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PROLOG

Synet af det smukke gule træhus fyldte ham altid med blandede fø-
lelser. De mange småsprossede vinduer, der gloede tomt ud over den
gamle ko�ardihavn, tårnet med de buede, sandplettede ruder, balko-
nerne, hvis rådne rækværk kun knap hang sammen, og det utætte tag.

Han styrede redningstjenestens King Cab op ad Varvsgatan og
parkerede ud for hotellet.

Fugtskjolderne på loftet var blevet større, siden han var her sidst.
Det dryppede oven i købet et sted, og tre af vinduerne mod syd var
smadrede. Den samme tanke slog ned i ham, hver gang han kom ind
i entréen og kiggede på det udskårne rækværk op til overetagen, den
røde løber på trappen og de matte, mundblæste glaslamper.

Hvor er det dumt, at man lader sådan et sted forfalde.
Brand var den største fare ved de tæt beliggende træhuse på Mar-

strandsøen, det vidste han som brandmand udmærket. Gammelt tørt
træ med �ere lag linoliemaling brænder godt – og hurtigt. Høvlspå-
ner og gulnet avispapir som isolering i gulv, loft og vægge, og i bedste
fald en brandmur ind mod naboens træhus, der var bygget på sam-
me måde – husene lå side om side. Marstrands redningstjeneste var
en forudsætning for træbyens overlevelse, ellers ville et helt kvarter
være gået op i �ammer før nærmeste brandbil, som stod i Kungälv,
kunne nå at køre de cirka femogtyve kilometer og derefter sejle med
færgen over til øen. Som deltidsbrandmand skulle man ind�nde sig
på brandstationen inden for fem minutter, efter man modtog alar-
men. Systemet med personsøgere fungerede �nt. De viste, om det
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var brand, eller det var en ambulancealarm, hvor det gjaldt om at
tilbyde pleje og hjælp, mens man ventede på ambulancen. Se bare,
hvor hurtigt de var nået frem til både hjertestop og et ugegammelt
spædbarn med vejrtrækningsproblemer. Gruppen, som var her nu,
havde han oplært godt. De plejede at være på plads på tre minutter
og vidste, at bilen som regel kørte efter fem. Træning hver mandag
havde givet et godt resultat.

To timer senere havde røgmaskinen fyldt gangen på anden sal i
nord�øjen, hvor hotelværelserne lå. Røgen var hvid og kompakt, og
han kunne ikke engang se sine handsker.

Tre dukker var lagt ud.
Lulle tog radioen og gav de sidste instruktioner til gruppen, der

ventede på brandstationen. Han afsluttede med:
“Hvis Abbe og Dennis går først ind, bytter vi senere med Lill-

Bengt og Mattias, så de også kan prøve. Og i det omfang I kan tale
gennem maskerne, så gør det. På den måde slipper vi for at høre al
den snak i radioen. Okay?”

“Klart,” sagde Lill-Bengt, der slet ikke var lille, men var begyndt i
korpset, dengang der også var en anden Bengt, en �sker med hænder
så store som lokumslåg.

“Så kører vi. Alarmen går. Brand på Turisthotellet, kraftig røgud-
vikling, der er stadig personer i bygningen.”

Det varede ikke mange minutter, før brandbilen dukkede op.
Lill-Bengt, der til daglig var pedel på skolen, forlod sin plads bag

rattet og gik ud for at starte bilens vandpumpe. Derefter satte han
sig på hug og koblede grenrøret til vandposten. Imens sprang Abbe
og Dennis ud.

Mattias, der var leder for røgdykkerne, tjekkede Abbes og Dennis’
udrustning. Det var dem, der skulle først ind og hente dukkerne. Al-
tid to og to. Han rettede stropperne til Dennis’ ilt�asker. De svedte
allerede begge to bag maskerne. Det var rolige og fattede mænd, der
nu stak tommel�ngeren i vejret og gik ind. Lulle sad ved siden af
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Mattias udenfor og fulgte eftersøgningsarbejdet via radioen, mens
han hele tiden skævede til tegningen over det gamle hus.Ti værelser,
fem på hver side af gangen, som de snart ville be�nde sig i.

“Venstrevending.” Det var Dennis’ stemme. Det betød, at man gik
på knæ og hele tiden holdt venstre hånd på væggen, mens man bar
slangen med højre. Han lød koncentreret og havde i sin iver brugt
radioen, selv om informationen kun vedrørte røgdykkerne. Hverken
Mattias eller Lulle kommenterede det, men smilede ad hans spænd-
te stemme.

“Okay,” sagde Mattias. “Det er noteret.”
I det tredje værelse på venstre side, fandt de den første dukke.
“En person fundet,” sagde han i radioen. “Vi kommer ud.”
Dennis stillede sig ved dukkens hoved og tog den under armene.

Han bandede, da han mistede grebet. Med et bump faldt den på
gulvet

Ung og utålmodig, tænkte Abbe, som vidste, hvordan det føltes at
hente rigtige mennesker ud. Hvordan adrenalinet pumpede, når man
ikke vidste, hvor længe den nødstedte havde været udsat for røgen,
kun at det hastede, hvis der skulle være håb om at redde vedkom-
mende. Og han kendte den tunge følelse i brystet, når man indså, at
det allerede var for sent. Men det var sjovt at øve sig, og det var vig-
tigt for samarbejdet og sikkerheden. Han rømmede sig og hævede
stemmen for at kunne høres gennem masken.

“Hvis man bliver reddet af dig, overlever man, men får sandsynlig-
vis en hjerneskade.” Han sagde det for at få Dennis til at slappe af.

“Hold din kæft,” sagde Dennis, men stemmen lød gladere. Han
hankede op i dukken og gik baglæns, mens han slæbte den ud i ho-
tellets entré og videre ud på Varvsgatan. Efter at have været inde i
det røgfyldte hus blændede sollyset. De missede begge to mod solen
og så indsatslederen give thumps up over fundet. Abbe registrerede,
at Lulle kastede et blik på sit ur og nikkede til dem, inden de igen
forsvandt ind i det røgfyldte hotel.

De vendte tilbage til det rum, hvor de havde fundet dukken og
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fortsatte derfra. Efterhånden arbejdede de sig gennem de mange
værelser på etagen, før de forsigtigt begav sig op ad trappen til over-
etagen. Der manglede trappetrin �ere steder, og det knagede, hvor
træværket var mørt. Vinden blæste gennem en smadret rude, og i
et øjeblik opløstes røgen, men kun for at blive endnu tættere, da de
nåede op på overetagen og drejede til venstre ned ad gangen.

“Højre- eller venstrevending?”spurgte Dennis, da Abbe kom forbi
ham.

“Kør venstre, jeg følger dig.”
Med den ene hånd på væggen og slangen i den anden gik de nede

i knæ, mens de følte sig frem i den mælkehvide tåge, og de rapporte-
rede til Mattias udenfor. Værelse efter værelse søgte de igennem, åb-
nede og lukkede dørene, undersøgte de små depoter og garderober,
som hørte til nogle af værelserne. De trådte over gamle madrasser
og glemt bestik, forbi jernsenge, borde og isspande, som lå smidt på
gulvet. Af og til sagde Abbe nogle opmuntrende ord til sin yngre
kollega, kom med tips, detaljer, han skulle tænke på, og lod ham vide,
at han klarede sig godt. De var færdige med værelserne på venstre
side og var gået over i højre side af gangen, da han hørte, at Dennis
stødte ind i noget, der væltede.

“Er du okay?”
“Ja, jeg kom bare til at gå ind i noget.”
Derefter åbnede han døren til et af de sidste værelser på gangen,

og et stærkt lys strålede ud mod dem. Abbe kneb øjnene sammen.
“Hvorfor er det ikke fuld af røg?” spurgte han og vendte sig mod

kollegaen, som han nu kunne se klart og tydeligt. De rejste sig begge
op og gik nogle skridt ind i rummet.

“Aner det ikke,” sagde Dennis og trak på skuldrene, så stropperne
til ilt�askerne blev løse.

Han skulle netop på at kalde Lulle over radioen og spørge, da han
så kroppen på gulvet.

“Jeg troede ikke, vi skulle have levende markører. Kun dukker?”
sagde Dennis.
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“Vent, Dennis,” sagde Abbe, som nu kiggede rundt i rummet, men
kollegaen var allerede var henne ved den livløse skikkelse.

“Er det en dårlig joke?” spurgte Dennis og trak røgdykkermasken
af.

Hans ansigtsudtryk forandredes gradvist. Fra overraskelse til for-
færdelse over dukken, som ikke var nogen øvelsesdukke. Den umi-
skendelige lugt af skimmel og død hang tungt i det gulmalede værel-
se. Han tumlede ud, og Abbe kunne høre, at han brækkede sig ude i
gangen.

“Nej, nej, nej, nej … hvad fanden er det her?” Abbe lagde sig på
knæ ved det, han nu forstod, var et menneske, liggende på maven
med bortvendt ansigt.

Abbe mærkede efter mandens puls. Ikke fordi det var nødvendigt
– den kolde hud, han mærkede, afslørede, at det allerede var for sent.
Da han rejste sig, var han forsigtig med ikke at røre ved mere, og
råbte i radioen.

“Der ligger et menneske herinde, men jeg kan ikke �nde nogen
puls.”

“Hvad? Men der skal ikke være nogen. Vi kører uden levende
markører. Hvilket værelse er I nået til?” spurgte Lulle.

Røgen fra gangen sivede ind i værelset og gjorde scenen endnu
mere uvirkelig, næsten så man troede, at man drømte. Abbe forkla-
rede, hvor de befandt sig.

“Okay, gutter,” sagde Lulle. “Bak ud af værelset, jeg kommer ind
og tjekker.” Allerede på vej ind ringede han til brandbordet ved
alarmcentralen, der var underrettet om øvelsen.

“Vi har koldrøgsøvelse på Turisthotellet i Marstrand, og vi har
fundet en død person. Vi har brug for politi og ambulance. Jeg ven-
der tilbage, når jeg ved mere.”

Det kunne godt være, at Abbe nogle gange fyrede ret grove jokes
af, men aldrig under en øvelse. Det var noget, man bare ikke gjorde.
Da Lulle �k øje på Dennis, der var bleg og sad ude i gangen, og
Abbe, som var i fuld gang med at åbne et vindue i den ene gavl for
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at lufte røgen ud, var der ingen tvivl om, at det ikke var for sjov.
Lulle klappede Dennis på skulderen, før han gik ind i værelset. At

dømme ud fra den store blodplet, var livet bogstavelig talt løbet ud
af manden. Han var omhyggelig med ikke at træde i blodet, da han
satte sig på hug ved og tjekkede, at manden var død. Ikke fordi han
tvivlede på Abbe, men han ville være helt sikker.

“Hvad fanden laver han her? Og hvad er der sket?” sagde Abbe fra
døråbningen. Han nikkede mod gulvet. De lyse gulvplanker stod i
skarp kontrast til det mørke blod, som var løbet ned i sprækkerne.

“Vi rører ikke ved noget,” sagde Lulle og ringede til alarmcentra-
len igen. Det var alvor nu, ikke en øvelse, og det gjaldt om at gøre
alt rigtigt, så det hele kunne dokumenters. Han supplerede med in-
formation om blodstænk på væggene og blodpølen på gulvet, og han
forsikrede sig om, at ambulance og politi var på vej. Derefter vendte
han sig mod Abbe.

“Tag Dennis med ned, han skal have lidt frisk luft. Sørg for at
spærre af, så ingen kan komme ind. Jeg bliver heroppe, til politiet
kommer.”
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I

Marstrands Varmbadhus, lørdag den 25. maj 2013

Kittet var tørt, konstaterede Holger, der stod og malede vindues-
rammen med grøn maling. Der var unægtelig mange vinduer i det
lange, smalle hus.Ti høje og lige så mange små ovenover på hver sin
side af stentrappen, der førte op til dobbeltdørene. Og det var bare
på facaden. Derefter var der gavlene og den anden langside til ven-
stre. Hånden var stadig rolig, selv om han var fyldt tooghalv⌧erds,
og hvor yngre malere satte lange strimler afdækningstape op, stod
Holger bare koncentreret og trak penslen. Han strøg et lag maling
på i en præcis vinkel og med en nøje udvalgt pensel. Enkelte gange
måtte han bruge kluden, som hang ud af baglommen, for at tørre en
dråbe maling af, men det var sandelig ikke ret tit. Noget havde han
trods alt lært over årene. I sine velmagtsdage havde han også holdt
opsyn med friluftsbadet. Det lå et stykke ude i vandet uden for det
gamle kurbad, Marstrands Varmbadhus, og den hvide bygning med
tårne, spir og vimpler ledte tankerne hen på et slot. Han havde lært
at svømme i friluftsbadets bassiner. Og i 1969 havde han med tårer
i øjnene set, hvordan stormen �åede træslottet fra hinanden. Hav-
nene var blevet fyldt med træstykker, som engang udgjorde badehu-
se, hvor både grever og kongelige, køkkenpiger og stikirenddrenge
havde klædt om. Nu stod kun betonmolen tilbage. Kurbadet havde
gudskelov klaret den. Den okkerfarvede bygning lå og trykkede sig
mod jorden og krøb sammen under kastevindene og søerne, som
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væltede ind over kajen ved havneindløbet. Det store glasparti mod
nord var blevet knust, og det var �ere af vinduerne også, men den
lange, smalle bygning lå her stadig, og det var den, han nu malede.

Maling var egentlig ikke det, han brugte mest tid på. Men på
dage som denne, hvor solen skinnede, og den velkendte duft af li-
nolie fyldte luften, helligede han sig gerne det arbejde. Holger var
blevet lidt af en altmuligmand, der hjalp med både det ene og det
andet. Han trivedes med det, og så det som en ære at have adgang til
nøglerne til �ere af byens huse. Ofte ringede sommergæsterne – om
sommeren for at få hjælp, om vinteren for at spørge, om han ville se
til deres huse. Mod betaling naturligvis. Opdagede han, at der var
noget galt, sørgede han også for at udbedre det. Uanset om det var et
sprunget vandrør, stoppet a�øb eller et problem med strømmen.

De seneste år havde han sørget for at holde Varmbadhuset i gang.
Egentlig skulle personalet ringe til ejendomsservice ved kommunen,
når der opstod problemer, men eftersom kommunen helst ville sælge
ejendommen, ville de bare påpege husets mangler og gribe hver en
chance til at lukke badet. Holger havde sammen med det to mand
store personale løst alt på egen hånd.

Men salget blev til sidst gennemført alligevel, selv om man fra
begyndelsen havde sagt, at man ville beholde ejendommen i kom-
munalt regi. Af de nioghalvtreds medlemmer i kommunalbestyrel-
sen var der alt for få, der stemte i den lille gruppes favør. Turisterne
valfartede til, men hvordan skulle man får politikerne til at forstå
værdien af træhuset ude på øen? At en satsning på at få stedet til
at leve hele året i sidste ende ville gavne alle? Der �ndes ikke no-
gen langsigtet tankegang, konstaterede Holger. Bare en sag som
den seneste udmelding: Fra kommunens side ville man ikke være
med at arrangere sejlstævner, eftersom sejlads blev anset for en rig-
mandssport. Man kunne mene, hvad man ville, men faktum var, at
rigmandssporten betød gæster på hotellet, kunder i butikkerne og
gæster på restauranterne. Og hvis det var et spørgsmål om, at man
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ikke ville sponsere folk, som allerede havde penge, hvorfor i himlens
navns solgte man så Varmbadhuset, øens eneste vandrehjem for en
slik, for at det kunne blive omlagt til luksusspa, eller hvad det nu var
for en virksomhed, der skulle drives. Det hele havde været så tys-
tys, og når Holger spurgte, var der ingen, som rigtig kunne svare.
Køberne havde forklaret, at den type behandlinger i forebyggende
sundhedspleje ikke fandtes i Sverige endnu, og derfor ville man ikke
gå i detaljer. Konkurrenterne kunne få øjnene op for det, mente man.
Tyve arbejdspladser året rundt var der talte om, og en scanner til
femten millioner. Holger havde skrevet læserbreve og i det hele taget
været meget kritisk over for projektet. Måske bliver det �nt, tænkte
han. Måske er det mig, der er gammel, stivnakket og sentimental.

Holger havde en sku�e derhjemme, fuld af gamle billeder, proto-
koller fra badehuset og tilmed nogle gamle lægejournaler. Sammen
med personalet havde han samlet det hele sammen og i sin egenskab
af altmuligmand, havde han taget det med hjem. Lokalforeningen
kunne muligvis være interesseret. En form for dokumentation over
badekonerne burde man vel i det mindste bevare. Både Holgers mor
og farmor havde arbejdet som badekoner på kurbadet. Farmor Ida,
hvis kuldesmertende hænder om vinteren havde saltet sild og om
sommeren havde skrubbet badegæster på Marstrands Hafskuran-
stalt, som det kaldtes dengang. Hun havde taget ham med til silde-
salteriet og fortalt historier om tuberkulosebryggen. Og hun havde
afsløret både det ene og det andet om, hvordan det �ne borgerskab
havde behandlet badekonerne. Og hun havde fortalt om Havkatten.

Et velkendt ansigt dukkede op på den anden side af ruden. Holger
sænkede penslen og lod Björn åbne vinduet.

“Hvor bliver det �nt,” sagde han.
“Kan du se det derfra?” spurgte Holger.
“Nej,” sagde Björn og lo. “Jeg kom faktisk for at sige, at der snart

er ka�e og kage. Hvad siger du til det?”
“Ja, tak,” sagde Holger.
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“Om fem minutter.” Björn lukkede vinduet.
Holger bakkede og konstaterede, at sprossen så �n ud. Han satte

låget på spanden og tog den med, da han gik langs huset og rundt
om gavlen, som lå helt ud til vandkanten. Han talte tredive E-joller,
der var nydeligt opstillet på deres vogne. Som altid blev han stående
lidt ved vandkanten. Der var noget magisk ved det sted, sandstran-
den, molen med badestigen, der blev benyttet året rundt, og kajen,
der lå i forlængelse af kurbadet. Han strakte ryggen og fortsatte mod
indgangen.

De grønne dobbeltdøre stod åbne og bød besøgende velkommen.
Holger gik ind og konstaterede, at der nok måtte være et hold sej-
lere i gang. Havde politikerne haft lidt omløb i hovedet, kunne man
have beholdt huset og satset på et sejlgymnasium på øen. Eleverne
kunne bo på kurbadets vandrehjem med havet lige uden for døren,
tænkte han og gik mellem bunkerne af ventende tasker, sække med
sejl, redningsveste, støvler og sejlerudstyr, som lå inden for døren.
Navnesedler fortalte, hvem tingene tilhørte, og ud fra lydniveauet
at dømme var de unge i gang med at spise frokost i restaurantens
indendørs afdeling. Selv havde han spist en halv time tidligere.

Holger nikkede til Anki på det lille kontor, før han låste op til
depotet og stillede malerspanden derind, malerpenslen lod han gli-
de ned i et syltetøjsglas med terpentin. Egentlig var der ikke nogen
grund til at male og vedligeholde huset længere, nu hvor det var
solgt. Men han kunne bare ikke se stedet forfalde, se malingen skalle
af. Det var det hele værd, når han så børnene myldre ind i huset
til svømmeskolen om søndagen og de unge sejlere, som boede på
vandrehjemmet på overetagen. Joller blev søsat fra rampen hundre-
de meter væk, og glade råb rungede i havneindløbet. Men hvordan
skulle det blive med alt det nu? Så meget tid og så mange kræfter
havde han lagt her. Han havde været med til at installere elevatoren,
som gav kørestolsbrugere adgang til begge husets etager. Og han
havde været vidne til, at bassinerne havde fået tag og var blevet ind-
bygget, så man kunne bruge dem om vinteren. Det var en mærkelig
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følelse at ligge i det varme vand og kigge på tøsne og råkold blæst
udenfor. At se det salte vand slå ind over kajen for langsomt at gla-
sere den med et forræderisk islag.

Ved salget havde kommunen stillet krav om, at køberne skulle sikre
borgerne adgang til bassinerne på visse tidspunkter hver uge, samt at
den populære ugentlige svømmeskole skulle fortsætte. Men køberne
havde tydeligvis forhandlet om de krav, for de var bortfaldet. Holger
sukkede, vaskede hænder og tørrede dem omhyggeligt, før han tråd-
te ud i solskinnet og slog sig ned ved det bord, Björn havde dækket
på restaurantens terrasse.

“Værsgo, den herre. Husets rabarbertærte under et låg af ma-
rengs,” sagde Björn og stillede en tallerken foran ham.

Holger forsynede sig med �ødeskum og lod skeen bryde tærtens
sprøde ydre. Den søde marengs harmonerede med de syrlige rabar-
ber og �øden, og gjorde det hele – ja, himmelsk.

Björn skænkede ka�e og satte sig derefter over for Holger.
“Åh ja,” sagde han og sukkede.
“Hvordan går det?” spurgte Holger, selv om han egentlig godt

kendte svaret. Björn havde håbet at få lov at blive i huset og fort-
sætte med at drive restaurant Drott, men uvisheden om fremtiden
betød, at store fester og bryllupper, som normalt var bestilt lang tid
i forvejen, ikke længere blev booket i restauranten. Økonomien gik
derfor stadig nedad.

“Nogenlunde. Vi er kommet med en indsigelse.”
“Men er den underskrevet?”
“Ja, og det er svært at komme videre i processen, når dele af do-

kumentationen om salget er hemmeligstemplet. Man kan jo undre
sig over hvorfor. Der er noget muggent ved hele sagen.” Han drak
en mundfuld ka�e og kiggede ud over vandet. Holger nikkede. Må-
gerne cirklede omkring noget på den anden side af sundet. En tysk
Najad passerede på vej ind i havnen. Det trefarvede �ag vajede i
vinden.
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“Jeg har ikke forstået, hvad det er, de vil lave,” sagde Holger.
“Det er der vist ingen, der har,” svarede Björn.
“Marstrands bedste beliggenhed. Risikoen er, at de kører en eller

anden virksomhed lidt halvhjertet for derefter at sige, at det ikke gik,
så nu vil vi bygge det hele om til ejerlejligheder. Jeg har forsøgt at
advare politikerne, men der er jo ingen, der hører efter.” Holger lagde
skeen fra sig på asietten og drak af ka�en.

“Og når man taler om solen. Ove Karlsson og Angela Fransson.”
Björn pegede ud på Långgatan, hvor en mand og en kvinde kom
gående. “Kurbadets nye ejere.”

“Ove Karlsson,” konstaterede Holger. “Jeg troede, han var gået
konkurs.”

“Ukrudt forgår ikke så let.” Björn rystede på hovedet, tog koppen
med sig og gik ind.

Holger blev siddende og så parret gå over mod Societetshuset og
fortsætte op ad trappen. Ove Karlsson var tynd, på grænsen til ma-
ger, selv om han havde tjent sine penge på en kæde landevejskroer.
Holger havde svært ved at forestille sig, hvilke visioner Ove kunne
have for Marstrands Varmbadhus. Han havde spist på en af kroer-
ne engang. Bakkerne havde været klistrede, og først i tredje forsøg
fandt han en ren tallerken. Maden havde svømmet i fedt, og last-
bilchau�ørerne havde fået serveret guldøl, selv om de skulle køre
videre. Ikke fordi det personligt var Oves skyld, men den, der ejer
en virksomhed, bør være mand for at ansætte personale, som kan
tiltrække �ere af den rette type. Ove Karlsson som medejer af kur-
badet var sandelig en gåde. Bare han ikke overtog driften af restau-
ranten. Angela, derimod, havde en skønhedssalon og kunne med lidt
god vilje betragtes som en forbindelse til husets historie. Men det
var nu sørgeligt. Holger drak resten af ka�en, som var blevet kold i
mellemtiden, og skulle lige til at rejse sig, da endnu en person gik op
ad trappen til Societetshuset. Vedkommende vendte sig hurtigt om,
før han lukkede døren efter sig. Gevalia var det. I virkeligheden hed
manden Lennart Holm og var i øjeblikket kommunalpolitiker på
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fuld tid. Indtil for nylig havde han solgt ka�e, deraf øgenavnet. Lidt
mærkeligt at de ankom samtidig. Eller skulle de holde et møde om,
hvordan de skulle håndtere ejerskiftet? Hvis det ikke gjaldt Björns
indsigelse? Uanset hvad, kunne han måske opsnappe noget brugbart.
Han kiggede på sine hvide malerbukser og tænkte, at det var for
længe siden, han havde ordnet Societetshusets veranda. Det kunne
han lige så godt få gjort i dag. Han vinkede ind til Björn, som stod
ved vinduet i restaurantkøkkenet og gik derfra over pladsen.

Det var ikke svært at �nde selskabet, som havde valgt at sætte sig
i den øverste verandas midterste afdeling. Holger kom uset op på
den venstre hjørneveranda. Han havde hentet maling og pensler i
depotet, og malede nu lidt åndsfraværende på facaden. Han stillede
spanden fra sig og skruede op for høreapparaterne. Løsrevne sætnin-
ger nåede ham. Kvindens stemme var lettest at skelne.

“… bedst for alle parter … at rydde forhindringer af vejen …”
Holger anede ikke, hvad det var, der eventuelt kunne være godt for

alle parter, og heller ikke, hvem parterne eller forhindringerne var.
Forsigtigt sneg han sig lidt længere frem. Trægulvet knagede under
ham, og samtalen forstummede. Holger mærkede hjertet i halsen i
de sekunder, der gik, før kvinden igen tog ordet. Det føltes, som om
adrenalinen havde skærpet hans hørelse, for nu kunne han tydeligt
høre, hvad de sagde. Med rynket pande lyttede han og indså, at alt
var værre, end Björn havde troet. Meget værre. Og hvem var de an-
dre, der sad der og snakkede? Dem ville han gerne have ansigt på,
men han turde ikke gå længere frem, end han allerede var.

“Nå, hvad siger I? Skal vi hente lidt ka�e.”
“Ja, det var måske ikke så dumt.”
Holger hørte, at selskabet rørte på sig. Var de gået? Det lød i hvert

fald sådan. Det kunne ikke tage dem mange minutter at gå ned ad
trappen og hente ka�e og komme op igen. Hvis han skulle derind,
var det nu. Med faste skridt gik han frem med malerspanden i den
ene hånd. Han lod, som om han undersøgte verandaens gelænder
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for at se, om det havde brug for maling eller ej. Alle var gudskelov
gået, men der lå nogle papirer på bordet. Farvestrålende kompendi-
er med teksten “Porten til Havet – Carpe Mare.” Og en rulle, som
Holger formodede var arkitekttegninger. Han så sig hurtigt om, før
han rullede tegningen ud, men nåede knap at kigge på den, før der
hørtes skridt på trappen. Rullen faldt på gulvet, og han bukkede sig
for at samle den op og lægge den samme sted. Syv kompendier lå på
bordet. Hurtigt åbnede han de øverste knapper i �annel skjorten, tog
et kompendium og stoppede det ind, før han igen knappede skjorten
og bakkede ud samme vej, som han var kommet.

“Hallo! Hvad laver du her?” spurgte en mand, der kom ud med
et krus ka�e i den ene hånd og en serviet med en kanelsnegl i den
anden. Mørkt jakkesæt, den blå skjortekrave ulasteligt strøget og et
dyrt udseende vinrødt slips med diagonale striber. Ansigtsudtrykket
var vredt. “Nå? Hvad har du gang i?”

Holger forsøgte at se uforstående ud. Han trak på skuldrene,
mens han tænkte febrilsk. Et ord på polsk, helvedes hurtigt, hvad
som helst …

“Kan du ikke høre, hvad jeg siger?” Et armbånd i børstet stål blin-
kede, da manden gjorde tegn til Holger.

“Czerwena farba.” Holger holdt penslen og malerspanden op, selv
om malingen ikke var rød, men forhåbentlig kunne manden ikke
polsk. For en sikkerheds skyld gentog han det, nu med eftertryk.
Derefter vendte han sig og gik. Hjertet hamrede i brystet, da han
fortsatte ned ad trappen med så rolige skridt, han kunne, og ind
i depotet, hvor han lukkede døren efter sig. Hænderne rystede, og
hjertet galoperede. Han turde knap trække vejret. Prospektet klæbe-
de til brystet. Vidste de, hvor mange prospekter, de havde med? Ville
de savne det, han havde taget?

Jeg må hellere gå så hurtigt som muligt, besluttede han. Han stil-
lede penslen ned i spanden uden at bekymre sig om, at både den og
malingen ville blive ødelagt. Forsigtigt åbnede han døren, lukkede
den stille bag sig og tog bagvejen ud på Villagatan.
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En halv time senere sluttede mødet på Societetshuset øverste ve-
randa. Hænder blev trykket med løfte om fremgang og økonomisk
gevinst. På vejen ud gjorde en af de jakkesætsklædte mænd tegn til
servitricen, der havde været på vagt hele dagen.

“Jeg ville gerne tale med ham polakken,” sagde han.
“Polakken?” Hendes ansigt var spørgende. “Jeg forstår vist ikke,

hvad du mener.”
“Maleren.” Han pegede op mod den veranda, de var kommet fra.
“Nå, Holger,” sagde hun og lo. “Hvad er der med ham? Har I fået

maling på tøjet?” spurgte hun og kiggede på de mørke bukser.
“Holger?”
“Holger Eriksson. Han er en slags altmuligmand. Ordner det me-

ste. Men jeg tror ikke, han er polak.”

Torsdag den 24. maj 1906

oktor John Bauman, ejer af Marstrands Hafskuranstalt og
byens lokale badelæge, tog sin hat på, nikkede til opsyns-

manden, som holdt døren for ham, og trådte ud i solskinnet uden
for kurbadet. Vinden var stadig kølig, men solens stråler varmede, og
snart ville de sørge for højere temperaturer både på land og i havet
til sommeren, der var på vej.

Som sædvanlig blev han stående lidt og så ud over havneindløbet.
Brølet fra Marstrands⌧orden hørtes tydeligt, og langt derude lå nog-
le hvide gæs på bølgerne. Damperen fra Göteborg ville ikke komme
til tiden, konstaterede han. Selv om vinden var løjet betydeligt af
siden i går, var der stadig høje dønninger ude på ⌧orden. Rejsen ville
blive alt andet end behagelig. En båd fuldt lastet med nyfangede
makreller var netop på vej ind til sildesalteriet på Malepert på den
anden side. Han fulgte båden med blikket, da han gik over pladsen
ved kurbadet. Behændigt manøvrerede �skeren den overlæssede båd
ind mod lastekajen, luvede derefter op og lod vinden spile sejlene ud,
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så den tog farten af og gled ind i fuldstændig kontrolleret tempo.
John Bauman kunne ikke undgå at blive imponeret over �skerens
dygtighed. Alle de faktorer, de var tvunget til at have med i bereg-
ningerne. Vindens styrke og retning, strømmens styrke og retning,
bådens vægt, sejl�aden og hvor meget last, de havde om bord. Og
det var bare selve båden, for man vidste ikke, om der var plads til
at lægge til, når man kom til kaj. Men �skerne fandt alligevel ud af
det, de uhåndterbare træbåde svingede lydigt rundt og lagde sig til
rette. Tov blev kastet i land eller over til andre både, hvor hjælpende
hænder rakte frem for at tage imod dem. Forudsat at det ikke var et
konkurrerende �skelaug, der lå til kaj, for så hjalp de ikke, men stod
i stedet med armene over kors og så det hele gå galt. Han havde et
par gange været nødt til at sy en �sker sammen, efter de var begyndt
at skændes, og det endte med håndgribeligheder. Så længe de brugte
næverne, gik det, men når de bevæbnede sig med �skeredskaber og
andre våben, der fandtes om bord, blev skaderne straks større.

Han drejede om hjørnet, og med vinden i ryggen spadserede han
over Norrborn, den vinklede træbro, der forbandt kajen foran kurba-
det med en kaj, som løb langs hele havnen. Vinden kom var ikke så
stærkt her, selv om det blæste rundt om hjørnet ved Frederiksborgs
gamle forsvarsværk. Nu lå der et fornemt træhus, hvor kanonerne
tidligere havde stået. Doktor Bauman kiggede op mod Villa Aruga.
Huset var malet i samme okkergule farve som kurbadet og Grand
Hotel. Førhen var de mest velhavende gårde i en bygd malet i den
farve for at markere deres status.

Gennem de åbne balkondøre på første sal så han, at et beskyt-
tende lagen blev løftet og blottede det store �ygel. Lagnet blev lagt
sammen og næste møbel vækkedes af sin vinterdvale. En gartner var
i fuld gang med at ⌧erne ukrudt i grusstien rundt om huset, og en
maler opfriskede den grønne farve om vinduerne, selv om bygningen
kun var to år gammel. Forårsrengøringen er i gang, tænkte lægen
fornøjet og konstaterede, at familien Wijk, ligesom �ere af de andre
velstillede familier, havde sendt tjenestefolkene i forvejen. Alt skulle
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stå klar, når herskabet ankom. Havestuer, som stod uopvarmede og
a�ukkede om vinteren, skulle åbnes og luftes ud. Vinduer blev pud-
set og gulve skrubbet. Sådan var det også hos de fastboende. Ikke
fordi de selv ville få glæde af de rengjorte hjem. Folk i Marstrand
pakkede deres ting og sager og �yttede ned i kælderen for at leje
overetagerne ud til badegæsterne. Man havde brug for indkomsten.

Øen gav læ for vinden, og på kajen varmede solen behageligt. Han
skyggede med hånden for øjnene. Damperen var på vej ind, han kun-
ne se den ved Albrektsunds Kanal. Den hævede sig på dønningerne
i det sydlige havneindløb. Kort efter hørtes damp�øjtens kraftfulde
signal. Som på kommando dukkede dragere og drenge med kærrer
op. De var alle klar til at tage sig af lasten og de nyankomnes bagage.

Sankt Erik lagde til kaj med sit sædvanlige brag. Alle holdt sig på
afstand, når det tungt manøvrerende fartøj viste sig. Ingen ville være
i vejen for to hundrede og femogtredive tons stål. Bådsmanden send-
te kasteliner i land, og straks lå fartøjets tunge trosser om kajens
grå stenpullerter. Landgangen blev lagt på plads, og en efter en gik
de rejsende i land. De var alle blege om næbbet, konstaterede dok-
tor Bauman. Ikke underligt, når man tænkte på søgangen. Tre piger
iklædt ternede tørklæder var synligt lettede over at få fast grund un-
der fødderne. De beundrede den elektriske gadebelysning og kigge-
de på de sorte lygtepæle, der gjorde det muligt at arbejde med silden
selv i de mørke vinteraftner. Lidt fortabte så de ud, som de stod på
kajen med hver sin taske og ventede på nogen, der formodedes at
dukke op og tage sig af dem. Uden tvivl serveringspersonale til et
af pensionaterne. Dragerne sloges næsten om at fragte de få gæsters
oppakning for ringe betaling, og pigerne rystede på hovedet, da en af
dem pegede på deres tasker.

Han skulle lige til at gå hen og spørge, om han kunne hjælpe, da
han bemærkede en ung mand med en brun lægetaske.

“Doktor Karl Wallin?” spurgte han.
“Det stemmer.”
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“John Bauman.” Han rakte hånden frem. “Velkommen til Mar-
strand.” Håndtrykket var fast, hånden tør og varm. De blå øjne var
klare, som på en friskfanget �sk.

“Tak. Hvor er det venligt, at De selv tager imod mig.”
Doktor Bauman lo under overskægget.
“Det manglede bare. Gik rejsen fra Stockholm �nt?”
“Helt �nt.Toget kom til tiden, og Deres instrukser var udmærkede.”
“Jeg antager, at rejsen til havs ikke var helt behagelig.”
Han smilede.
“Det er korrekt antaget. Vi havde en forfærdelig søgang. Jeg trives

selv på søen, men �ere af passagererne blev virkelig dårlige.”
“Det kan jeg forestille mig,” sagde doktor Bauman. “Kunne I se

øgruppen mod syd?”
“Skærgården her er så anderledes end den omkring Stockholm. I

har så få træer.”
“Det er sandt, i hvert fald kan det se sådan ud, når man passe-

rer øerne. Men nogle steder kan der vise sig at ligge grønne, frodige
græsgange bag det, der ligner døde, grå klipper, og blomstrende haver
bag de hvidmalede plankeværker. Vi må vise Dem rundt i området og
på øens gårde, før sæsonen begynder. Deres oppakning?”

Karl havde sin lægetaske i hånden, men pegede på to ku�erter, som
blev lastet på en kærre efter doktor Baumans anvisninger. Til sidst
lod Karl lægetasken følge med den øvrige oppakning. Nu skramlede
kærren af sted over kajens brosten, mens Karl og lægen spadserede
lidt bagved. De pastelfarvede træhuse med deres nydelige verandaer
gav et idyllisk indtryk.

“Jeg går ud fra, at De er sulten efter rejsen, så jeg foreslår frokost på
Turisthotellet.”

“Tak, meget gerne.”
Han havde hørt om hotellet, der var blevet bygget få år tidligere,

og han havde oven i købet set �ere postkort med det, men han kunne
ikke lige nu komme i tanke om, hvem af sin mors slægtninge, der
havde sendt dem.
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Alle, som de mødte, hilste på doktor Bauman. Manden nikkede
tilbage, mens han skiftevis pegede på bådene langs kajen og på huse-
ne. Hele tiden fortalte han noget. Hænderne gestikulerede, ofte med
hjælp fra spadserestokken.

“Det her er hjertet af Marstrand. Havnen. Indløbet kan sammen-
lignes med store pulsårer, og vandet er i konstant bevægelse. Mange
her er egentlig �skere.”Han gjorde en håndbevægelse mod kasserne,
som stod stablet på kajen, og den båd med makreller, som netop nu
blev losset. “Men om sommeren får �ere af �skerne ekstraindkom-
ster ved at sejle med badegæster.”

“Det er det samme ved Saltsjöbaden,” sagde Karl og kiggede på de
sølvglinsende �sk, der stadig sprællede i en af kasserne.

“Makrel,” sagde doktor Bauman og vendte sig mod bådens ejer.
“Er det sidste tur, Frans?”

“Sidste tur, doktor.” Manden nikkede. “Jeg er nødt til at skure for
at få hende ren.” Han slog ud med hånden mod lastrummet i sin
båd. “Men det gik forrige år, så det går vel også nu, tænker jeg.” Han
førte hånden til huen. Doktor Bauman nikkede tilbage.

“Nogle af �skerbådene bliver lavet om til rene lystbåde og sejler
kun med badegæster. Men de �este �sker om efteråret og vinteren,
for derefter ved denne årstid at gå i land og skure skel og �skelugt
væk.”

Doktor Bauman vidste, at det var hårdt arbejde at få bådene rene.
Han havde set, hvordan de så ud i november, når de kom ind fuldt-
lastede og beskidte. Kontrasten kunne ikke være større, end når da-
merne steg om bord i juli med parasol og lange hvide kjoler og slog
sig ned. Lud og derefter sæbe – alle havde deres opskrift på, hvordan
man bedst gjorde rent.

“Jeg troede, man �skede sild?” sagde Karl.
“Det gør man også fra oktober og frem. Men silden er for mager

nu om foråret, og så kommer makrellen. Derefter kommer badegæ-
sterne. Fiskerne gør rent og sætter bænke i. De tager badegæsterne
ud i bådene, ofte på heldagsud�ugter, hvis vejret tillader det. Ikke
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for meget vind, kun lige nok til at fylde sejlene. Bådene har plads
til ti eller tolv personer, og en heldagstur kan indbringe tre eller �re
rigsdaler. Mennesker tilpasser sig.”

Han lagde mærke til, at den unge mand forsøgte at lade være med
at rynke på næsen ad stanken af sved og �sk fra de to �skere, de
passerede. De bar hver sin kasse fyldt med makrel, som straks blev
lastet på et større fartøj, før de vendte om efter den næste kasse. Et
sådant ansigtsudtryk passede sig heller ikke, hvis han skulle pleje sår,
der ikke sjældent lugtede dårligt. Måske havde han noget salve, han
kunne smøre under næsen.

“Man vænner sig til det,” sagde han med et nik mod �skerne.
Karl anstrengte sig for at smile.
“Det ser ud til at blive en god sæson også i år. Mange bestilte al-

lerede i januar. Folk vil være sikre på, at de får samme hus som sidste
år. Og året før havde vi to tusinde badegæster.”

Karl standsede op.
“To tusinde? Det var sandelig ikke dårligt.”
“Indbyggertallet i Marstrand �redobles i badeperioderne. Første

periode begynder 1. juni og løber frem til 14. juli, og anden perio-
de begynder 15. juli og slutter 31. august. Jeg tænkte, at De hellere
måtte komme nu i maj, så vi kan nå at gennemgå alle periodens for-
pligtelser. Så snart badegæsterne kommer, bliver der ikke tid til det.”
Doktor Bauman satte farten op, som om at bare tanken om alt det
arbejde, der ventede ham, gjorde, at han �k travlt.

Karl kiggede skeptisk på de få mennesker på kajen. For en, der
ikke havde set byens forskellige ansigter, var det svært at forestille
sig, at det kunne blive så overvældende.

“Bare vent, så skal De se,” sagde doktor Bauman, som om han
læste Karls tanker. “Her plejer at være et liv uden lige, for ikke at tale
om Hans Majestæts ankomst. Så har vi de �este af landets fornem-
meste familier her.”

Doktor Bauman tænkte i sit stille sind på, hvordan de adelige
damer i elegante kjoler �k noget hårdt i blikket, og hvordan deres
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frygtelig spidse albuer blev anvendt for at komme tæt på kongen.
Pludselig standsede doktor Bauman og pegede med spadserestok-

ken på et af de store træhuse på kajen.
“Widells købmand,” sagde han. “De har det meste. Og postkon-

toret ligger i samme hus.”
“Det må jeg huske,” sagde Karl.
“Ja, der �ndes naturligvis �ere butikker. Lindberg på Kyrkogatan

har kolonialvarer og konserves.”
“Kyrkogatan,” spurgte Karl. “Ligger det i nærheden?”
“Ja, den løber parallelt med kajen. Vi har �ere bagerier. Og så er

der Pehrsson, som har købmand, Löfgrens på Långgatan har en bu-
tik med bøger, musik og papir, Walls har frisøren, den ligger også på
Långgatan …”

“Långgatan,” gentog Karl. Det hørtes tydeligt på stemmen, at
navnet ikke sagde ham noget.

“Jeg tror bestemt, at vi skal spadsere en tur i byen efter frokosten.”
Doktor Bauman lettede på hatten ad en forbipasserende dame.

“Det ville være rart,” sagde Karl og kiggede på et af de nærliggen-
de træhuse.

Manden med kærren, som tog sig af Karls ku�erter, var for længst
forsvundet, og Karl spekulerede på, hvor han selv skulle indkvarteres.

Doktor Bauman var blevet tavs, da de gik forbi en lang kælder-
bygning, der lå langs kajen. Karl kiggede forundret på den.

“Lidt mærkeligt at bygge en kælder ved byens bedste udsigt,” sag-
de Karl.

“Salomon Meyer var en meget rig handelsmand, og han beslut-
tede at opføre det fornemmeste hus i hele Marstrand. Det skulle
ligge her på kajen. Men han kom aldrig længere end til kælderen, før
familien �k økonomiske problemer, og mens man ventede på bedre
tider, lagde man tag over kælderen.”

“De bedre tider kom aldrig,” sagde Karl, netop som de drejede om
hjørnet på Varvsgatan.

“Ja, sådan gik det. Her har De derimod øens nyeste hotel. Turist-
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hotellet.” Doktor Bauman slog stolt ud med hånden mod den gule
facade. Over de høje vinduer hang hvide markiser mod kajen, og et
hvidt stakit omkransede en udendørsservering, hvor to høje asketræ-
er gav skygge.

“Hans Majestæt Oscar II har engageret sig og ejer seks aktier i
hotellet. Selv nøjedes jeg med en. De kostede trods alt femhundrede
kroner stykket.” Han betragtede Karls reaktion på den oplysning.

“Det ser ud til at være godt bygget,” sagde Karl. “En smuk byg-
ning,” tilføjede han. Stemmen lød mere entusiastisk. “Så De er oven
i købet medejer?”

Ved det sidste ord så Bauman fornøjet ud. Som om den unge læge
havde forstået sin plads.

“Kom, så får vi lidt at spise,” sagde han og gik op ad trappen til
restauranten.

Han havde kloge spørgsmål, konstaterede Bauman og fortalte
om gennemsnitstemperaturen om sommeren og om saltindholdet,
som kunne variere fra 2 til 3,5 procent. Store temperaturudsving
hørte til undtagelsen, og de lune aftener og nætter var derfor med
rette værdsat. De enorme vandmasser og de nøgne klippers varme-
regulerende temperatur var årsagen, forklarede han, og den unge
mand nikkede.

“Takket være havvandets temperatur er klimaet her behageligt og
mildt frem til midten af november, hvilket gør Marstrand til et godt
kursted, også uden for sommertiden.”

“Virkelig interessant,” sagde Karl Wallin.
“Alle byens gader og gårde er drænet med rør, hvilket betyder,

at vandet løber væk, og jorden hurtigt tørrer igen, selv efter kraftig
regn. Hvad angår sanitetsforholdene i byen, så har sundhedsinspek-
tøren givet den mest rosende vurdering.”

“Og I har elektrisk belysning i gaderne.” Karl pegede på lygtepæ-
lene.

“Marstrand er det første kurbadested i Norden, der har indført
udelukkende elektrisk belysning,” sagde Bauman, ikke uden stolthed
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i stemmen. “De mindre gader har glødelamper, men Hamngatan,
som løber langs hele havnen, har store buelamper. Den slags står
også i parken ved Societetshuset, ja hele Societetshuset har for resten
elektricitet. Også Turisthotellet.”

Efter måltidet viste Bauman ham rundt. De gik tilbage mod Kyrko-
gatan, forbi præstegården og passerede kirken. Bauman fortalte om
franciskanerklosteret, som havde ligget der, og bad Wallin bemærke
brønden, der havde eksisteret siden munkenes tid.

“Udmærket vand,” påpegede Bauman, som hele tiden hilste på de
mennesker, de mødte. Han fortalte, hvilke bagerier der var de bedste,
og hvilken skomager han anbefalede. Da de kom tilbage til kajen,
standsede han ved købmandsgården, hvor Otto Svenssons manufak-
turhandel lå.

“Selv om doktor Wallin er vant til Stockholms store udvalg, så
vil De �nde, at Marstrand har alt, man behøver,” sagde Bauman og
tog ham med ind i bygningens indre gård, fortalte om frøkenhuset,
der indeholdt boliger til tjenestepigerne, og gik forbi stedet mod en
lagerbygning i tre etager, hvorfra man tidligere havde fragtet havre
til England.

“Sig mig, er der noget De har brug for inden i morgen?” spurgte
Bauman. “Jeg har sørget for, at De kan spise morgenmad hos Deres
værtsfolk. Køkkenpersonalet stiller den frem på en trappe ved deres
lejlighed. Deres lejlighed, ja, jeg foreslår, at vi går derhen, hvis De
ikke har nogen indvendinger.”

Karl havde ingen indvendinger.
Damerne ville blive helt tossede, tænkte John Bauman, da han om

eftermiddagen viste Karl hans lejlighed, der lå over apoteket på hjør-
net af Kyrkogatan og Rådhusgatan. En ugift læge, der oven i købet
var behagelig at se på. Det kunne give anledning til bekymringer.

Duften af sæbe, der for ham var tæt forbundet med familiens hus-
holderske Gärda og hjemmet i Stockholm, fornemmedes allerede i
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forstuen. Karl mærkede, at skuldrene sænkede sig, da doktor Bau-
man lukkede hoveddøren på nederste etage efter sig.

Et værelse og et køkken. Værelset vendte ud mod Rådhusgatan,
og der stod et skrivebord ved et af vinduerne. I hjørnet ved siden af
kakkelovnen stod to jernsenge og mellem dem en servante med va-
skefad og kande. Måske havde de troet, at han var gift og havde sin
hustru med sig.

Lægetasken og de to ku�erter stod ved fodenden af den ene seng.
Han gik hen til det nærmeste vindue. Gennem de tynde gardiner
kunne han se havet glitre nede i havnen. I den modsatte retning så
han Bauman gå op ad Rådhusgatan mod Grand Hotel. Han lettede
på hatten og hilste på to kvinder, som gik arm i arm. Da de var gået
forbi, vendte han sig og kiggede efter dem. Upassende længe for en
gift mand, tænkte Karl.

I pavillonen, der lå i Paradisparken mellem Grand Hotel og kajen,
begyndte et orkester at stemme de blanke instrumenter, mens folk
strømmede til. Karl åbnede vinduet, trak aftenluften ind og strakte
ryggen, så det knagede. Han havde været tidligt oppe, og nu begynd-
te trætheden at melde sig. Han havde hovedpine og masserede tin-
dingerne, før han satte sig på den ene seng og åbnede den nærmeste
ku�ert, kiggede lidt på indholdet, før han samlede kræfter og rejste
sig. Han tog skjorterne som Gärda omsorgsfuldt havde strøget og
foldet for ham og hængte dem i et klædeskab.

I det lille køkken, som lå i forlængelse af værelset, fandt han en
spand og med den i hånden gik han ned ad trappen og ud i gården
for at hente vand. Bagdøren til apoteket stod åben, og en dreng bar
tomme trækasser ud, som han stablede i gården. Han tog huen af
og bukkede, da han �k øje på Karl, der nikkede tilbage og forsvandt
med spanden, før der kunne nå dukke �ere op.Trappen virkede læn-
gere på tilbagevejen.

Han gabte og fyldte kanden ved vaskefadet. Rev papiret af sæ-
ben, som lå sammen med barberkniven og tandbørsten i toiletta-
sken. Kort overvejede han at varme vandet på komfuret, men han
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var for træt. Skjorten tog han af, og han vaskede sig under armene
og i ansigtet med det kolde vand. Derefter drak han et glas og tog
natskjorten over hovedet. Vinden blæste ind ad det åbne vindue og
�k de tynde gardiner til at blafre.

Orkestret i Paradisparken begyndte at spille, nogle minutter efter
at han havde lagt hovedet på puden, men da sov han allerede.


