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Kapitel 1

 ”Kør nu forsigtigt, og ring – vi skal nok betale.”  

 ”Ja, ja det skal jeg nok, I skal ikke være urolige.” 

 Men selvfølgelig var de det. Det er forældre altid, uanset om deres børn er 
spædbørn eller 60 år. Vi kindkyssede hinanden farvel gennem bilruden, og jeg 
svingede bilen ud ad indkørslen. Der lå små mørke driver af gammel sne langs vejen. 
Vinteren var startet i november med frost og sne. 

 Allerede den 23.november lå der et tykt hvidt tæppe over hele landet. Trafikken 
brød sammen, togene kørte uregelmæssigt, og alle kom for sent på arbejde. Frosten 
fortsatte gennem december og januar, så man var ved at skrige og bare drømte om 
tø og slud og en almindelig kedelig dansk vinter uden hvid jul. Vinteren var ikke til 
at komme af med. Vejene var glatte, folk gik som Hercule Poirot for ikke at falde og 
brække alle knogler i kroppen. Netop som de første erantis havde stukket deres nøgne 
nakker op ad jorden og var begyndt at blomstre langs husmurene, kom flokke af 
fnug væltende ned igen. Det var frostsne, og den blev liggende. Bilerne kørte fast på 
vejene i kæmpe driver, folk måtte skovle sig ud af deres huse. Renovationsarbejderne 
kunne ikke komme frem, så affaldet hobede sig op, og forstædernes villakvarterer 
gjorde Napoli rangen stridig som svinesti. Vandrørene frøs og sprængtes, og da det 
var værst, målte jeg 17 minusgrader på det udendørs termometer. Jeg havde det 
samme tøj på hele den vinter. Uldne lange underbukser, skibukser, tre sweatere og 
fire par sokker. Alt i alt vejede mit udendørstøj inklusiv støvler 10 kg.

 Min gamle Amazon ville ikke opgive ævred, som mine venners japanske biler 
gjorde det. Den startede altid ved første forsøg og stred sig sejt igennem is og sne. 
Men jeg realiserede alligevel en gammel drøm og købte en brugt Land Rover - på 
papegøjeplader. Amazonen beholdt jeg, man smider ikke en gammel ven på porten.

 De stod stadig og så efter mig, da jeg trillede ned ad vejen. Min mor med en 
tapper grimasse, min far vinkede med sit lommetørklæde. Jeg stak hånden op 
gennem soltaget og vinkede tilbage. 

 ”Så er det os to,” sagde jeg til hunden, som var anbragt på tæppe og dyne i 
papegøjepladebilens rum bag mig, med tasker og kuffert forsvarligt spændt fast 
langs kanten, således at den velvoksne Airedale terrier kunne ligge udstrakt og 
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komfortabelt på et mageligt leje. Hunden kiggede på mig og sukkede. Jeg skulle ud 
og rejse med en hund, og allerede ved forberedel-serne og pakningen, hvor ingen 
havde beklaget sig over; ”hvorfor i alverden jeg skulle have alt det med,” havde jeg 
indset, at jeg meget hellere ville rejse med en sød hund, end med et dumt svin. 
Hunden og jeg følger hinanden igennem medgang og modgang, for hundens 
vedkommende dog altid med den, for en brite så typiske, forbeholdne mine.

 Vi var i slutningen af marts nu. Sneen fulgte mig til dørs i Rødby. Den lå i driver, 
som brun nougatmousse, men var sporløst forsvundet, da jeg kørte fra borde i 
Puttgarten, og mens vi åd os kilometer efter kilometer ned ad de tyske motorveje, 
så jeg, hvorledes foråret langsomt kom mig i møde. Marker og træer grønnedes. På 
rastepladserne mærkede jeg den første lune forårsluft, og jeg så stære på vej nordpå. 
Skuldrene faldt langsomt ned på plads.

 Jeg var kørt hjemmefra ved 11-tiden om formiddagen og nåede Hannover, da 
det var begyndt at blive mørkt. Jeg fodrede hunden, luftede den langs rastepladsen, 
spiste selv en medbragt sandwich, fik fyldt benzin på og kørte videre sydpå. Hvis 
jeg kørte hele natten og kun gjorde korte hvil, måtte jeg kunne være i Jura ud på 
morgenen. Jeg spillede U2 og sang med på; ”I’m not afraid of anything in this world.”

 Min plan holdt nogenlunde stik. Jeg gjorde et par holdt på oplyste rastepladser, 
og lagde mig ind imellem om bag i bilen hos hunden og sov en times tid, til der 
var for koldt i bilen til at sove. Hunden gjorde, hvad han kunne for at gøre mig det 
ubekvemt. Han strakte sig og sparkede mig i hovedet, så begyndte han at snorke, 
og til sidst gøede han som en vanvittig, da en mand luftede sin store jagthund lige 
uden for vores opholdssted. Jeg satte mig træt bag rattet igen, og fortsatte forbi 
Göttingen, Kassel, Frankfurt og Heidelberg. Jeg baksede med at sende sms’er hjem 
på min nye smartphone - doneret af far og mor - mens jeg kørte. ”Nærmer os Jannik 
(der skulle have stået Hannover) ål jep,” ”Forbi førtidspension (der skulle have stået 
Göttingen) – alt web” og ”snart i kassekredit (Kassel) – ilt web.” Jeg ved ikke, hvorfor 
autokorrekturen skriver sådanne nogle ord, der ligger meget langt fra det, man 
forsøger at skrive, men jeg tror bare, at mine forældre var glade for at høre, at jeg var 
i live. 

 Under andre pauser forsøgte jeg at sidde og sove bag rattet, eller jeg lagde mig 
på tværs af de to forsæder, over holderne til sikkerhedsselerne. Det gav en smule 
hvile og et kvarters søvn. Men jeg havde ferie, og alt var fuldstændigt ligegyldigt 
– tid og sted, om jeg nåede det ene eller det andet. Jeg skulle slappe af, jeg skulle 
hvile, spise god mad, drikke vin, sove længe, gå ture, se smukke steder. Jeg ville 
ikke spekulere på noget som helst andet end at nyde tilværelsen. Jeg havde været 
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igennem en opslidende optakt til en skilsmisse, perioder af totalt kaos og panik 
omkring mit liv og min økonomi. 

 Og midt i det hele stod jeg uden job, efter i en årerække at have arbejdet 
freelance som tekstforfatter for et par større reklamebureauer. Jeg havde min 
cand.mag. i dansk og litteratur, men orkede ikke at tænke på at skulle tilbage til et 
gymnasium og undervise hjernedøde børn. En metier - og en rådden løn - som jeg 
havde forladt med største fornøjelse år tilbage. Jeg var 40 år, mager som en grey 
hound, med sorte rande under øjnene. Jeg kunne skrige, når jeg så mig selv i spejlet 
– så det holdt jeg op med. Jeg var ikke færdig, ikke endnu, mente jeg, men jeg havde 
behov for netop de 12 dages påskeferie, som jeg nu havde bevilget mig selv.

 Det var årevis siden, jeg sidst havde haft ferie, sådan føltes det i hvert fald. Måske 
var det, før jeg blev gift. Måske havde der været et par ferier, mens jeg havde været 
gift, eller måske snarere fridage, for så var der det med økonomien og prioriteringen 
af et nyt fyr frem for den der tur til Sulawesi, og Paris lå jo, hvor Paris altid havde 
ligget, og lå der vel også om nogle år… så var det bedre at tage fat på reparation 
af stråtaget. Inden jeg blev gift, prioriterede jeg anderledes. Jeg blæste på det 
fornuftige, og havde jeg bare lidt i overskud, blev det investeret i en billet et eller 
andet sted hen.

 Sidste sommer havde der i hvert fald ikke været ferie. Det var her starten på 
enden begyndte, eller hvor jeg vågnede op fra min drømmeverden og så, at den 
var blevet til et sveddryppende motorsavsmassakrelignende mareridt. Jeg har 
altid husket perioder af mit liv på farver, og jeg husker den periode som violet. Den 
begyndte med violer og endte med, at S, violet i ansigtet, stod og råbte uhyrligheder 
ad mig. 

 Farver, der på mærkelig vis har været dominerende i en periode. Ikke altid 
planlagte farver, som når efterårets garderobe er brun og vinterens sort – eller 
omvendt, men farver, der er kommet dumpende ved tilfældigheder. Måske et køb 
på et udsalg, en gave. En bluse i en speciel rød farve, der fører til en læbestift i samme 
nuance, til sko, til et bælte til blomster i krukkerne på terrassen til stof til puder til de 
gamle rattanmøbler i havestuen.

 Én vinter husker jeg mærkelig nok som grøn, fordi jeg fik en støvet grøn 
silkekjole til en venindes bryllup, og fordi netop den kjole inspirerede mig til at male 
en gammel reol mørkegrøn og folde en lampeskærm i grønne nuancer til en gammel 
stentøjslampe. Et efterår, for mange år siden, husker jeg som min sorte periode, ikke 
fordi jeg var deprimeret, men fordi alt, jeg havde med at gøre, var sort. Jeg købte min 
gamle sorte Volvo Amazon, jeg fandt en sort herrefrakke – i en størrelse hobbit – i 
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en genbrugsforretning, mit hår var rødt, men med sorte striber, og jeg mødte min 
tilkomne mand, hvis uniform var en sort læderjakke, sorte Lewis og sorte jodphurs 
støvler, og som - fandt jeg senere ud af - ind imellem talte fuldstændigt sort.

 Og denne forrige sommer, sommeren for et år siden, husker jeg altså som violet. 
Den startede med, at violerne sprang ud på én dag. De stod i solen på en sydvendt 
skråning i den smeltende sne og duftede helt vildt godt. Når jeg lukkede øjnene og 
koncentrerede mig om duften, var jeg tilbage i min barndoms badeværelse. Min mors 
parfume, de runde stykker lilla sæbe i en hvid Abelone muslingeskal, badeolien i en 
tykmavet glasflaske. Senere sprang de franske anemoner ud i mørkviolette farver, så 
åbnede de ranke iris sig, og i august blomstrede lavendlerne, som jeg havde plantet 
året inden, og sendte en tør sød duft imod mig, når jeg strejfede dem.  
Sommeren var også violet, fordi jeg – på udsalg – havde købt en nederdel med 
violette orkideer printet på, og en dag købte en violet bikini, selv om den var alt 
alt for dyr. Og sommeren var violet, fordi himlen var violet, når jeg kiggede ud over 
bugten, hvor luften sitrede i varmedisen. I de helt stille morgener lå vandet som 
støvet blåviolet silke. En enkelt båd eller en krusning fik det til at se ud, som om 
nogen havde revet en flænge i silken. 

 Havde jeg kunnet male, havde jeg malet et billede af den violette sommer. 
Billedet ville angiveligt være blevet banalt. Men når nu sommeren var døbt violet, 
kunne jeg ligeså godt fortsætte i den farve, så jeg købte lilla fresiaer, og satte dem 
i en gammel krystalvase, og brombærbolcher, som jeg puttede i en lille sølvskål. Et 
par skårede hyacintglas, jeg havde fundet år tilbage på et loppemarked, fandt jeg 
frem igen. De var mørkviolette og passede smukt ved siden af de slanke lidt lysere 
fresiaer.

 Sommeren var, sådan rent meteorologisk, uendelig smuk - og varm. Solen 
sendte sine varme stråler ned over bugten, og jeg lagde mig hver dag en time og lod 
mig brune. Violet og brunt er pænt sammen.

 Jeg drømte om at male soveværelset i violette nuancer, men gik hurtigt bort fra 
tanken igen. Det ville være plat og ikke passe til huset. Men værelsets hvide gardiner 
skiftede jeg ud med bomuldsstof med lys bund og ranker af violer, og sommeren blev 
understreget violet, fordi jeg i kraft af mit arbejde som tekstforfatter, fik til opgave at 
lave tekster til en serie skønhedsprodukter – i øvrigt ganske vamle, i lyslilla krukker 
og med en duft af kemiske lavendler. Hele serien, fra ansigtsvand over foundation til 
natcreme, var linet op på mit arbejdsbord, og stod der til inspiration sammen med 
buketter af lilla silkeblomster. 

 Sådan sad jeg altså der som Tante lilla i mit violette univers, og var gået helt i 
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lavendel, da S første gang i synlig irritation fortalte mig, at han ikke kunne klare vores 
ægteskab længere. Ikke klare at bo på landet, han havde elsket det to uger forinden, 
ikke kunne holde de folk ud, som boede på landet, vi boede 500 meter fra nærmeste 
nabo og så aldrig et øje, og i øvrigt heller ikke kunne klare mig og vores ægteskab 
længere. Det var, da jeg spurgte ham, hvordan han havde det med at holde sig selv 
ud, at han blev rigtig vred og slog en næve ned i bordet foran mig, så flasker og 
tuber hoppede og én smadrede, så der i lang tid efter duftede af kemiske lavendler, 
og der sad størknet foundation mellem tasterne på min bærbare. Da S kom ind i mit 
liv, flyttede ind i min 85 kvadratmeter tre et halvt værelses andelsbolig ved søerne 
med en antik globus, en Monetplakat, en næsten kuldsejlet ingeniøruddannelse og 
en sportstaske med tøj, ja faktisk alt hvad han ejede, havde hele verden været imod 
ham. Nu var det åbenbart mig.

 Jeg passerede den tysk-franske grænse lidt efter midnat. Min nakke knasede, 
og jeg overvejede at binde min højre fod fast til speederen. Efter direction Basel blev 
det direction Mulhouse, siden Belfort og Besancon. Én enkelt ting gjorde tyskerne 
godt under 2.verdenskrig. De forbedrede vejene, og i deres evige skyldfølelse over 
det, der skete dengang, er vejene fortsat yderst godt vedligeholdt og ganske gratis 
at benytte. Det gratis stoppede i Frankrig. Vejene er gode, men også dyre. En søvnig 
mand sad i et lille hus ved den eneste åbne port på tværs af motorvejen og modtog 
betaling. Klokken var 02,15.  Han fik en håndfuld 
Euro af mig og gav mig to tilbage. Hunden, som havde troet, at vi var ved en 
McDonald’s Mcdrive, var vågnet og stod på skulderen af mig. Den plejer altid at få 
et bæger med Mckiks, men den lagde sig skuffet til at sove igen, da den erfarede, at 
denne luge intet gav.

Det var på den smukkeste dag i maj, at S meddelte mig, at han ville skilles. Nu var han 
fast besluttet på det. Vores samliv var gået i stå, jeg var gået i stå, hans følelser for mig 
var ophørt, og han så ingen fremtid for os længere. Han sagde det til mig ude på vores 
lille gårdsplads, der lige på det tidspunkt var fuld af blomstrende kærmindesøstre. 
Der var intet egentligt overraskende i det, han sagde, blot havde jeg ikke forventet, at 
et brud ville komme fra ham, men derimod fra mig, og ikke allerede. Jeg forstod ikke, 
at vores ægteskab absolut skulle ophøre, bare fordi det ikke lige virkede inspirerende 
på ham. Jeg havde faktisk kedet mig sådan rent ægteskabeligt i lang tid. Men, en god 
fest er som regel også op til alle gæsterne. 

 Efter at han havde ladet bomben springe, kan jeg huske, at svalerne fløj ned i 
gården, hvor jeg var sat til tælling. Jeg har aldrig før eller siden oplevet, at svalerne 
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er fløjet så tæt på. Det var helt Walt Disney’sk, de nærmest cirklede rundt om mig, så 
jeg til sidst forventede, at de ville begynde at synge til mig og binde sløjfer i håret på 
mig. 

 S var nogle år forinden blevet færdig som ingeniør, og efter en længere periode 
uden arbejde, havde han fået job i et rådgivende ingeniørfirma med speciale i 
vandboringer. Jeg skulle være glad, men jeg græd, den dag han fik besked om, at 
han havde fået jobbet. Vi havde igennem en del år været sammen døgnets 24 timer. 
Han havde studeret, min løn klarede de faste udgifter, og ind imellem havde han haft 
freelanceopgaver for nogle videnskabelige forlag. Jeg selv kunne arbejde hjemme, 
og vi havde bosat os langt fra byen. Vores venner syntes, at vi var vanvittige, men vi 
elskede vores liv, og vi elskede nok også hinanden – eller også var det mest vores liv, 
vi elskede.

  Det faste arbejde fra ni til 17 inde i byen faldt som en bombe. Vi så kun hinanden 
kort om morgenen og om aftenen, og i weekenderne var S til møder eller seminarer, 
eller han havde arbejde med hjem og var for træt til turene og alt det, vi tidligere 
havde nydt at gøre sammen. I starten hadede han jobbet, efterhånden blev det 
hans liv. Jeg havde i det mindste håber på udenlandsrejser med ledsager betalt af 
ingeniørfirmaet, i stedet endte han med at sende mig ad h til.

 S flyttede – og hunden flyttede ind i sengen. Han var en vidunderlig fodvarmer, 
som aldrig brokkede sig over ”dødemandsfødder,” når man sneg sig til at placere 
to, i sandhed, meget kolde fødder på hans krøllede ryg. Hunden fyldte, bevares, 
og han sørgede altid for at komme først op i sengen og placere sig således, at selv 
en dobbeltdyne ikke rakte til meget mere, end at man kun kunne få halvdelen af 
kroppen ned under, vel at mærke, hvis man lå i fosterstilling.

 S lånte en lejlighed i byen, han ville ikke sige hvor, og jeg opdagede pludselig, 
hvilken lettelse det var, at han ikke var der. Jeg behøvede ikke længere hver 
aften at vente på ham med maden parat, når han kom træt hjem fra kontoret. 
Måltiderne i tavshed foran fjernsynet, hvor han kun ville se nyhederne eller kedelige 
videnskabelige programmer på engelsk. Hvis jeg bad om en krimi eller en engelsk 
serie, blev jeg mødt med et hånligt fnys, og kl. 21.30 børstede han tænder og gik i 
seng. Bagefter kunne jeg igen leve mit eget stille liv. 

 Og mit stille liv var altså violet. Jeg nød stilheden og ensomheden – eller 
enligheden. De opgaver, jeg fik fra bureauet, fik jeg tilsendt pr. mail eller post, hvis 
der var ting med, der skulle beskrives, og når jeg havde løst dem, mailede jeg dem 
tilbage. Jeg tog kun til byen, når en kampagne skulle præsenteres, eller det var 
bydende nødvendigt, og det var det ikke så ofte. Jeg købte ind i supermarkedet i 
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den nærliggende landsby, eller i en gårdbutik, men maden holdt op med at smage 
mig. De første asparges, jordbærrene fra min urtehave, de nye kartofler, det var som 
at række tungen ud ad vinduet. Ofte skovlede jeg bare ind, og opdagede slet ikke, 
hvad det var, jeg spiste.

 Jeg tilbragte mange timer med at kigge ud over bugten, og om aftenen sad jeg i 
drivhuset under ranker af løv og drueblomster, som langsomt forvandledes til runde 
støvede violette klaser – og så himlen farves rødviolet af den nedgående sol. Hunden 
lå på et tæppe og sov, og en markmus og en tudse havde bosat sig i hvert sit hjørne 
af drivhuset. Den ene vims, den anden adstadig. Vi kom til at se en del til hinanden 
den sommer, men havde fra starten indgået en stiltiende alliance om, at vi alle fire 
lod hinanden være i fred.  

 At sidde i en bil 18-19 timer sammen med en hund, som ikke længere gider høre 
på ens beklagelser, får tankerne til at vandre. Der er tid til at gennemgå en stor del 
af det, der er sket i ens liv. Jeg er ikke typen, der taler med mig selv – endnu, men 
jeg tænker meget, og nogen gange næsten højt. Jeg overvejede, hvad der skulle 
stå i mit testamente. Skulle hunden have alt eller dele med Dyrenes Beskyttelse, 
Greenpeace og hvad med Pindsvinevennerne? Jeg blev hurtigt uenig med mig selv, 
og var lige ved at komme op at skændes med mig selv. Ikke underligt, at familier 
strides i arvesager. Jeg havde vendt og drejet mit 11 år lange samliv og ni år lange 
ægteskab 117 gange, og selvom jeg lovede mig selv, at nu var det nok, nu var det 
sidste gang – om ikke andet så på denne tur, jeg orkede at tænke på det, så vidste 
jeg, at ord, stemninger, situationer igen ville få mig til at mindes den tid, der havde 
været – af godt, som der selvfølgelig havde været meget af – og så alt det dårlige, 
som lige nu overskyggede alt det gode. Og da jeg kørte ind i region Jura, og lovede 
jeg mig selv, at alle spekulationerne kunne blive udenfor, at jeg ganske enkelt var 
kørt fra dem, og at nu var det ferie, var jeg godt klar over, at det var løgn. ”Er nu i 
Jordan - forsæt al Ben.”
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Kapitel 2

Det var stadig mørkt, da jeg trillede gennem dalen. Jeg havde trukket tiden, givet 
hunden morgenmad, selv drukket automatkaffe og spist en automatsandwich på en 
rasteplads. Nu var klokken hen ad seks, vi var i Frankrig, og jeg kunne ikke regne med 
at finde hotellet åbent førend ved nitiden. Min GPS havde bragt mig sikkert igennem 
Europa, og havde det ikke været for de store skilte på den tyske motorvej, ville jeg 
ikke have anet, hvor i verden jeg var. Men i dalen skete der noget med GPS’en, den 
stod af, holdt ferie, fik en psykose, jeg ved ikke hvad. NASA kan meget, men klare en 
fransk istidsdal, kan de endnu ikke. Den venlige kvindelige stemme, som ellers havde 
virke fuldstændig sikker og beroligende begyndte at blive usikker og ville gang på 
gang have mig til at vende om. Til sidst slukkede jeg, og kørte efter den lokale skilte, 
og det viste sig slet ikke at være svært, for der var kun én vej ind i dalen, og de små 
falmede skilte med byens navn og klokketårnssymbolet på ’Cité a historique’ sagde 
fem kilometer til mit bestemmelsessted.

 Bestemmelsesstedet havde jeg set ved en tilfældighed i et gammelt National 
Geographic. Det var under den store ’Ryd op i dit liv’ - udsmidning og flytning, 
at jeg faldt over det gamle blad fra 80’erne. Det viste denne eventyrlige lille by i 
vinområdet i den franske del af Jura. Jura… mine venner, som hørte om mine planer, 
kendte jurakalk, juratiden og jurastudiet, men ingen havde hørt om området i det 
nordøstlige Frankrig på grænsen til Schweiz.

 Byen, som jeg ville besøge, var bygget op omkring et gammelt kloster, grundlagt 
i det sjette århundrede af den irske munk St. Columban. Ifølge artiklen udgjorde 
en del af klostret et lille hotel, og ved nærmere undersøgelser fandt jeg frem til, at 
hotellet stadig var der og nu tillige havde en gourmetrestaurant. 

 Mit franske er, for at sige det mildt; ”tres mal.” Jeg forstår en del, men er meget 
dårlig til at formulere mig. Først troede jeg, at indehaveren Ghislain Bernard var 
en dame og skrev: ’Chere Madame’. Da en Monsieur Ghislain Bernard en dag lå og 
hoppede på min telefonsvarer, måtte jeg ringe tilbage, og jeg forstod så meget, at 
jeg kunne få et værelse i det ønskede tidsrum, og at jeg skulle overføre 100 Euro som 
depositum. 

 Jeg havde intet hørt fra Mr. Bernard, men jeg håbede, at han havde modtaget 
brev og penge, at han var en hæderlig mand, og at han havde et værelse til mig. For 
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lige nu trængte både hunden og jeg umådeligt meget til en ordentlig seng.

Det var så småt ved at lysne nu. Den smalle vej ind i dalen bugtede sig langs en flod. 
Små buede gamle broer, bygget i sten, gav hist og her mulighed for at komme over 
til de grønne enge, der lå langs floden. Jeg kunne skimte kvæg og får, der gik og 
græssede eller lå og gumlede i morgendisen. Solen var ikke nået ind i dalen endnu, 
men jeg fornemmede nogle stejle skrænter, som løb op mod lodrette klippevægge 
på hver side af dalen. Min smartphone så underlig ud. ”Intet signal,” stod der på 
skærmen. Klipperne forhindrede åbenbart enhver mobilforbindelse – jeg var afskåret 
fra omverdenen, det her kunne ikke blive andet end ferie.

 Der var ingen huse, kun marker og spredte klynger af træer, men efter et skarpt 
sving kom en kirke til syne på venstre side, og snart passerede jeg et skilt med: 
’Velkommen til Baume Les Messieurs’.

 Byen sov stadig, der var skodder for vinduerne, og kun de færreste steder kom 
der røg fra skorstenene. Husene var af sten, gråbrune og med tage af sten eller 
rødbrune tegltag. De ældste tage var overgroet med græs og efeu.

 Jeg stoppede op ved en kirke og sad og kiggede gennem en gammel 
smedejernslåge ind på kirkegården. Jeg havde intet hastværk nu, hvor jeg var så 
tæt på mit bestemmelsessted. Gravene var i sandsten, som husene, og pyntet med 
plastikblomster i alverdens farver. De lyste sprælsk i det gryende morgenlys. Jeg 
skulle lige til at køre videre, da jeg studsede over et sortklædt menneske, som sad 
på én af gravene nærmest kirken. Det måtte være et barn, et lille barn i en sort kutte. 
Jeg missede med mine trætte øjne for bedre at kunne se. Barnet sad og rokkede frem 
og tilbage, det så mærkeligt ud, som om det var i trance. Jeg rullede vinduet ned og 
hørte nu også tydeligt en ganske sagte nynnen. Det var bizart, at et barn sad der på 
kirkegården så tidligt om morgenen og helt alene. 

 Pludselig sprang barnet ned fra sin plads, og småløb mellem gravene på en 
underlig galopperende måde. Den sorte kutte slæbte det efter sig. Så forsvandt det, 
for lidt efter at komme til syne igen. Jeg rullede vinduet helt ned og lænede mig ud, 
for bedre at kunne se og høre. Barnet fortsatte sin forpustede nynnen snart sagte, 
snart højlydt. Det var en underligt pibende hvæsen, der kom fra det. Så forsvandt det 
bag et større gravmonument, og sangen forstummede. 

 Jeg satte mig tilbage i sædet, og skulle til at rulle vinduet op, da noget sort 
pludselig sprang op lige udenfor vinduet og smed et eller andet ind i hovedet på 
mig. Jeg hørte et hvin og nåede at se et grotesk lille ansigt ganske tæt ved mig. Et 
ansigt med en underlig krum næse og gullig hud. En bred indfalden mund, men 
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et par fantastiske lyseblå øjne. Jeg troede først, at det var en maske, så absurd var 
ansigtet formet, omkranset af en stor sort hætte. Jeg fik trykket på knappen til 
vinduet. Først kørte det helt ned, så rullede det kun alt for langsomt op, og imens 
blev det mærkværdige lille væsen ved med at hoppe op og ned ved siden af bilen og 
kaste ting ind i hovedet på mig. Hunden var vågnet og forsøgte at komme hen over 
mig og ud ad vinduet, mens den gøede vredt. Jeg var ude af mig selv af skræk. Jeg 
ville væk så hurtigt så muligt, men i stedet for at sætte bilen i første gear, fik jeg sat 
den i tredje, så den hostede langsomt fremad. Da jeg endelig fik sat den i første gear, 
kørte jeg derfra med hjulspind og efterlod den lille sorte skikkelse i en sky af støv.

 Jeg var stadig temmelig chokeret, da jeg et stykke længere henne ad vejen 
kørte ind ved et skilt med ’L’abbaye’. Klokken var syv, klostret så mørkt og tillukket ud, 
men efter dén oplevelse ved kirkegården besluttede jeg mig til at give Mr. Bernard 
indtil klokken otte, og ikke et minut længere. Jeg stoppede motoren, sikrede mig at 
dørene var låst og mærkede nu meget tydeligt, en værkende ryg og et par trætte 
arme og gummiagtige ben. Hunden var vågnet helt op ved intermezzoet nede ved 
kirken og stod nu og peb bag mig. Den ville ud.

 Jeg kunne se et væld af nyudsprungne liljer langs klostrets mur, men jeg turde 
ikke andet end blive siddende i bilen og vente på, at det blev helt lyst. Jeg kom i 
tanke om det, den lille person havde smidt efter mig og opdagede, at der nede på 
gulvet lå en buket falmede gule plastikliljer. Måske havde han bare villet ønske mig 
glædelig påske.
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Kapitel 3

”Skal du skilles!?.” Jeg er inviteret til søndagskaffebord hos naboparret Jytte og Carl 
Bent. 

 ”Kan man se det på mig?” spørger jeg.

 Jytte kigger flovt ned i lagkagen, som hun er ved at skære for. Der er 
chokoladeglasur og flerfarvet krymmel på – og den er lige så bastant, som den plejer. 
Det er fru Holm ude fra Næssegården, som har udbredt den glade nyhed, og alle 
kigger på mig med en blanding af nysgerrighed og forargelse, ikke så meget over at 
fortroligheden er blevet brudt, men mere over den forestående skilsmisse. Nyheden 
skal lige skyldes ned med bryg fra den to liters termokaffekande, som der er så 
rigeligt af, når man kun bruger halvt så mange bønner, som man burde, i en maskine, 
som ikke længere varmer vandet helt, og snart går snakken om læggekartofler og 
turisterne, som allerede rykkede ind i pinsen. 

 ”Det er slemt nok ovre på Kastaniegården, faderen er dårlig, han har skrantet 
længe, og nu er den gal med bentøjet. Ja, der er nok at lave for Werner, 42 køer 
og så al den jord. Skoven er der ikke så meget med, men de skal have tyndet ud i 
løvtræerne nu.” Det er Carl Bent, som har taget ordet, og som altid har været ekspert 
i, hvorledes alt andet end hans egen gård skal drives. Om sommeren går han i shorts 
og tætsluttende gummistøvler. 

 ”Det damemenneske, han havde fået fra Østen, var ikke meget bevendt, hun 
ville ikke tage fat,” råber Andreasen neden for bakken skingert, ”han kunne bruge en 
kone, kunne han.” 

 Som ved et trylleslag vender otte ansigter sig mod mig. Der er ingen, der siger 
noget, men en idé er født. 42 malkekøer, selvom jeg er tynd, må jeg dog være mere 
bevendt end damemennesket fra Østen.

 ”Du skal til en clairvoyant,” siger en veninde, der går til meditation hos en 
tibetansk lama. 

 Jeg sælger en kronik om samvittighed til en avis og får råd til en session hos en 
clairvoyant. Han bor i et stort hus med andre alternative, og der dufter af eukalyptus. 
Man skal have sine sko af og iføre sig kinasko fra Irma, og det synes jeg er en 
smule ydmygende. Jeg havde regnet med, at den clairvoyante hedder noget med 




