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1

E  VALD TRÅDTE UD på den blankslidte trappesten af 
granit, hvor navnet Ørby Kro var hugget med svungne 
bogstaver. Han sendte et blik til sin kone på den anden 

side af gårdspladsen, men Johanne gav ham bare et kort smil til
bage. Så tog hun endnu et bundt liljer, gik op til klapbordene 
på græsplænen og satte blomsterne i de store glasvaser, én ef
ter én. Der var dækket op til halvtreds siddende gæster under 
en blå himmel, og et bord til buffeten var opsat i skyggen un
der kastanjen, ned mod vandet. Pølseplanke, ost og alkoholfri 
punch. Plænen var nyslået, det havde Daniel gjort dagen før, 
mens hans storebror, Thomas, hjalp Evald med at kalke yder
murene på det stråtækte hus.

Evald mærkede en sten under sin sko og sparkede den væk 
fra trappestenen. Duften af nyslået græs blandede sig med salt
lugten fra havet og et strejf af kulsyre fra den opstrøgne kalk på 
væggene. Der skulle ikke være noget at sætte en finger på. Han 
vidste, hvordan hans brødre levede, for han havde selv været ak
kurat som dem. Når man drak, blev alt udsat til i morgen, og 
sådan kunne det gå i årevis. Nu var han tørlagt og havde taget 
imod Jesus som sin frelser og boede i en gammel kro, hvor der 
ikke havde været udskænkningssted siden engang i 1920’erne. 
Tre mand høj fra menigheden havde forsøgt at grave granitblok
ken med kronavnet fri, men det var som om, den aldrig endte, 
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og de kunne ikke tvinge deres spader og stengrebe ind under 
den. Daniel havde sagt til sin far, at blokken nok gik helt ned til 
helvedes fordør. Det havde Evald rømmet væk med et smil, og 
de to ældste brødre havde også smilet. “Af børn og fulde folk …” 
havde Evald sagt, men det lød jo også forkert. 

Granitblokken var og blev husets hovedhjørnesten, og man 
kunne ikke fjerne den uden at fjerne huset.

Johanne kom ned fra plænen og gik ind i bryggerset. Så var 
bordet pyntet. Hun lukkede døren efter sig, lidt hårdere end 
nødvendigt. 

Evald havde også hørt bussen oppe ved gaffelkrydset. Diesel
motorens summen blandede sig med lydene fra havet. Det blæ
ste ikke meget, og man kunne høre småsten og strandskaller 
rulle i brændingen, dernede bag kystskrænten. Han kiggede på 
armbåndsuret. Det så forkert ud, for hans eget ur var af rustfrit 
stål med hvid skive, mens dette, hans fars Rolex, var af guld og 
havde koboltblå skive. Men klokken var fjorten på begge ure, så 
meget vidste han. Bussen burde være kørt igen efter et øjeblik, 
men den brummede stadig deroppe, mens de fik bakset sig ud af 
vognen. Hans fulde brødre. Til tiden for første gang.

“Så kommer alle gribbene,” sagde han til Daniel, der var ved 
at stille cyklerne på række under halvtaget ved brændestabelen. 
“Så snart far lukkede øjnene, så skal jeg love for, at mine brødre 
åbnede deres. Men der er ikke noget at komme efter, og det skal 
gribbene nok finde ud af.”

Daniel kiggede op mod krydset. 
“Farmor siger, at hun har styr på de bavianer. Hvorfor kalder 

alle hende egentlig for enkefruen?”
Evald svarede ikke. Han tog gulduret af og lagde det i lom

men. Hans brødres halvkvalte latter gjorde ham trist. Kunne de 
ikke vise deres mor den respekt ikke at møde berusede op, bare 
denne ene gang?
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Inde i kapellet samme formiddag havde Evalds fem brødre 
rejst sig og grebet om træhåndtagene med den sirlighed, som 
kun fulde personer kan mønstre, og den hvide kiste havde 
slingret ned ad midtergangen, mens orglet spillede “Jeg går i 
fare, hvor jeg går”. Evald havde som den eneste ædru bror sty
ret kisten med den gamle æskefabrikant ud til den ventende 
rustvogn. Undervejs mod udgangen raslede blomsterne til 
gulvet, som lå æskefabrikanten derinde og prikkede stængler
ne ud med den blyant, han altid bar over øret. Og så var bilen 
kørt bort, ned til krematoriet. Hans gamle far, der aldrig havde 
 behandlet ham for godt, men Evald havde tilgivet ham det hele.

“Ja, for I har da ordnet det, har I ikke?” sagde Daniel til sin far 
uden at fjerne blikket fra silhuetterne ude på grusvejen bag 
 syrenerne. 

Så kom alle gribbene. Daniel vidste godt, hvordan deres ånde 
ville være. Han var tretten år gammel, næsten fjorten, og farfar
ens havde været hans første bisættelse. Han havde ikke meget 
med sin fars familie at gøre, men kunne godt huske, hvordan de 
lugtede. Af sprut og smøger.

Evald nikkede. De havde ordnet det, ham og farmor. Hver 
 aften, når døren stod på klem, havde Daniel hørt dem drøfte 
det hele, og hvordan det skulle arrangeres og præsenteres, både 
denne eftermiddag og den nærmeste fremtid. Farmor talte, og 
Evald sagde “ja, mor.” Flere gange havde de ringet til advokaten, 
selv når det var blevet sent. Det var ikke pæne ting, Daniels far
mor sagde om sine andre sønner. Skidteraset.

“Nå, det er så her, I bor,” sagde onkel Keld og gav hånd til både 
Evald og Daniel, og fik så øje på trappestenen. Keld havde tyndt, 
skulderlangt hår og furet hud, men havde efter sigende været en 
flot mand engang, selvom Daniel syntes, det var svært at forestil
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le sig. “Og jeg kan se, at her har været kro. Så er vi sgu da kommet 
til rette sted. Skal du have én med, Evald?” Han raslede med sin 
plasticpose. “Eller man må måske heller ikke drikke her?”

“Jo, det må I godt,” sagde Evald. “Jesus talte jo også med 
synder inden ved brønden i Samaria. Jeg mangler vist kun at få 
papiret fra dig, Keld?”

“Samaria? Det var dæleme svært nok at finde bussen hertil.” 
Keld rakte Evald et foldet ark. “Hvor er mor? Hun så træt ude 
inde i kapellet, men det er sgudaik’ så underligt.”

“Hun er ved at gøre sig klar.” Evald pegede med tommelen 
over skulderen, men blev stående i døråbningen. “Hun kom
mer ikke ud, før alle er ankommet og har taget plads på plænen. 
 Sådan vil hun have det. Og hun skulle også lige hvile sig.”

Hans øjne faldt ned over dokumentet. Så foldede han det og 
stak det i skjortelommen.

Keld satte posen bag bambussen ved døren. Han trak op i 
sine blå Wrangler og åbnede en øl med en samfundshjælper i en 
kæde fra livremmen. “Hvor mange kommer der da?”

Onkel Børge sluttede sig til dem, en høj, ranglet mand, tynd 
som et halmstrå. Hans stemme skælvede. “Det var en smuk 
 begravelse, Evald,” sagde han, øjnene to sprækker, en næsten 
udbrændt cigaret mellem læberne. “Meget, meget smuk. Det 
har du arrangeret fint.” Så sonderede han de umiddelbare om
givelser. “Keld, giver du en øl?”

Flere personer trådte ind på gårdspladsen og vinkede til den 
lille gruppe under tagskægget ved husets hoveddør, inden de 
gik op på plænen og grupperede sig om den fjerneste bord
ende. Der var også nogle kvinder, Daniels tanter, men de vin
kede ikke. De to ældstebrødre fra menigheden ankom til fods 
sammen med deres koner, nikkede til Evald, for de boede jo i de 
nærliggende huse, og satte sig ved den anden bordende. Der var 
ingen bordplan, og Johanne var heller ikke at se nogen steder.

Det koldeste land i verden.indd   12 13/10/15   13.55



13

“Sonja, kom lige med mine cigaretter,” råbte Børge og tog en 
lang tår med øjnene lukkede. Og så en dyb indånding. “Nå, men 
vi er da heldige med vejret,” sagde han og kiggede sig omkring, 
uden at noget lod til at gøre indtryk. “Så det er jeres kollektiv. 
Hvor er klubhuset, som du taler så meget om?”

Daniel kiggede på sin far. Evald talte næsten aldrig med sine 
brødre, og ingen af dem kom nogensinde inde på æskefabrik
ken, hvor Evald havde arbejdet med deres far hver eneste dag, 
siden han var femten år. Brødrene kom kun til julefrokosten.

“Det er ikke et klubhus. Det er en kirke. Du kan se tårnet.” 
Evald pegede hen over NaboVagns lange drivhus. “Vejen er 
blind, og kirken er sidste træhus inden skrænten. Vi arbejder sta
dig på den sidste finish. Du skulle komme herud til et møde en
gang. Man skal jo standse, inden man ryger ud over afgrunden.”

Så stod de der et øjeblik og kiggede over mod kirkebygningen. 
Forstander Rosenkilde pegede altid ned mod skrænten, når han 
holdt én af sine dundertaler. Så var det ikke svært at forestille 
sig den evige fortabelse, særligt ikke når det stormede.

“Nåh, men det er jo godt nok,” sagde Børge. “Hvordan tager 
hun det?”

Evald nikkede. “Godt, efter omstændighederne. Hun er jo 
også chokeret.”

“Ja, ja, da. Det er da klart. Hvad siger advokaten?”
Evald sparkede en imaginær sten væk. 
“Til hvad?” 
“Ja, du ved, til fabrikken, og hvordan og hvorledes? Der stod 

jo ikke meget på det papir, vi underskrev. Alt skal ske så fandens 
hurtigt.”

Evald rettede på dokumentet i skjortelommen. “Der er kaffe 
på plænen indtil klokken fire. Så kommer advokaten, og når de 
andre gæster er gået, så skal han nok forklare, hvordan landet 
ligger. Men I skal ikke sætte næsen op efter ret meget. Vi har 
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gået det hele igennem, mor og jeg, og det ser ikke godt ud.”
Børge råbte igen. 
“Sonja, for helvede! CIGARETTER!”

Evald havde også lyst til en cigaret. Det var hans sidste last. Han 
røg tre grønne Cecil dagligt, oppe under stråtaget, hvor ingen 
kunne se ham. Vind og vejr havde tæret på stråene, og på nord
siden havde mosset gjort indhug, så det var som at ryge ude i 
den fri luft. Men ikke i dag, ikke mens hans brødre var her, og 
da slet ikke ældstebrødrene, selvom Robert vist også røg i smug. 
Det nævnte de dog aldrig for hinanden. Det var nok, at Herren 
vidste det.

“Den gamle sagde da ellers, at det gik fantastisk derinde på 
fabrikken.”

“Det er typisk far,” sagde Evald. “Han ville aldrig indrømme 
en fejltagelse. Du kan selv spørge mor senere. Det går ikke godt. 
Alt skal være plastic, og alt bliver lavet i Østen. Ingen bruger fin
gertappede æsker af træ mere.”

“Så der er ikke noget?” 
Børge kiggede på sit digitalur, et Casio med lommeregner, 

dernæst op mod busstoppestedet.
“Advokaten skal nok forklare det hele. Det er det, han får sine 

penge for. Det vigtigste er vel, at mor kan blive siddende i huset, 
ikke? Så skal jeg nok bekymre mig om fabrikken.”

Keld satte en tom flaske ned i bambussen. 
“Kunne du ikke have sagt det i telefonen?”

Enkefru Enevoldsen havde boet hos Evald i de seks dage, der 
var gået, siden hendes mand faldt om på vej ind i Handels
banken. Under armen havde han en mappe med 100.000 kro
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ner i kontanter, og han havde ikke sluppet den i faldet. Penge
ne kom aldrig ind på kontoen. Evald havde kvitteret for dem 
nede i skifteretten. Lidt under halvdelen var gået til bedemand 
og traktement, og resten lå inde i køkkenet, fem kuverter i et 
ildfast fad med låg. Titusind kroner i hver kuvert. Det så ud af 
meget i tyvekronesedler. Enkefruen havde sagt til Evald, at han 
skulle sige så lidt som muligt. 

“Gå stille med dørene, min søn, bare få dem til at skrive un
der. Hvis der er spørgsmål, skal jeg nok få skidteraset til at mak
ke ret. Vi sætter ikke din fars minde eller fabrikken over styr. 
Det er det eneste, denne familie kan være bare en lille smule 
stolt af. Og så længe jeg ikke har stillet træskoene, bliver der 
ingen problemer.”

Enkefruen var 79 år gammel, og alle, inklusive hende selv, 
havde regnet med, at hun ville være den første til at gå bort, for 
Valdemar havde været tolv år yngre og i fuld vigør. Det kneb lidt 
med hendes bentøj, men hun var frisk i hovedet, og hendes hår 
var ligeså kulsort som den majdag i 1905, hvor hun blev født på 
et husmandssted på Viborgegnen. Hun havde sat seks sønner 
i verden, fem på rekordtid og Evald som efternøler, og siden 
havde hun mest hæklet og broderet og set gennem fingre med 
 Valdemars fjollerier. Alt havde været tilrettelagt efter, at hun 
gik bort først, men så havde skæbnen spillet et andet kort, og 
nu var den gamle levemand ikke mere. 

To dage før bisættelsen havde advokaten – Avekatten, som 
 Valdemar kaldte ham – igen været på besøg ude på Herrens 
Mark. Denne gang havde han papirerne med, som kunne doku
mentere, at 51 % af aktierne i Aktieselskabet S.V.  Enevoldsens 
Æskefabrik af 1926 var ejet af efternøleren, Evald Enevoldsen, 
samt at patriciervillaen på Badevej var udlejet til direktørparret 
af deres søn, selvsamme Evald. Enkefruen havde nøje instrueret 
advokaten om, hvordan det skulle tilrettelægges, og kom han 
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med indvendinger, klemte hun om hæklepinden, så hendes 
knoer blev hvide. Dokumenterne var dateret år tilbage og havde 
de nødvendige tinglysninger og vitterlighedsvidner, hvordan 
det end var sket, men både Advokat Lindstrøm og gamle Valde
mar  var frimurere, og det var der jo også andre, der var. Der var 
ikke noget at komme efter. Og hvad der skulle ske, når enkefru
en gik bort, var der nu også taget højde for.

“Burde vi ikke vente med formaliteterne til efter højtidelig
heden?” havde Evald sagt.

“Ikke tale om,” sagde hans mor. “Få de drønnerter til at sætte 
deres kragetæer på papiret, inden du så meget som lukker dem 
ind i kapellet.” Og til advokatens spørgsmål om, hvem der skul
le være den nye direktør, havde enkefruen peget med hækle
pinden af marokkansk valnød på Evald. “Der er ingen andre i 
familien, der kan være noget med tør.”

Daniel vidste ikke, om han skulle sætte sig hos sin fars familie 
i den ende af haven, der vendte mod Ellemandsbjerg, væk fra 
skrænten, tæt på bålpladsen, hvor de havde deponeret deres øl
poser, så Johanne ikke så dem – eller om han skulle bænke sig 
hos ældstebrødrene og de andre fra menigheden, der havde sat 
sig ved den anden bordende, tættest på vandet og med kirke
bygningen i ryggen. Forstander Rosenkilde med frue var også 
ankommet, og deres søn, Wilhelm Rosenkilde, der havde  været 
postbud og var menighedens ubestridte overhoved, var kørt 
hele vejen fra København og sad ved sin fars side i et jakkesæt i 
stærke farver. Mellem de to grupperinger var der et øde bælte, 
et ingenmandsland af urørte tallerkner. 

Evald stillede sig op på forhøjningen ved pæretræet og bød 
velkommen med et par ord. Det var hans nye rolle. 

“Ja, min far ville have elsket selv at holde denne tale, for han 
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havde om nogen ordet i sin magt, men det er jo begrædeligvis 
ikke muligt.” 

Daniel stillede sig i nærheden af sin far, dog ikke så tæt, at 
han også lignede en, der ville holde tale.

“Min far var en talentfuld købmand, og han drev fabrikken 
kompetent i en lille menneskealder, men tiderne ændrede 
sig …”

“Vores far,” sagde en af brødrene nede fra bålpladsen. “VORES 
far. Ja, han kunne sgu sælge hø til en hest, den gamle.”

“Det kunne han, ja, men nu skal jeg jo ikke stå og holde hele 
talen, inden mor kommer herud.” 

Evald fortsatte med at orientere om det praktiske, og at de 
desværre var nødt til at stoppe klokken seksten. Og så sagde 
han ikke ret meget mere, og et par af hans brødre kiggede på 
deres ure og knappede en øl mere op.

Daniel havde hørt sin far planlægge denne tale til sidste de
talje og kunne huske, at Evald også ville indskyde noget om, at 
Herren tager imod en synder med åbne arme. Men det blev ikke 
sagt. Måske havde han skiftet mening. Da der havde været stille 
et øjeblik, sagde Evald: “Og nu vil jeg så gå ind og hente mor.”

Det kunne godt tage lidt tid, vidste Daniel, for farmor gik 
meget langsomt, så han gik ned og satte sig ved siden af  Camilla 
Rosenkilde, den smukkeste pige i menigheden, måske i hele 
kristendommen, selvom hun var yngre end han og alt for lille 
til at være smuk.

Camillas mor, Karen Rosenkilde, lænede sig ind mod  Daniel. 
“Er de alle sammen din fars brødre?”
“Ja,” sagde Daniel. “Jeg har aldrig set alle fem på én gang.” 
Han skelede op mod den anden bordende.
“Skal de så arve fabrikken i fællesskab?” 
Karen Rosenkilde kastede et blik over på sin bror, Wilhelm 

 Rosenkilde, der rømmede sig og kiggede op mod himlen og ret
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tede på sit hår. 
“Ja, altså, din farmor er jo stadig i live, og hun lever sikkert 

mange år endnu, om Herren vil, men det skader jo ikke at være 
forberedt.”

Daniel sagde: “Jeg ved faktisk ikke så meget om det, men 
 advokaten har været herude og har ordnet tingene.”

“Ja, for de ligner jo ikke ligefrem nogen, der har forstand på 
at drive en fabrik.”

Daniel kiggede igen over på sin fars familie. 
“Næh, det gør de vel ikke.”
Fra sin plads for bordenden tømte gamle forstander Rosen

kilde sin kaffekop og satte den klirrende mod underkoppen. 
“Jeg mærker det tydeligt,” sagde han. “Hele vejen gennem 

frugthaven. Det er ikke til at tage fejl af. Det er lugten af de 
 besatte. Hold jer væk fra dem. Den Gamle Fjende går rundt 
midt iblandt os. Kaffe?”

Nærmeste datter skænkede op. Rosenkilde havde forkyndt 
ordet siden slutningen af 1940’erne. Han var vokset op på landet 
og nævnte ofte, hvordan han havde fremført sine første prædi
kener for køerne ude på marken. Da han efter nogle år følte, at 
han havde styr på Israels geografi, Davids salmer, Højsangens 
Kristussymbolik, de synoptiske evangelier og Åbenbaringens 
kringelkroge – og hvilke passager, der var for blodige eller lystne 
og burde undgås – var han blevet tredjeprædikant i Pinsemenig
heden, og i 1950’erne havde han, tilskyndet af den karismatiske 
bevægelses verdensomspændende strid om den sande lære, 
brudt med Pinsemenigheden og havde stiftet Genkomstkirken. 
Den var hans livsværk. Der var afdelinger i Norge og på Færøer
ne, og tre menigheder i Danmark, men dette var hovedkvarteret. 
Hans slidte bibel lå på bordet ved siden af kaffekoppen.

Daniel kiggede fra gamle Rosenkilde over mod sin fars fami
lie.
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“Lad dem bare høre det, Daniel,” sagde Rosenkilde, endnu 
højere. “Vi er ikke sat i verden for at holde på en hemmelighed. 
Vi er sat i verden for at sprede det glade budskab.” Så hævede han 
stemmen endnu et hak og lettede lidt i sædet. “Betænk livets 
korthed, dødens vished, evighedens længde.”

Daniel fik øje på sin mor. Hun stod nede ved bryggersdøren. Hun 
havde godt hørt forstanderens slagråb, men var et afdæmpet ge
myt og ikke til store ord. Hvis et slogan havde været nok, hvad 
skulle de så med en hel bibel? Hun rettede på brillerne og sit 
nøddebrune hår og gik op mod det lange bord, mens hun skifte
vis prøvede på at smile og på at lade være med at smile. Så stillede 
hun sig under pæretræet og kiggede på de fremmødte, der sad 
på hendes plæne og drak af hendes kopper og spiste med hendes 
bestik. Daniel vidste, hvordan hun havde det med Evalds familie. 
Hun havde reddet ham ud af drukkenskaben. Uden hende havde 
han været en død mand, hoppet på hovedet i havnebassinet med 
en Faxe Fad i hånden. Sådan kunne det i hvert fald se ud udefra. 
Alle de tilstedeværende havde respekt for Johanne Enevoldsen. 
Selv Rosenkildeklanen vidste det:  Johannes kristelige stamtavle 
var upåklagelig. Hendes far havde prædiket lige så længe som 
gamle Rosenkilde, ja, længere end det. Hun havde ganske vist 
været gift før, men hendes første mand var død, og Johanne hav
de gjort det eneste rigtige ved at gifte sig igen. 

Nede ved bålpladsen blev flasker sat ned mellem fødderne, 
hænder blev foldet og cigaretter trådt forsigtigt ned i græsset. 
Så rømmede Johanne Enevoldsen sig et par gange. Hun kiggede 
Daniel i øjnene, inden hun kiggede væk, op over syrenerne.

“Jeg er bange for, at hun er død derinde,” sagde hun.
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