
for på sigt at overtage Näverkärr og hele virksomheden, men det 
er Nils’ job. Du skal være den nye frue på Vese Gods. Din rolle vil 
være at tage hånd om husholdningen der. Det vil være en stor op-
gave og garanteret temmelig krævende.” Han holdt en kort pause, 
inden han fortsatte. “Du ved, at det er nødt til at blive sådan her.”
 Agnes tog mod til sig.
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 “Far, der bliver talt om Bryngel og hans far.”
 “Hvem bliver der ikke talt om?”
 “Men … det siges, at …”
 “Folk siger så meget. Stikker deres næse i andres sager. Du skal 
nok få det godt på Vese, det er jeg helt overbevist om.”

Klokken var over midnat, men Agnes var stadig vågen. Der var 
stille på Näverkärr Gård og mørkt udenfor hendes vindue. Hun 
pakkede omhyggeligt sin mormors gamle sælskindsbetrukne kuf-
fert i skæret fra tranlampen og satte sig derefter foran spejlet. Hun 
redte det lange hår, som nåede et godt stykke ned over skuldrene. 
Så tog hun saksen. Hun tog fat i en hårtot og klippede den af. Der 
var ikke den store forskel. Agnes lod hårtotten falde til gulvet og 
klippede en ny af, mere denne gang. Tårerne #ød sammen med 
håret, og i tankerne famlede hun en sidste gang efter en anden 
udvej end at stikke af, men svaret forblev det samme.
 Hun så skræmt Agnes forsvinde, imens bunken med hår på 
gulvet voksede. Til sidst var det en helt kortklippet person, der 
kiggede tilbage på hende i spejlet. En dårligt klippet pige, eller var 
det en dreng? Så var det gjort. Agnes samlede håret sammen og 
lagde det i en sku$e i kommoden. Egentlig ville hun tage håret 
med sig og lægge det ved mormors grav, men det var der ikke tid 
til. Der ville ikke vare længe, før gården vågnede.
 Penge. Hun havde behov for penge. Hun åbnede forsigtigt dø-
ren og listede over de gamle gulvplanker til det værelse, der lå ved 
siden af fars soveværelse, og hvor kisten med penge stod. Men hun 
var tvunget til først at hente nøglen hos far. Agnes holdt vejret, da 
hun trykkede håndtaget til fars soveværelse ned. Han snorkede. 
Nøglerne hang på en krog ved siden af sengen, og da Agnes tog 
nøgleringen, klirrede nøglerne mod hinanden. Snorkelydene op-
hørte. Agnes stod helt stille og pustede lettet ud, da faren vendte 
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sig om på siden og fortsatte med at sove. Hun lukkede stille dø-
ren i til farens værelse og låste derefter kisten med de indridsede 
blomster i det tunge låg op. Der var mønter af alle slags, sammen 
med købebeviser og aftaler. ‘Medgift’ læste hun på en konvolut 
og blev overrasket over beløbet. Tænk, at far var villig til at bruge 
så mange penge på at blive af med hende. Det var, som om hun 
ikke længere kendte ham, som om han havde forvandlet sig til en 
anden. Agnes tog nogle af pengene og forsøgte at regne ud, hvor 
meget hun ville få brug for.
 Hvordan skal jeg klare mig? tænkte hun fortvivlet. Men så 
hørte hun mormors stemme indeni.
 Met jouw komt het altijd goed mijn kind. ‘Du klarer dig altid, mit 
barn.’
 Da solen stod op, og pigerne på Näverkärr Gård gik ud for 
at malke den morgen, befandt Agnes sig allerede et stykke syd 
for Bohus-Malmön. De sejlede sydpå – forbi Brandskären, ud for 
Gäven og ned mod Bonden. En rask vind førte båden længere og 
længere væk fra den halvø, som Härnäset udgjorde, længere og 
længere væk fra det, der indtil nu havde været hendes hjem.
 Hun måtte være faldet i søvn, for hun kiggede overrasket på 
sine bukser og støvlerne på sine fødder, da hun vågnede. Så hørte 
hun vandet, der klukkede, og kom i tanke om, hvor hun var. Hun 
spekulerede på, hvad far havde sagt, da han opdagede, at hun var 
væk. Havde han forstået, at hun virkelig var væk, eller gik han ud 
fra, at hun kom tilbage, når hun blev sulten? Der ville gå lidt tid, 
men så ville han forstå, at hans datter og Agne Sundberg var en 
og samme person. Og præsten, hvad ville han sige? Stakkels far.
 Det korte hår stak frem under huen.
 Båden knagede og krængede, men lasten var surret godt fast 
og bevægede sig ikke. Agnes fandt noget brød og ost frem fra sin 
oppakning og begyndte at spise.
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 “Nå, Agne Sundberg,” sagde skibsføreren. “Frøkenen på Nä-
verkärr må have et godt øje til Dem, siden hun har ordnet Deres 
rejse til Marstrand, i stedet for at De selv kom ned og spurgte.”
 “Hun har et godt hjerte, frøken Agnes.” Agnes svarede med 
så dyb en stemme, hun overhovedet var i stand til, tænkte over 
hver en bevægelse, hun gjorde, og valgte sine ord med omhu. Hun 
forsøgte at tale som Nils, forsøgte at komme i tanke om, hvordan 
han plejede at gestikulere og bevæge sig.
 “Jeg har aldrig set en bødker med så !ne hænder.” Manden 
så granskende på hende. “Hvilken grund har De til at rejse? De 
efterlader vel ikke frøken Agnes i vanskeligheder?”
 “Frøkenen på Näverkärr klarer sig altid. Og rejsen er min pri-
vate sag.”
 “Kaptajn.” Råbet kom fra manden, der holdt udkig. “Strøm-
men fører os tæt på Härmanö hoved.”
 Agnes så op. Klipperne udgjorde ingen fare, tænkte hun. Den 
åbne båd, der kom drønende imod dem, var en anden sag.
 “Strömstiernas sørøvere.”
 Agnes så overrasket ud.
 “Hvad har Strömstierna med sørøvere at gøre?” spurgte hun.
 “Hvor tror De, at pengene på Vese Gods kommer fra? Af en 
bødker at være, har De et ringe kendskab til, hvordan tingene 
foregår heromkring.”
 Båden nærmede sig. Agnes tænkte febrilsk. Far havde godt nok 
fortalt, at de havde mistet et par laster indimellem, men Agnes 
havde altid troet, at det skyldtes dårligt vejr. Der var dog en gang, 
hun havde forstået, at besætningen var blevet overfaldet og lasten 
røvet, men det havde da været i nærheden af England og ikke her?
 “Vi undslipper ikke.” Skibsføreren nikkede til mændene om 
bord, at de skulle holde sig parate, såfremt der opstod problemer. 
Agnes førte hånden op til halsen, hvor korset normalt hang, in-
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den hun kom i tanke om, at hun havde taget det af og lagt det i 
bukselommen. Hun puttede hånden ned i lommen og kærtegnede 
sølvsmykket.
 “Men ved de godt, at vi har last om bord, der tilhører propri-
etæren på Näverkärr?” spurgte Agnes bekymret.
 “Det er nok ikke gået deres næse forbi. Det er derfor, de venter 
på os.”
 Manden var i færd med at lade sine musketter, da det første 
skud fra forfølgernes båd lød og #øj lige bag dem.
 “Tro ikke, at de rammer forkert. Det der var et advarselsskud.”
 “Har De våben på Dem?” spurgte skibsføreren Agnes.
 Hun rystede stumt på hovedet og tog imod den #intelåsmu-
sket, der nu blev rakt hende.
 Tænk, hvor overrasket Bryngel ville blive, hvis hans sørøvere 
tog hans tilkommende til fange og måske endda myrdede hende. 
Og far, hvad ville far sige? Tak gode Gud for, at mormor var død.
 Agnes !k en ide.
 “Fortæl dem, at lasten tilhører Bryngel Strömstiernas kom-
mende svigerfar.”
 Skibsfører Wikström måbede.
 “Har den gamle mand tænkt sig at gifte sin datter væk til ham? 
Er De sikker?”
 “Jeg sværger,” sagde Agnes.
 “Hejs det hvide #ag, og lad dem komme inden for hørevidde. 
Vi må håbe, at nyheden betyder, at de lader os smutte.”
 Agnes kunne mærke, at hun svedte, da båden nærmede sig. 
Hun talte toogtyve bevæbnede mænd om bord foruden bådens 
skipper.
 “Lasten her tilhører proprietæren på Näverkärr,” råbte skibsfø-
rer Wikström.
 Skipperen på den anden båd hånlo. Besætningen fulgte trop.
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 “Det ved vi udmærket. A#everer den frivilligt, så er der ingen, 
der kommer til skade.”
 “Så ved De vel også, at Bryngel Strömstierna og ejeren af la-
sten, proprietæren på Näverkärr, snart er i familie? Proprietæren 
gifter sin datter Agnes væk til den unge herre på Vese Gods. Det 
kunne volde problemer i forhold til brylluppet, hvis I stjal last, der 
tilhører Bryngels svigerfar.” Skibsfører Wikström talte med høj og 
rolig stemme, men Agnes kunne se, hvordan hans knoer var helt 
hvide rundt om fartøjets rat. Der var meget på spil.
 Bådene lå nu over for hinanden. De kraftige mænd på Ström-
stiernas båd kiggede på deres befalingsmand, afventede hans or-
dre. Man kunne tro, de var !skere, hvis ikke lige fordi der ikke 
var et eneste garn om bord på båden. Manden syntes at overveje, 
hvorvidt den nye information var sand eller ej.
 “Er De sikker på det?”
 “Helt sikker.”
 “Tro mig, kaptajn Wikström, De vil fortryde, hvis det ikke 
stemmer.” Båden bag dem satte i gang igen, og nogle minutter 
senere var den skjult bag en af øerne. Skibsføreren så lettet ud.
 “Den manøvre går kun én gang, ikke sandt?”
 “Hvad mener skibsføreren?” spurgte Agnes.
 “Jeg mener, næste gang, så ved Strömstiernas sørøvere, at Bryn-
gels tilkommende er stukket af.”
 Agnes spærrede øjnene op. Han havde gennemskuet hende.
 “Vær sød ikke at sige det.”
 “Sige hvad?” Han smilede. “At vi havde en bødker som passa-
ger?”
 Skibsfører Wikström pegede på silhuetten, der rejste sig mørk 
mod himlen langt væk i det "erne.
 “Carlstens Fæstning. Vi er i Marstrand inden aften.”

Punktum_Porto Francos vægter.indd   32 10-05-2012   16:45:26



33

3

Vendela stod højt oppe på stigen iført malertøj og med et tør-
klæde om hovedet. Hun skrabede den gamle linolie af Bremse-
gårdens sydlige gavl med hårde, hidsige bevægelser. Indimellem så 
hun op fra den gulmalede gavl og kiggede skiftevis ud over vandet 
i retning af Marstrandsön og til højre ud over Klöveröns enge og 
Lindeberget, der rejste sig et godt stykke derfra.
 Træet fejlede ikke noget, og indtil nu havde de kun haft behov 
for at udskifte nogle få af de øverste lægter. Linolien havde stået 
imod vejr og vind langt bedre end ventet.
 “Hvad skal vi have at spise?”
 Spørgsmålet kom fra Jessica, der sad tilbagelænet i en baden 
baden-stol og læste Forbes. Håret var skjult af en solhat med bred 
skygge, og den sorte bikini havde guldspænder. Overdelen skjulte 
knap og nap brystvorterne.
 Spørgsmålet !k Vendela til at lave et dybt hak i det gamle træ 
med skrabejernet. Hendes bror havde virkelig ikke gjort sig uma-
ge, da han valgte sin ægtefælle. Første gang Vendela mødte Jessica, 
havde hun tænkt, håbet, at det ville blive et kortvarigt forhold, 
præcis som det plejede. Rickard havde altid haft svært ved at fast-
holde interessen for nogen særligt længe, men hvor ubegribeligt 
det end var, så var det lykkedes Jessica at klamre sig fast.
 “Spørg Rickard,” svarede Vendela kort. Hun havde mest af alt 
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lyst til at bede Jessica om at lette sin egen veltrimmede røv for at 
sætte karto#er over og !nde noget, de kunne spise til, men bed sig 
i stedet i tungen. Jessica havde ferie, det var ingen efterhånden i 
tvivl om. At alle andre også havde fri, men alligevel var i gang med 
at ordne det gamle hus, syntes at være forbigået hendes opmærk-
somhed.
 Vendela kravlede ned ad stigen og gik ned i kælderen, hvor de 
opbevarede syltetøj, konserves, dåser og karto#er. Hun fyldte en 
blikspand med vand fra haveslangen og satte sig på stentrappen 
for at skrælle karto#er. Solen skinnede, og havde det ikke været 
fordi Jessica forstyrrede hendes udsyn, ville hun have nydt det til 
fulde. Bremsegården og Klöverön havde altid haft en beroligende 
virkning på hende. Her havde hun tilbragt alle sine somre og fe-
rier, og hun var altid taget herud for at !nde ro og få kræfterne 
tilbage, som da Charlies far rejste til USA og en måned senere 
meddelte, at han ikke havde tænkt sig at komme tilbage til Ven-
dela og sønnen i Sverige. Sandsynligvis var det gået anderledes 
med Charlie, hvis han havde haft en far at spejle sig i, men inderst 
inde troede hun ikke rigtig på det. Hun stillede blikspanden fra 
sig og gik rundt om hjørnet for at høre, om han ville have noget 
at drikke. Men stilladset, hvor den femtenårige søn havde stået 
og skrabet hele morgenen, var tomt. Skrabejernet og kasketten 
lå på jorden, og radioen var stadig tændt. Måske holdt han bare 
en pause, men Vendela kunne mærke den uro, som altid fulgte i 
kølvandet, når han gik sin vej uden at sige noget.
 Til trods for deres hyppighed, vænnede hun sig aldrig til op-
kaldene fra lærerne og skoleinspektøren.
 “Er han stukket af ?” spurgte Jessica, der kom rundt om hjørnet. 
Hun lettede på de store solbriller og så sig om. Duften af kokos-
sololien bølgede omkring hende.
 “Det ved jeg ikke. Hvornår så du ham sidst?” spurgte Vendela.
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 Jessica trak på skuldrene.
 “Typisk Charlie. Han er sikkert drønet ind til vennerne i Göte-
borg.” Vendela nåede lige at tænke, at hun måske havde ret, men 
modstod lysten til at drøne ned til Bremsegårdsvikens anløbsbro 
for at se, om deres båd stadig lå fortøjet.
 Knirkelydene fra den gamle dør til kostalden !k dem til at 
vende sig om. Charlie stod i døråbningen.
 “Mor! Har vi nogen nye klinger? Mit skrabejern er efterhån-
den helt sløvt.”
 Vendela stirrede på Jessica, da hun gik hen til sønnen.
 “Hvis de ikke er dér, så er de i redskabsskuret. Men hvad siger 
du til at få noget at drikke og så gå ned at bade? Jeg skal bare lige 
sætte karto#er over først.”
 “Den er jeg med på!”
 Vendela gad ikke engang spørge Jessica, om hun ville med. 
Hun spekulerede på, om Jessica havde set Charlie gå ind i kostal-
den, om hun havde vidst, at han var der hele tiden. Det ville ikke 
være nogen overraskelse.
 Vendela gik ud ad havelågen sammen med sønnen og drejede 
til højre af den lille vej, der førte ned til Bremsegårdsviken. Ric-
kard kom gående hen ad den græsbegroede vej.
 “Vi skal ned at bade, vil du med?”
 “Jeg kommer lige derfra. Det er ret koldt.” Hans mørke hår 
hang i totter, hvorfra der dryppede saltvand ned på den grønne 
T-shirt.
 “Åh, du har altid været så sart, lillebror. Men godt det samme, 
så kan du !nde på noget, vi kan spise til karto#erne.”
 “Selvfølgelig. Hvad er der?”
 “Ingen anelse. Kig i køleskabet. Der burde være lidt skinke til-
bage, ellers må en af os tage båden over til Coop på Koön. Men hvis 
vi klarer aftensmaden, kan vi vente med at handle til i morgen.”
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Vendela kiggede på Charlie, der sprang i på hovedet fra klipperne. 
Han lignede sin far mere og mere, for hver dag der gik.
 “Er det koldt?” råbte hun.
 “Lidt. Kom nu i, mor!”
 Vendela holdt sig for næsen og hoppede i. Saltvandet om-
sluttede hende. Hun følte sig som født på ny, da hun kom op til 
over#aden og tog en dyb indånding. Ingen brandmænd. Selvom 
der var seks meter dybt, kunne man se tangen vaje frem og til-
bage længere nede. Vendela svømmede ud ad i retning mod Mar-
strandsön. Hun og Rickard havde engang svømmet hele vejen 
over sundet, til Strandverket. Da de var ovre, havde de dog ikke 
orket at svømme tilbage, og for nu at være ærlig havde de knap 
nok været i stand til det hele vejen over. Det var den eneste gang, 
Astrid var blevet rigtigt vred på dem. Forældrene havde arbejdet, 
og Astrid havde haft ansvaret for dem ude på øen i den sidste uge 
af sommerferien. De havde aldrig fået noget at vide om hændel-
sen, der trods alt endte godt.
 “Du må altså lære at springe i på hovedet,” sagde Charlie og 
hævede sig op på klipperne. Han tog håndklædet op om skuld-
rene. Vendela klatrede op og satte sig ved siden af sønnen.
 “Din far er dygtig til at springe i på hovedet.”
 “Det ved jeg godt.”
 Hun pressede vandet ud af håret, #ettede det og puttede den 
hårelastik, hun havde haft rundt om håndleddet, om det. Da hun 
var yngre, !k hun altid kridhvidt hår om sommeren. Solen og 
saltvandet blegede det. Tante Astrid plejede at kalde hende for 
‘englebarn’. Nu blev det snarere til nogle solblegede totter, der ikke 
forsvandt, når det blev efterår, og som derfor mindede hende om 
sommeren på Klöverön. Sønnens hår var allerede blevet lysere, og 
han så sund og solbrændt ud.
 “Har du det godt, Charlie?”
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 “Slap af, mor.”
 “Ævler jeg?”
 “Ja, lissom uafbrudt.”
 Vendela afholdt sig fra at kommentere, at hun ikke kunne for-
drage ordet ‘lissom’. Hun ville bare så gerne have, at han trivedes 
på Klöverön. Det var selvfølgelig ikke super sjovt at være der med 
sin mor og sin onkel, der havde sin kone på slæb, men måske var 
det alligevel lidt skægt at få lov at hjælpe til med huset, at få noget 
ansvar. Det var også en lettelse, at det ikke var så let at komme 
væk fra øen. Han kunne ikke bare gå sin vej for at hænge ud med 
kammeraterne, sådan som han gjorde derhjemme. Jessica havde 
berørt et ømt punkt, da hun nævnte, at Charlie nok var stukket 
af til Göteborg. Vendela pegede ud over det sydlige indløb mod 
badet ved Strandverket på Marstrandsön.
 “Prøv lige at se, hvor mange mennesker der er.” Så fortrød hun, 
tænk, hvis han begyndte at tænke over, hvor kedeligt der var her, 
at han var ensom.
 “Er det ikke ved at være tid til at gå tilbage? Rickard og Jessica 
er nok færdige med maden.”
 “Jessica? Gør du grin med mig? Som om hun laver mad.”
 “Nej, okay så. Du har nok ret. Det er nok snarere din bror, der 
har kokkereret.”

Da de var halvvejs hjemme, kom Astrid cyklende.
 “Skal du ned at bade igen?” spurgte Charlie forundret.
 “Nej, nej,” svarede Astrid og fortsatte i samme åndedrag: “De 
har fundet et lig i Gamle Mose.”
 “Et lig?” Charlie så fascineret på Astrid, der nikkede. Vendela 
førte hånden op til munden.
 “Ved de, hvem det er?” spurgte hun undrende.
 “Det tror jeg ikke. Eller det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at politiet 
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fragtede Göteborgs Botaniske Forening tilbage til Koön, så det 
slipper jeg for.”
 “Et lig i Gamle Mose,” sagde Vendela for sig selv. “Er der no-
gen her, der er forsvundet i årenes løb?”
 “Ikke hvad jeg ved af.”
 “Vi er på vej hjem for at få noget at spise, vil du med?”
 “Jeg var forbi gården på vejen. Rickards kone, hvad er det nu, 
hun hedder?”
 “Jessica.”
 “Ja, hun blev helt hysterisk. Hun tåler absolut ingenting. Hvad 
skal han egentlig med hende, din bror?”
 “Det kan jeg fortælle,” sagde Charlie. “Jeg kan høre dem om 
natten.”
 “Stop så, Charlie,” sagde Vendela. “Fortalte du dem det?”
 “Jada.”
 “Vi må hellere gå hjem. Vil du med og have lidt at spise?”
 “Tak, min ven, men det må blive en anden gang.” Astrid aede 
Vendela på kinden og klappede Charlie på skulderen. “Pas på dig 
selv.”
 “Ditto,” sagde Charlie, hvilket !k Astrid til at smile.

Vendela og Charlie kunne høre Jessicas ophidsede stemme langt 
væk fra Bremsegården.
 “Men hør nu her, Rickard! Et lig! De har fundet et lig her-
ude.”
 “Slap nu af, Jess. Det er på den anden side af øen, det tager en 
time at gå derover. Hvis du havde været hjemme i London, og der 
var sket noget i en anden bydel, ville du knap nok reagere.”
 “Men det her er jo en ø. En eller anden er sejlet herover med 
båd og kan have fortøjet ved vores anløbsbro og gået lige forbi 
huset. Det kunne lige så godt være mig, der var blevet dræbt.”
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 “Søreme ærgerligt, at det ikke gik sådan,” sagde Charlie til sin 
mor.
 “Hold mund, Charlie!” hvæsede Vendela, uden dog at kunne 
lade være med at smile.

Rickard stillede salatskålen frem i det øjeblik, Vendela og Charlie 
drejede rundt om hushjørnet. En gul voksdug med margueritter 
lå hen over havebordet, der allerede var blevet dækket op mellem 
de gamle pæretræers knortede stammer. Astrid plejede at sige, at 
de var blevet plantet i 1769. Vendela gik ud fra, at det var skrevet 
ned et sted.
 “Perfekt timing. Hent jer noget at drikke i kælderen, og sæt jer 
til bords.” Rickard løb ind og kom ud af køkkenet igen to minut-
ter senere med en rygende varm gratinform.
 “Av, for satan. De her grydelapper er alt for tynde. Hurtigt, gør 
plads på bordet, så jeg kan komme af med den. Av, av.”
 Vendela gjorde plads, og Rickard stillede formen fra sig.
 “Vi mødte Astrid. Det er da helt vildt, at de har fundet et lig 
i Gamle Mose. Kan du huske det der par, der var lidt mærkelige. 
Tænk, hvis det er hende, de har fundet, og det er ham, der har 
begravet hende i mosen!” Vendela grinte hult.
 “Stop, søs. Hvis ingen har tænkt sig at gå i gang, gør jeg det, for 
jeg er simpelthen nødt til at få noget mad i maven. Kogte karto#er 
med gratineret skinke. Jeg lavede den der gule sauce, mor altid 
plejede at lave, og så er der en skål med ananas for dem, der vil 
have det til.”
 “Når du siger det sådan, lyder det næsten, som om mor plejede 
at lave mad,” sagde Vendela og tog lidt sauce.
 “Sandt nok, jeg skulle måske have tilføjet, at det var det eneste, 
hun kunne lave. En gul sauce. Og så plejede hun at stå og speku-
lere over, hvad man kunne spise til.”
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 “Jeg kunne helt sikkert leve af smør og Astrids nye karto#er,” 
sagde Vendela og proppede mad i munden. “Mm, dejligt!”
 “Hvordan kan I sidde der og spise efter det forfærdelige, der 
lige er sket?”
 “Vi er da nødt til at spise, Jessica. Vil du have et glas vin?” Ric-
kard bøjede sig frem.
 “Ja, det kunne jeg godt trænge til.”
 Rickard fyldte hendes glas, derefter Vendelas og til sidst sit eget.
 “Gamle Mose ligger jo helt afsides. Det er et perfekt sted at 
vælge,” sagde Charlie.
 “Hold op med at tale om det der nu,” sagde Jessica med alt for 
høj stemme.
 “Vi må vel gå en runde til husene og se, hvem det er, der mang-
ler. Andersson, fem personer af fem mulige, tjek. Edman, en per-
son af en mulig. Lindström, kun tre … hvor er den "erde blevet 
af ? Hm.”
 “Stop nu, Charlie,” sagde Jessica.
 “Han laver jo bare sjov,” sagde Rickard.
 “Men nu har jeg bedt ham om at holde op. Jeg synes faktisk 
ikke, det er sjovt. Fatter I ikke, at der går en person rundt, som har 
slået et andet menneske ihjel?”
 “Det er der ingen, som har sagt noget om. Man har fundet en 
person. Det kan lige så godt vise sig at være en svampeplukker, der 
er sunket ned i mosen.” Rickard rakte ud efter saltkarret.
 “Hør her hr. bybo, der er ikke svampe på denne årstid,” påpe-
gede Vendela.
 “Okay, så en bærplukker.”
 “Maden var sublim, brormand. Hvad er hemmeligheden?”
 “Lagret ost. Et tykt lag af lagret ost og en smule oregano oven 
på skinken, før osten altså.”
 “Okay. Hvad har I egentlig af planer? Har I tænkt jer at blive her 
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hele sommeren? I har ikke rigtigt indviet os i, hvad I har af planer.”
 “Nej, sagen er, at … eller det er ligegyldigt.”
 “Jo, kom nu, hvad havde du tænkt dig at sige?”
 “Vi har planer om at tage til Italien.”
 “Og gå glip af den svenske sommer, er I da sindssyge? Og Ita-
lien, er der ikke afsindigt varmt på denne årstid?” Vendela rystede 
på hovedet.
 “Hvor i Italien har du været?” spurgte Jessica.
 “Ingen steder faktisk.”
 “Men hvordan kan du så sige, at en sommer her på øen er 
bedre end en ferie i Italien?”
 “Fordi der ikke !ndes noget, der slår en sommer på Bremse-
gården. Ikke for mig i hvert fald. Sol og friske dukkerter i havet.”
 “Men svensk sommer er jo ofte lig med støvregn og ni grader,” 
konstaterede Jessica nøgternt. “Hvor sjovt er her så? Der er jo ab-
solut ingenting at lave.”
 “Så kan man spille spil og læse, eller kigge i min fars gamle fo-
toalbum fra vores første somre her. Eller sidde foran kakkelovnen 
og tale med Astrid. Hun har lært mig at lytte til husets suk og 
smæld. Og hvis man er alt for rastløs, kan man gå en tur eller tage 
et smut over til Marstrandsön. Der er næsten altid en fotoudstil-
ling på Rådhuset, eller også kan man gå på nogle af gallerierne og 
se på kunst, man aldrig får råd til at købe.”
 “Ville du da gerne have råd til at købe kunst?” spurgte Jessica.
 “Der er masser af ting, jeg ville ønske, jeg havde råd til. Et nyt 
tag for eksempel. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været oppe på 
loftet, men jeg tror desværre, at det er ved at være tid til den inve-
stering. Tagpappet er helt færdigt, og det lækker ind #ere steder, 
når regnen kommer fra nord. Hvad mener I? Skal vi forhøre os, 
om der er nogen lokale tømrere, der er interesseret? Hvis vi alle 
hjælper til og går til hånde, kan vi måske få det billigere.”
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 “Men så bliver Rickard og jeg nødt til at …” begyndte Jessica, 
men tav, efter at Rickard sendte hende et alvorligt blik.
 “Behøver det virkelig at være nu?” spurgte Rickard. “Kan det 
ikke vente?”
 “Det tror jeg ikke. Der er en reel risiko for, at huset bliver øde-
lagt, hvis vi venter, da der jo kommer vand ind hver gang, det reg-
ner. Til sidst rådner træet, og så bliver det både mere omfattende 
og langt dyrere at få lavet.”
 “Lad os tale om det senere. Hvis jeg laver ka$e, laver du så des-
serten, Jessica?”
 “Selvfølgelig. Hvad har I lyst til?” spurgte hun Charlie og Ven-
dela.
 “Jeg tror, du skal tjekke, hvad der er, og så tage den derfra,” 
sagde Rickard.
 Vendela holdt skålen med den gule sauce frem.
 “Gør som vores mor. Tag udgangspunkt i saucen.”

Agne Sundberg ankommer til købstaden Marstrand

Agnes var lige steget i land på kajen i Marstrand. Jorden 
gyngede under fødderne på hende efter bådrejsen. Hun 

forsøgte forgæves at ryste følelsen af ubehag af sig, efter at være 
blevet opdaget. Jeg må fortælle mig selv igen og igen, at jeg er 
en ung mand, ellers går det ikke, tænkte hun. Alvoren i hendes 
bedrageri havde for alvor slået hende, da de sejlede ind ad det 
nordlige indløb og mødte båd efter båd med toldere og solda-
tere. De patrullerede indløbet og havde dannet en jernring rundt 
om øen for at sikre sig, at alle, der ankom eller forlod øen, havde 
orden i papirerne. Fæstningen på øens top mindede en om, hvor 
man havnede, hvis man brød loven, selvom Porto Franco-aftalen 
jo tilsidesatte en del af reglerne. Agnes blev eskorteret i land for at 
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sikre, at hun ikke forsvandt på vej hen til registreringskontoret, og 
det var med tunge skridt, hun gik hen for at melde sin ankomst og 
sit ærinde i frihavnen. Skibsfører Wikström var travlt optaget af 
tolderne, men nikkede, da hun løftede hånden til afsked.
 Selvom det var aften og mørkt udenfor, var der folk på ga-
den. En lille dreng, der var barfodet og havde alt for tyndt tøj på, 
strakte sin hue frem. Agnes tog et stykke brød frem og rakte det 
til ham.
 “Tak herre,” sagde drengen og begyndte straks at spise Jose!-
nas hjemmebagte brød.
 På kajen foran hende lå den mellemste toldbod, et rødt træhus 
i to etager. Hun kunne skimte en mand bag et skrivebord gennem 
vinduerne. Der stod tre personer i kø i døråbningen. Agnes stil-
lede sig for at vente på sin tur.
 “Deres ærinde i byen Marstrand?” Manden så nøje på Agnes og 
derefter på den bevæbnede mand, der stod ved siden af ham, parat 
til at gribe ind. De gule bukser og den grønne jakke afslørede, at han 
tilhørte Bohusläns dragoner. Musketten ved hans side var suppleret 
med en bajonet, og mandens ansigt var som hugget i sten. Hun 
havde ikke været forberedt på antallet af soldater. Far havde fortalt, 
at nogle af fæstningens mindre farlige fanger arbejdede uden for 
murene, og de måtte bevæge sig rundt i byen i dagstimerne, da det 
blev anset for umuligt, at de kunne #ygte fra øen.
 Agnes skævede til den tykke indrejseprotokol, på linjerne over 
det felt, hvor der skulle stå Agne Sundberg. ‘Gæld’ læste hun #ere 
steder. ‘Derangeret økonomi’ og så lidt længere nede et par, der var 
#ygtet for at indgå ægteskab mod forældrenes vilje. Det var lige 
omvendt for hende.
 “Deres ærinde,” gentog manden og hævede stemmen. “Hvor-
for er De kommet hertil?”
 “Jeg er kommet for at undgå ægteskab.” Hun tænkte på, at hun 
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også havde stjålet, men som tyv ville hun næppe !nde arbejde på 
øen.
 “Nå, sådan.”
 Manden begyndte at skrive.
 “Og Deres hjemegn?”
 Agnes tøvede og begyndte at lede efter rejsedokumentet fra 
præsten i Bro.
 “Hvor kommer De fra?” spurgte manden, der tilsyneladende 
troede, at hun ikke havde forstået spørgsmålet.
 “Mollösund,” løj Agnes og rakte dokumentet frem. Hun syntes, 
det var ret tydeligt, at hun løj, men hvis manden havde en snert 
af mistanke, virkede det ikke, som om det interesserede ham. Er-
kendelsen smertede hende. Ingen interesserede sig for, at frøken 
Agnes fra Näverkärr Gård var forsvundet, og at Agne Sundberg, 
som ingen kendte, var steget i land i Marstrand.
 Manden indskrev nu Agne Sundberg fra Mollösund i indrej-
seprotokollen med elegant håndskrift og noterede de samme op-
lysninger i det fribrev, han rakte Agnes, inden han viftede hende 
væk og bad den næste mand i køen træde frem. Næste mand, 
tænkte Agnes. Det er sådan, jeg må tænke. Hele tiden. Med tiden 
bliver det nemmere. Med papiret, sin nyvundne frihed, i hånden 
gik hun ud. Aftenluften virkede på en måde lettere nu. Samtidig 
følte hun sig ensommere end nogensinde før. Hun så på dem, der 
kom og gik til beværtningen i huset på hjørnet. ‘Kro’ stod der på 
metalskiltet, der svajede frem og tilbage og peb i vinden. Nu var 
hun i det mindste her.

Ingen åbnede, da Agnes bankede på døren. Gyden var dårligt op-
lyst, og hun så sig uroligt omkring. Hun bankede på en gang mere, 
inden hun mindede sig selv om, at hun var en ung mand og i ste-
det hamrede med hele næven.
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 Lågen i døren blev straks skudt til side, og et kvindeansigt duk-
kede frem.
 “Ja?”
 “Godaften. Jeg søger husly for natten,” sagde Agnes og tilfø-
jede: “Skibsfører Wikström anbefalede mig at opsøge jer.”
 Kvinden så nærmere på hende.
 “Bare for herren?” Hver gang nogen sagde ‘herren’ gav det et 
gib i hende, og hun var lige ved at vende sig om for at se den 
mand, spørgsmålet blev stillet til. Det blev nødt til at stoppe med 
det samme, hvis hun skulle gå for at være mand.
 “Ja.”
 Kvinden skød lågen for igen og åbnede i stedet døren og låste 
den, så snart Agnes var trådt ind.
 “Hvor længe bliver De?”
 Agnes var uforberedt på spørgsmålet og begyndte at stam- 
me.
 Kvinden løftede hånden afvæbnende.
 “Det tager vi hen ad vejen. Jeg har plads. Kom med her.” Kvin-
den tog en tranlampe med sig.
 “Hvor meget koster det?” spurgte Agnes, men kvinden var al-
lerede et godt stykke oppe ad den stejle trætrappe og hørte hende 
tilsyneladende ikke. Et eller andet sted skulle hun jo tilbringe nat-
ten. Alternativet var at sove på gulvet på en af beværtningerne, 
når de var lukket, sammen med en masse andre, og det var ikke en 
mulighed.
 Værelset lå på anden sal. Det var et usselt, lille kammer med skrå 
vægge. Der stank så forfærdeligt derinde, at Agnes mest af alt hav-
de lyst til at bakke ud af det igen. Der var spor af opkast, som nogen 
havde gjort et halvhjertet forsøg på at tørre op, men det meste af 
det var bare havnet i skidtet mellem gulvplankernes bredde spræk-
ker. Det trak, og bjælkerne i den ene væg så ud til at være angrebne. 
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Da Agnes trykkede på dem med den ene !nger, gav det fugtige træ 
efter, og hun kunne lige så let pille stykker af den porøse bjælke 
af. Vandet lækkede ind et sted, når det regnede. Og lækken havde 
sandsynligvis været der længe, uden at nogen havde gjort noget for 
at reparere den. Hvis det var gældende for hele væggen, ville den 
ikke kunne bære taget eller etagen ovenpå særligt meget længere.
 Vinduet vendte ud mod den stenbelagte baggård til den be-
værtning, hun tidligere havde set. Tranlampen stod på bordet, 
hvor kvinden havde efterladt den med nøje instrukser om at sluk-
ke den, når Agne lagde sig. Så sent som ugen inden var et helt 
kvarter gået op i #ammer. Der stod et bord foran vinduet og langs 
væggen en seng. Det var det hele.
 Derhjemme var der tapet på væggene, her var der trævægge, 
som var tætnet med gammelt, tjæret garn, og gulvet sluttede ikke 
helt op til den fugtskadede væg. Kakkelovnen med træfødder 
havde dog samme grønne farve som den i Agnes’ gamle værel-
se, selv trækurven mindede om den, Jose!na plejede at komme 
med. Agnes satte sig på sengen, efter kvinden havde lukket dø-
ren. Først da kom tårerne. Hun havde ikke haft tid til at tænke 
så meget før og under rejsen, men nu? Nu var hun her. Tårer-
ne strømmede ned ad kinderne. Var hun da komplet gal? Hvis 
skibsfører Wikström afslørede hende, ville hun næppe gå for at 
være mand særlig længe.
 Så tørrede hun tårerne væk, tog huen af, hængte fars frakke 
op på en krog og lagde sig på sengen med støvlerne på. Hjemme 
ville hun aldrig have lagt sig i sengen med støvlerne på, men hun 
havde set far gøre det indimellem. Madrassen var hård, lavet af 
tørret søgræs, det samme var dynen. Lugten mindede hende om 
Karlsvik, når der var lavvande, og tangen lå blottet. Eller når det 
havde stormet, og hele stranden var fuld af havtang og vrag- 
gods.
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 Hun kunne høre skrig og skrål fra beværtningen. Agnes rejste 
sig og gik hen til vinduet. En tom øltønde blev rullet om i bag-
gården og en ny hentet.
 Oppe på himlen begyndte stjernerne at lyse. Huset vågnede til 
live, det knirkede i de gamle gulvplanker, og dørene smækkede, 
når nye gæster ankom. En del temmelig højlydte. Der udbrød 
et slagsmål på trappen, det lød, som om de stridende parter var 
mænd, men den, som skreg højst og med skinger stemme, var en 
kvinde. Agnes forsøgte at høre ordene. Det var svensk, men det 
var en mærkelig dialekt, hun havde svært ved at forstå.
 Så var der andre lyde. Intime. Agnes lukkede øjnene, men tur-
de ikke lægge sig til at sove. Hun gik hen og mærkede på døren, 
en enkel trædør, som var låst indefra. Hun lagde sig på sengen 
igen. Der var kradselyde bag væggene, som om nogen krøb rundt 
derinde. Sikkert rotter. Hun håbede, at den kvindelige husvært 
slukkede tranlamperne for de gæster, der var gået over på kroen. 
Hvis det begyndte at brænde, ville hun næppe nå hen til trappen, 
og at åbne vinduet og hoppe ned i den stenbelagte baggård var 
en umulighed. Hun spekulerede på, om hendes far kunne sove, 
om han tænkte på, hvordan hun havde det. Og mor og mormor i 
himlen, kunne de se, hvor ensom hun var på dette elendige sted? 
Hun kunne høre sin mormors stemme:
 Slaap er een nachtje over, je zult zien dat dan alles beter voelt.
 Måske var det rigtigt, at alt ville føles bedre, når hun havde 
sovet på det.
 Kroppen var træt, men sindet turde ikke give slip. Det virkede 
ikke som noget trygt sted, og den, der sov, var et nemt o$er. Ag-
nes lå vågen hele natten og lyttede. Indimellem blundede hun let, 
for derefter at vågne med et sæt. Da daggryet kom, var hun helt 
udmattet.
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Morgensolens stråler varmede hendes ansigt. Agnes smilede, in-
den hun genkendte lugten af søgræs og kom i tanke om, hvor hun 
var. Hun førte hånden op til hovedet, til sit korte hår. Hvad havde 
hun gjort?
 Havde det virkelig været så slemt at blive Bryngels hustru og 
#ytte til Vese Gods? Hun kunne have besøgt sit barndomshjem 
og mormors grav på kirkegården. Her havde hun ingen. Hun var 
helt alene. Og det kløede. Hun så på armen, der var fuld af små, 
røde bidemærker. Væggelus. Så tænkte hun på nattens lyde og på 
alle dem, der havde boet i værelset før hende, sovet i samme seng 
og sandsynligvis også gjort andet end det. Tankerne !k hende på 
benene med det samme. Der var koldt i værelset, og gulvet virkede 
klæbrigt og fugtigt.
 Agnes talte sine penge for at vurdere, hvor længe de ville ræk-
ke. Sandheden var, at hun ingen anelse havde. Hun vidste, hvad en 
tønde tranolie kostede, og hvad en bødker tjente, men hvor meget 
kostede en kande mælk, og hvad var det rimeligt at betale for et 
måltid mad på kroen? Hun havde stadig en bid ost og et stykke 
brød tilbage.
 Brødet mindede hende om hjemme og om Jose!na med 
brødspaden ved den store ovn i køkkenet på Näverkärr Gård. 
Osten !k hende til at tænke på kostalden og på, hvad pigen fra 
Vese Gods havde sagt om Bryngel og ikke mindst om Bryngels 
far. Havde han været årsagen til, at den unge frue druknede sig? 
Agnes stoppede endnu en bid brød i munden. Der havde ikke 
været nogen anden udvej for hende, end den hun havde taget.
 Hun blev nødt til at !nde et arbejde og måske et sted, hun kun-
ne blive boende i længere tid. Hvis skibsfører Wikström stadig var 
her, kunne han måske give hende et råd med på vejen. Turde hun 
efterlade sin mormors sælskindsku$ert her, eller skulle hun tage 
alle sine pakkenelliker med sig? Hun grublede lidt. Til sidst tog 
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hun pungen med pengene med sig, men lod tingene blive stående. 
Hun gik ned ad trappen med beslutsomme trin.
 Der var liv og glade dage på kajen, selvom luften var kold, og 
det støvregnede. Agnes rystede af kulde. Der lød en summen af 
stemmer og sprog. Hun kunne høre nogen tale fransk og var over-
rasket over, at så mange talte det sprog her. Der var også stemmer 
på hollandsk, tysk og noget, hun gættede på var engelsk, men hun 
var ikke sikker. Dem, der levede af !skeri, kvinder og mænd i 
farveløst tøj, sås overalt. Kvindernes plettede forklæder var fulde 
af !skea$ald. Tre snottede unger, alle under fem år, hang i kjolen 
på den kvinde, der stod i !skeboden nærmest Agnes. De stirrede 
på hende med skræmte blikke. En tandløs mand med sort hud og 
krum ryg bar en sæk i land fra en af de "erntliggende både. Agnes 
så som bedøvet på alle de folk. Slagteren med sine levende høns 
og halve grise. Den fattige lokalbefolkning, der solgte !sk. Bøn-
derne, der stod med sine varer side om side med !skehandlerne. 
Fortjenesten fra det udbytterige silde!skeri havnede aldrig hos 
dem, der havde mest behov for pengene. Hun havde aldrig set fat-
tigdom af samme kaliber på Näverkärr, som den hun nu så i bør-
nenes blik. Og midt i al den røre spadserede herremænd i elegante 
frakker og hatte af udenlandsk tilsnit rundt, uden overhovedet at 
lægge mærke til de sultne børn eller den armod, !skerkonerne 
udstrålede. En kvinde, der var hvid i ansigtet af pudder og havde 
en sort skønhedsplet på kinden, betragtede hende oppefra og ned. 
Hendes kjole var purpurfarvet, og hun duftede stærkt af parfume, 
da hun passerede forbi Agnes. Man kunne tydeligt høre lyden 
af mønter fra hendes pung, da hun handlede i en af boderne et 
stykke derfra. Agnes spekulerede på, hvad hun købte, og hvem 
hun var. Duften af parfume forsvandt, da to beskidte unge mænd 
bar en stinkende latrintønde lige forbi hende. En af dem haltede 
foruroligende meget, og det så ud, som om han når som helst 
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kunne miste grebet om tønden i det tovtrækkeri, der var opstået 
mellem de to.
 Bag et højt stakit til venstre for hende legede nogle børn inde 
i en køkkenhave. En af dem, en lille dreng, klatrede op i et træ 
med røde æbler og kastede dem ned på kammeraterne under sig. 
En sorthåret dame med en tjenestepige på slæb passerede en af 
boderne. Kvinden pegede og gav instruktioner, hvorefter tjene-
stepigen handlede og lagde tingene i den kurv, hun bar på armen. 
Imens fortsatte damen med at spadsere hen mod det høje stakit 
med børnene på den anden side. Tjenestepigen nåede præcis frem 
i tide til at åbne døren, og damen løftede op i nederdelen og gik 
op ad de to trappetrin og ind gennem døren. Hun !k straks øje på 
drengen i træet og skændte på ham. De andre børn stod helt stille. 
Den tjenestepige, der skulle have set efter rollingerne, !k øjeblik-
ket efter af samme sku$e. Drengen klatrede ned fra æbletræet, og 
Agnes så ham forsvinde ind i huset med sænket hoved. En mand 
med sort skæg og lange, krøllede bakkenbarter så ud ad den dør, 
drengen lige var gået ind ad. Kalotten på hans hoved og det ka-
rakteristiske bønnesjal afslørede hans religiøse overbevisning.
 Agnes vendte sig mod vandet og betragtede fartøjet, der var 
ved at lægge fra og sejle. Der var tilsyneladende sømænd overalt 
i menneskemylderet på både bådene og kajen. Hun strammede 
grebet om sine penge. Det var alt, hvad hun havde. Mistede hun 
dem, ville det se skidt ud for hende. Det blev losset last og lastet 
nyt om bord på fartøjer, hvis #ag hun aldrig før havde set. I bo-
derne på kajen var handlen nu i fuld gang, og kvindernes stemmer 
i !skeboderne overdøvede hinanden. Konkurrencen om kunderne 
var hård. Agnes skyndte sig hen mod den plads på kajen, hvor de 
havde lagt til aftenen før, men forgæves. Skibsfører Wikström var 
allerede sejlet. Nu ville hun have ønsket, han stadig var her. Hun 
havde behov for at rådføre sig med nogen.
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 Størstedelen af dagen gik hun rundt i byen og ledte efter ar-
bejde. Men folk var skeptiske over for fremmede, og hvor end hun 
gik hen, !k hun nej. Hun havde aldrig set så meget elendighed 
samlet på så lille et sted før. Hun var vant til stanken fra tran-
brænderierne, der lå på de omkringliggende øer, men skidt i store 
mængder og menneskelige ekskrementer gav hende brækfornem-
melser.
 Der stod en elegant klædt mand i en gyde og hostede, så det 
rallede i hans bryst. Kvinden, der støttede ham, havde en eksklusiv 
kjole på og !k det blod på sig, som han hostede op. Derefter tryk-
kede han en mønt i hendes hånd og kyssede hende heftigt. Han 
famlede med hænderne under hendes skørter, indtil kvinden !k 
øje på Agnes og trak ham længere ind i gyden, i retning af en dør. 
Da døren gik op, kom to herrer grinende ud. Vinduet på anden 
sal blev åbnet, og to kvinder, der kun var iført undertøj, vinkede 
til dem. Og hvilket undertøj det var. Farverigt og med kniplin-
ger. Agnes stirrede på de to prostituerede kvinder, indtil den ene 
mand, der kom lige deroppefra, stødte ind i hende, da han skulle 
passere hende.
 “Sorry,” sagde han og nikkede til Agnes. Hun nikkede tilbage 
uden at svare. Glædespigerne havde lukket vinduet igen, men 
hun kunne se dem stå og tale med hinanden indenfor. Støv-
regnen havde forvandlet sig til en vedholdende regn, og Agnes 
begyndte at gå tilbage til sit natherberg på Lotsgränd. Hun kun-
ne jo ikke så godt dømme en prostitueret, når hun ikke engang 
kunne forsørge sig selv. Agnes sukkede tungt. Maven knurrede, 
og de alt for store støvler gnavede. Hun følte sig udklædt, men 
gjorde alt, hvad hun kunne, for konstant at tænke på sin holdning 
og måde at gå på. Jeg er en ung mand, Agne Sundberg, bødker. 
En enlig kvinde ville blive sat i fængsel med det samme. Hen- 
des androgyne udseende burde være en hjælp, hun burde kunne 
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gå for at være en ung mand, selvom stemmen var lys. Mange 
unge mænd havde vel en lys stemme? Kroppen var stærk og smi-
dig. De brede skuldre var en arv fra moren. Men den sårbarhed, 
hun følte på dette gudsforladte sted, var forbeholdt hende som 
kvinde.
 Regnen holdt op hen på eftermiddagen, og hun befandt sig 
igen på vej ned mod kajen. Agnes var nærmest ligeglad. Sulten var 
kommet og gået, hun havde mistet appetitten, da hun passerede 
bordellet med manden, der hostede blod op og derefter betalte for 
et kys og måske mere.
 Der stod to mænd og diskuterede heftigt nede på kajen. Den 
ene var svensk, den anden hollandsk. De forsøgte at blive enige 
ved hjælp af pen og papir. Agnes lyttede til diskussionen og kom 
lidt efter frem til, at de faktisk var enige, men at de misforstod 
hinanden. Hun tøvede lidt, inden hun gik frem til dem. Hun hen-
vendte sig først til ham, der talte svensk.
 “Undskyld, at jeg afbryder, min herre, men I er egentlig enige. 
Herren her har større tønder end dem, De almindeligvis køber, 
og det er derfor, han vil have en højere pris. Tønderne indeholder 
mere, hvilket betyder, at den højere pris er helt rimelig. Sækkene 
indeholder derimod mindre end det, De nævnte, og jeg foreslår 
derfor, at det er dem, De skal bede om en lavere pris for.”
 Manden stirrede forblø$et på hende og kiggede endnu engang 
på tallene på sin blok.
 “Virkelig?” sagde han overrasket.
 Agnes vendte sig om mod hollænderen.
 “Denne herre har ikke forstået, at jeres tønder er større end 
dem, han plejer at købe, og det er derfor, han vil betale mindre for 
dem. Men i virkeligheden får De mere for dem, end De har bedt 
om. Når det gælder sækkene, er det dog lige omvendt.”
 Hollænderen lyste op.
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 “Taler De både svensk og hollandsk, min herre?” spurgte den 
svenske mand, der nu præsenterede sig som kolonialhandler 
Widell.
 “Det er korrekt.”
 “Og De sagde det samme til hollænderen som til mig?”
 “Ja. Jeg lavede et hurtigt regnestykke og kom frem til, at da 
tønderne er større og færre og sækkene mindre, men #ere, så er I  
i grunden enige om totalsummen.”
 “Fremragende. Og det regnede De ud så hurtigt? I hovedet? 
Imponerende.” Agnes var overbevist om, at manden ville regne 
det efter, men var der noget, hun var dygtig til, så var det lige præ-
cis hovedregning.
 Hollænderen vendte sig nu mod Agnes for at spørge, om ko-
lonialhandler Widell ville gennemføre handlen. Agnes !k koloni-
alhandlerens bekræftelse og formidlede det videre. Herrerne gav 
hinanden hånd, og båden begyndte efter hollænderens ordre at 
læsse varerne af.
 Widell vendte sig mod Agnes: “Kunne min herre tænke sig at 
gøre mig selskab til kroen?”
 “Tak, gerne,” sagde Agnes og kunne igen mærke, hvor sulten 
hun var. Bare kolonialhandleren tager sig af regningen, tænkte 
hun.
 “Og vil De være så venlig at spørge min hollandske ven, om 
han vil slå følge med os?”
 Agnes spurgte hollænderen, som også takkede ja. Sammen gik 
de tre hen til kroen.
 Agnes skålede, men drak ingenting, da det andet glas #ip blev 
hældt op. Den engelske sømandsdrik lavet af sirup, øl, æg og 
brændevin var forræderisk. Hun hældte diskret glassets indhold 
ud over gulvplankerne i et ubevogtet øjeblik. Hun var nødt til at 
være klar i hovedet. Maden kom på bordet. Agnes oversatte de 
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to handelsmænds samtale, indtil de lidt efter vendte sig om mod 
hende.
 “Hvad fører Dem til Marstrand?” spurgte kolonialhandler 
Widell undrende.
 “Jeg leder efter arbejde.”
 Widell så ud til at undre sig over hendes korte svar, men hun 
undgik hans blik. Hun ville sige så lidt som muligt. Selv hollæn-
deren så spørgende ud, og Agnes oversatte både spørgsmålet og 
svaret til ham.
 “Men hvordan kan det være, at De taler hollandsk?” spurgte 
manden bagefter.
 “Mijn Oma komt van Holland.”
 “Har De familie fra Holland?” spurgte Widell.
 “Ja, min mormor.”
 “En mand som Dem ville gøre gavn i min kolonialforretning,” 
sagde kolonialhandler Widell. “Ville det have Deres interesse?”
 Agnes nikkede, og de blev enige om at mødes morgenen efter 
for at diskutere det.
 Da aftenen var ved at være forbi, var stemningen løssluppen, og 
da Agnes gik op ad den stejle trappe til førstesalen, rystede hun. 
Anspændtheden begyndte at foretage sig, og hun græd af lettelse. 
Skældsordene bag de lukkede døre og væggelusene gik hende ikke 
nær så meget på som aftenen inden. Hun var mæt, hun havde talt 
hollandsk, og det var længe siden sidst. Og måske kunne hun få 
et arbejde hos kolonialhandler Widell. Kolonialhandleren havde 
som håbet taget sig af regningen. Hun trak sengen hen, så den 
blokerede for døren. Det trak heller ikke nær så meget der som 
ved den fugtskadede væg. Pengene lagde hun under hovedpuden, 
inden hun trak støvlerne af og krøb sammen på den hårde madras. 
Til sidst lagde hun sin fars frakke over sig. Hun lukkede øjnene 
og forsøgte at forestille sig madrassen, blondelagenet og sengelin-

Punktum_Porto Francos vægter.indd   54 10-05-2012   16:45:26



55

nedet hjemme på Näverkärr. Og mormor. Elskede mormor, hvad 
ville hun sige, hvis hun kunne se Agnes nu. Hun slukkede tran-
lampen og hviskede ud i mørket.
 “Jij had gelijk, Oma, waarschijnlijk komt alles toch wel goed.”
 Måske ville alt ordne sig trods alt.
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