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Forår på spring, i blomst, i brud. Sidst på eftermiddagen. 
Den grå Audis hjul knaser i gruset. En kakifarvet støvhale blaf- 

rer bag den. Føreren knuger næverne om det sorte læderrat; han 
spænder musklerne, så ærmerne i den nussede, hvide t-shirt knager. 
Spændingen får maven til at kildre. Han trykker hårdere på speede-
ren. Et forskrækket egern piler op ad en bøgs glatte, grå bark. Hans 
smøg drysser aske ned på de stive cowboybukser.  

Til højre ser han en blå bugt under himlens lyse bue. Til venstre 
glimter solen i et glitrende hav. Sommerhuse ligger som legoklodser 
langs begge sider af vejen, der deler den smalle odde. 

Så kobler han ud og stopper motoren. Støvhalen falder sammen. 
Antennen, som har suget radiobølger ind og spyttet pigtråd ud, syn-
ker ned i venstre forskærm. Bilen drejer til højre og triller nogle me-
ter op ad en lang, stejl og krøllet indkørsel. Han hiver håndbremsen. 
Famler under forsædet og finder pistolen. En stor, sortløbet Luger 
med greb af mahogni. 

Han tager ladegreb med dens sære knæled. Sikrer den og står ud. 
Våbnet stikker han i bæltet og sniger sig opad, til huset kommer til 
syne. En 50 år gammel, sortbejdset træbygning. Brændbar som en 
fakkel. En stor, ny glasveranda er klistret på sydsiden. Dér inde sid-
der målet, udstillet som i et forretningsvindue.

Han træder et skridt tilbage. Dukker sig bag en bølget mur af 
hvidblomstrende slåen, en fire meter høj borg med piggede stammer 
og grene. Sylespidse torne kradser hans arme og jeans. Han lister 
over en høduftende, nyslået græsplæne op til huset. Spejder som den 
grå, skarpøjede falk, der hænger over det lave, sorte paptag. At reko-
gnoscere er en forudsætning for at gennemføre planen. 

Et kig gennem et vestvendt vindue afslører en stue med en enorm, 
gulmuret pejs. Udfor dens endevæg står et spisebord med stole, og 
bag pejsen er køkkenet med røde skabe. 

Han går rundt om hjørnet til endnu et tæt, hvidt slåenkrat. Det 
vælter som et sneskred ned ad skrænten til en stenet strand. Facadens 

1990 - Sommerhuset
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fire hvide vinduer med turkisblå rammer er husets øjne mod øst; det 
nærmeste er ganske lille. Bad og tre soveværelser, gætter han. 

Pistolen gnaver. Han skulle have købt en mere handy. De havde 
jo et glimrende udvalg i Christiania; men denne her tunge 9 mm så 
truende ud med sit lange, sorte løb og kraftige træskæfte. Han hiver 
den op af det brede læderbælte, afsikrer den og gnubber huden, hvor 
den har gnavet.

Så vender han om. Lister retur til verandadøren. Holder pistolen 
med det sorte løb pegende mod jorden. Da han lydløst åbner døren, 
løfter han den.

Målet flyder i en stor, brun læderlænestol op ad den sorte, klink-
byggede trævæg og bakker på en krum Dunhillpibe. Benene i beige 
bukser og blå sko med hvide såler hviler på en skammel. En blå swe-
ater over en gul skjorte dækker armene. Hans hænder holder en stor, 
tung bog. Fra stuen lyder Mozarts Don Juan. Venstre hånds fingre 
snor en lok af det blonde, bølgede hår. Nydelsen slapper den slanke 
krop, og de smukke læber blotter hvide tænder i et smil.

Netop som Don Juan beder den skønne Zerlina række ham sin 
hånd, bryder en dyb basstemme hyggen:

–Du krøller nok stadig hår, hva’.
Hånden i manken griber piben og lægger den varsomt ned i aske-

bægeret på det lille telefonbord. Så sætter manden fødderne ned på 
det bløde, grønne, persiske nomadetæppe; lukker bogen i med et 
smæld; dumper den på skamlen.

–Hvad fanden gør du her? Du er ikke inviteret. Og heller ikke vel-
kommen. Vrede og forargelse falder til gulvet. Stemmen skælver ved 
synet af de sært lyse, gule øjne bag pistolløbets truende sigtelinje. 

–Hold nu op for helvede. Du ved jo godt, hvorfor jeg kommer. 
Han går uden om et massivt plankebord og hen over et stort, orien-
talsk tæppe. 

–Nej.
–Hold nu op, din torsk. For at hente mine rundt regnet fire milli-

oner, selvfølgelig. Dem du har neglet. Jeg vil have dem tilbage nu. 
Omgående. Enten kontant eller som et par liter guldstøv. Kom så i 
gang. Hent eller betal.

Der går et par lange sekunder, inden manden svarer. 



9

–Hvad er det for en antikvitet, du stritter med der? Den er jo fra 2. 
verdenskrig. Hvis du trykker på aftrækkeren, eksploderer den bare i 
hovedet på dig. 

Pistolen skifter retning mod højre; hånden er rolig som en klippe; 
pegefingeren krummer sig.
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Bogholderen lå på maven, halvt ude i en stor vandpyt. To brand-
mænd trak den leddeløse krop op ved benene. En dyb, rød flænge i 
tindingen kom til syne. En arm og et ben var brækket, så de brudte 
knogler stak ud og tegnede takkede mønstre i tøjet. 

En flink fyr. Død. Kommuneingeniør Helmer hadede sig selv for 
ikke at have taget hans frygt alvorligt, men regnet ham for en kryster. 

–Hvordan tror du, det er sket, spurgte han.
Politikommissæren lænede sig mod den lodrette klippevæg, klædt 

i armyfarvet regnslag med hætte, og jeans nede i røjsernes skafter.
–Tjah, det ser jo ud til, at han er faldet ned. Så har han stødt ho-

vedet og er rullet i sø en. Det er den eneste, fornuftige forklaring, jeg 
kan se. Han har været helt fra den og er gået qivitoq, efter han hæng-
te den lille maler i sit hus. Hvis det da er ham, der gjorde det. Det kan 
ligeså godt være maleren selv, for vi fandt en væltet stol under ham; 
men det kan jo også være et forsøg på at lede os på vildspor. 

–Hej, I to! råbte brandchefen til et par af sine folk. Tag lige og bær 
ham ned til bilen. Kør ham til sygehuset. Han vendte sig og kiggede 
med sammenknebne øjne på Helmer, som pegede op og sagde:

–Kom med. 
Han klatrede hidsigt op ad fjeldet med brandchefen i hælene. 
–Ved du hvad, jeg tror ikke en millimeter på sheriffens forklaring. 

Afstanden fra fjeldside til vandpyt er for stor til, at det kan lade sig 
gøre. Han er ikke snublet og med brækket arm og ben og hul i hove-
det kravlet frem til pytten for at drukne.

–Nej, det lyder ret usandsynligt. Han nøs og rystede regnen af sin 
gule sydvest.

–Ikke sandt? Nej, du, der er no gen, der har hjul pet ham over i det 
hinsi des. Og så er det ikke ham, der har hængt den lille maler. Lagde 
du mærke til, at bogholderens dynejakke var lynet ned og skjorten 
knappet op? Hvorfor? Det gør man da ikke, før man tager springet 

Kapitel 1

1987
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ud i evigheden, vel? 
–Hvorfor kommer politiet så med den forklaring?
–Det er da ganske ligetil. De er helst fri for at arbejde med en 

indviklet mordsag. Kan det hele klares ved at fastslå, at der er tale 
om, at malerens morder er omkommet ved et uheld, slipper de for en 
masse bøvl, naturligvis.

Han gik ind i en lille bregneskov med en klippehule for enden. 
Kiggede rundt; flyttede en tung sten i det knasende grus i hulens 
bund. Det lugtede muggent. 

–Hvad laver du, Helmer?
–Leder efter, om bogholderen skulle have efterladt noget.
Men hans undvige sank. Der var ingen pakke, kuvert eller chartek 

med dokumenter. Selvfølgelig. Dem havde morderen taget. Han gik 
ud og så sig om.

–Jeg vil vædde på, at han er blevet myrdet her. Se de slæbemær-
ker i sandet og gruset. Dem har hans krop lavet, da hans morder 
slæbte ham ud og smed ham ned. Du kan selv se alle de bregner 
udenfor, som er knækket dér på vej til kanten. 

–Det var pokkers. Sig det til politiet. De må da gøre noget. 
Helmer bøjede sig og samlede en perlemorsknap op. Så gik de 

ned igen og hen til politimanden, som stod og sparkede til nogle 
småsten.

–Vi var oppe i hulen lige deroppe og fandt spor, som tyder på, at 
bogholderen er smidt her ned. Jeg fandt også den skjorteknap her, 
som jeg kan se er flået af hans skjorte.

–Tak, giv mig den lige. Han rynkede panden. Vi vil selvfølgelig 
undersøge det. Men det er ikke umiddelbart bevis for, at der er tale 
om mord, som du åbenbart tror. Han kan jo selv have lavet de spor. 
Revet skjorten op i desperation og kastet sig ud eller være faldet ned 
i mørket. Han kan selv have slæbt sig hen til vandpytten, efter han 
faldt. Helmer, du læser vist for mange krimier. 

Han vendte sig og gik ned mod byen. Brandchefen og Helmer 
fulgte efter ham. 

En halv time senere åbnede de døren til teknisk forvaltning og 
tog det regndryppende overtøj af ude i vindfanget. Inde i det store, 
tilrøgede kontorlokale havde personalet samlet sig om to
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sammenstillede skriveborde.
Helmer gik hen til bogholdens kæreste og lagde armen om hende.
Jeg kondol…, æh, jeg føler med dig, Boa.
Kontorassistenten trykkede sig ind til ham og hulkede.
–Var det selvmord? Boas lille, runde kollega BS rettede sine bru-

ne øjne mod Helmer.
–Politiet mener selvmord.
Konstruktøren rankede sig ivrigt. 
–Ja, de mener, bogholderen var ked af det; du havde som sædvan-

lig muntret dig, mens han var på ferie hos familien oppe nordpå, ikke 
osse, Boa. Så har han hængt den lille maler, der ville stoppe ham i at 
gå qivitoq. Det synes jeg lyder som et rimeligt motiv. 

Boa vred sig. Tårerne løb ud af de brune, mongolske øjne og ned 
ad de runde kinder. 

–Hold din kæft, Karnis, hulkede hun. Han elskede mig. Vi havde 
allerede aftalt, hvornår vi skulle have bryllup. Nu bliver jeg nok al-
drig gift og min dreng får ikke en far. Han var så sød mod os begge 
to, ikke også, BS?  Han var din ven, ligesom den lille maler. 

–Politiet ved aldrig en skid, nikkede BS sammenbidt, men også 
han havde våde øjne. Jeg har hørt rygter om, at han som bogholder 
og betroet medarbejder i Nanent vidste noget og skulle gøres tavs. 
Så har hans chef fået ham slået ihjel, og så er Boa ikke skyld i noget 
som helst, vel Karnis?

–Næh, hvorfor ikke? Bogholderens hus var gennemrodet, da po-
litiet kom og ransagede det. Det passer jo meget godt med, at hans 
firma har sendt en mand ned for at ransage huset og anmelde mordet. 
Heldigt, at Danmarksskibet lige er kommet med en ladning kister. 
Nu ryger vores to allersidste; så slipper du for at udstede forbud mod 
at dø, Helmer.

–Den er go’ med dig. Men det var på tide, det skib kom. Der er 
huller på hylderne både i KNI og i Brugsen. Grønsager er der stort 
set ingen af. Nå, nu er det fyraften. Gider du transportere mig hjem, 
hr. brandchef? 

Et øjeblik senere kørte de ad sorte, regnglinsende veje gennem 
nordøstenstormen hjem til Helmer. Da han havde skænket to svin-
gende glas rødvin, gik han hen til det antikke kvik sølvbarometer og 
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bankede let på det. Søjlen dumpede ned til en tomme under skivens 
laveste markering, Jordskælv i Messina 1783. Han kastede et blik 
gennem vinduet, ud over den oprørte havflade gennem regnen, som 
faldt så tæt, at den skjulte bjerget Tusarluanaq, der begrænsede hav-
nebugten.

–Det indbrud i bogholderens hus fjernede alle beviser for mafia-
ens fusk med regnskaberne, sagde Helmer surt. Bedst som vi regne-
de med, at vi havde dem. Den slags mafia troede jeg kun, de havde 
på Sicilien. 

–Nåh, æh, er det sådan, tingene hænger sammen? Det er det, der 
er motivet. Det var pokkers! Gad vidst, om politiet vil holde fast i 
tesen om mord og qivitoq og selvmord, hvis de får dét at vide. Og 
hvordan vil de forklare, hvordan mordene hænger sammen med ind-
bruddet?

–De vil bare holde sig til deres bekvemme fantasi om bogholde-
rens korte karriere som fjeldgænger og se bort fra ubekvemme fakta. 
Sheriffen er helst fri for at lave en undersøgelse mod Nanent. Derfor 
har han fundet en teori, som ikke strider alt for meget mod kendsger-
ningerne. Men du og jeg kender motivet og derfor også den kreds, 
gerningsmanden skal findes indenfor. Det skal de få betalt.

–Hvordan? Brandchefen drak en solid slurk af glasset og stillede 
det på bordet med et smæld.

–Det skal jeg fand’me nok finde ud af.
–Hævn?
–Nej, retfærdig straf for en forbrydelse. Helmer løftede næven og 

rystede den.
–Jeg får svært ved at finde en ny brandmand. Alt det guld, I finder 

inde i Kirkespirsdalen kan ikke erstatte bogholderen. Han var dyg-
tig, flink og tiltalende. Men noget helt andet er, hvordan holder du 
egentlig ud at leve her helt alene?

–Mens jeg var i Danmark for at interviewe ansøgere til driftsin-
geniørstillingen, lagde jeg mærke til, at jeg faktisk længtes hjem til 
min lejlighed her. Følte mig let tet, da jeg endelig sad i flyvemaskinen 
med kurs mod Grønland og kiggede sidelæns over på dig og din 
dame. Han sukkede dybt og tog et pænt drag af rødvinen for at syn-
ke klumpen i halsen. Kan du forestille dig et smukkere sted at være 
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eneboer? Jeg ankom hertil i juni for at få et nyt liv, og jeg må sige, at 
indtil nu har det været både en succes og en fiasko. 

–Hvordan?
–Hvis du har tid, så hør:

*****

Klokken tre. Heliporten i Nanortalik: Et afskallet, grønmalet skur. 
Femten kvadratmeter kombineret kontor og ventesal. Kommunaldi-
rektøren lænede sig op ad væggen. Landingsbanen, en sort, glinsen-
de asfaltplamage, lå lige foran ham. Han pillede næse og kiggede op 
mod de svævende ravne og den larmende plet, som lige nu bevægede 
sig rundt om Ravnefjeldet, sløret af silende regn. Som sædvanlig 
forsinket. 

Først da den unge mand kom ned ad trappen fra den store, skrig-
røde Sikorsky helikopter og så sig forvirret omkring, gik han frem 
med et stort smil.

–Velkommen til Nanortalik, Helmer. Når du har fået din bagage, 
kører vi hen på Hotel Kap Farvel og tjekker dig ind.

En mand med sort kasket åbnede helikopterens bug og hev baga-
ge ud i vejret. Da den blå kuffert landede i dyngen, fiskede Helmer 
den ud og smed den ind på det slidte bagsæde i direktørens gamle, 
bulede VW Golf.

Turen til hotellet tog to minutter. Grusvejen førte dem gennem 
blidt afrundet grundfjeld med dybe vandpytter og en sparsom vege-
tation af blåklokker, græstotter og lyng.

Så slap direktøren speederen, og bilen knasede ind på grusparke-
ringspladsen foran en stor, toetages, grøn træbygning i to fløje. Hotel 
Kap Farvel. Helmer hev kufferten ud af bilen og fulgte direktøren 
tværs gennem et halvtrist restaurationslokale med borde dækket af 
hvide, forvaskede duge.

–Hej, det var det værelse til Helmer her.
Manden bag skranken slap ølkruset og gav hånd til dem begge. 

Så hev han en nøgle ned fra nøglebrædtet på væggen under en reol 
med mange, kulørte flasker og rejste sig med besvær. Hans 175 kg 
gungrede foran dem op ad en lang, åben ståltrappe op til 1. sal. Så til 
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venstre hen ad en gang med løber. Han åbnede døren til værelse 2, 
vinkede gæsterne ind og smed uden et ord nøglen på et ganske lille 
bord under tagvinduet; drejede rundt og gik ud igen. Helmers blik 
fejede rummet. Vægge og loft var hvide; den brede seng stod op ad 
venstre væg og levnede lige akkurat plads til et lille, grønt, hæklet 
tæppe på det rå trægulv. En stiv træstol stod ved bordet foran vindu-
et. Otte m2 uden radio, fjernsyn, skab eller sanitet. 

Direktøren så Helmers søgende blik og strøg sig over næsen.
–Toilet og bad ligger i stueeta gen, stort set lige under dit værelse, 

men på den modsatte side af gangen.
Helmer trak på skuldrene. 
–Fint nok. Jeg er ligeglad.
Det havde han været, lige siden Nora for tre måneder siden havde 

forladt ham og taget børnene med. Han var brudt sammen. Havde op-
levet hektiske, ukontrollable grådanfald, lukkede sig inde og kunne 
ikke arbejde. Længslen efter den højtelskede og sorgen over at have 
mistet hende dominerede hjerne og sind. Så tog han konsekvensen, 
sagde sit job op og søgte til Grønland. Langt væk fra et hele.

Han droppede kufferten på gulvet, vendte stolen og satte sig på 
dens yderste kant. Forsøgte et lille smil.

–Den trappe er da til at blive søsyg over. Den gynger jo som en 
jolle i stormvejr. Der er vist nogen, der har glemt at beregne dens 
nedbøjning.

Direktøren hev sig op på dynen med ryggen mod væggen og vrik-
kede med fødderne, der lige ragede ud over sengekanten.

–Ja, den svajer godt nok voldsomt. Falder den ned?
–Nej. Den er bare slatten.
–Så tør jeg godt smutte ned og hente et par øller.
Han fiskede en rød pakke og en lighter op af skjortelommen, ry-

stede en smøg ud, tændte den og fløj ud ad døren. Da han kom tilba-
ge med to grønne og to glas, skænkede han op, så det var lige ved at 
skumme over, og hoppede tilbage på dynen.

–Skål. Nåh, hvordan gik turen?
–Jeg kom jo frem. Nu er jeg spændt på at begynde et nyt liv, men 

trist over at skulle skilles fra min kone.
–Jeg håber ikke, du er kommet til Grønland for at glemme en 
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Helmer nikkede igen, lukkede døren efter direktøren og vend-
te stolen tilbage mod bordet. Så glattede han sengen, lagde sig på 
ryggen og stirrede op i loftet. En bølge af sorg skyllede over ham. 
Han vidste det jo godt. Afstand ændrer intet. Det græder i mit hjerte, 
tænkte han. Nora, højtelskede Nora. Hvor kunne du gøre det. Du 
skar halvdelen af mit liv bort. Du kasserede mig.

Tårer slørede hans syn.
Nedenunder overvågede den kæmpestore vært og kok, at tjene-

ren dækkede bord med blå tallerkner, rustfrit stålbestik, glas og en 
slank stålvase med en dusk kunstige blomster. Direktøren kom ned 
ad trappen, satte sig ved et lille bord ved vinduet og bestilte en øl til. 
Værten forsvandt ud i køkkenet bag baren.

En time senere serverede den nydelige tjener maden for de tre 
eneste gæster i restauranten. Først en portionsanrettet, fint krydret 
rejesalat, hvortil de fik en ordinær flaske Riesling Piespor ter Michels-
berg.

–Hvordan gik din rejse? spurgte viceborgmesteren.
Helmer trak på skuldrene.
–Den gik glat, bortset fra den nat, jeg måtte overnatte på hotellet 

i Narsarsuaq. Mine naboer larmede, så jeg næsten ikke fik lukket et 
øje.

Tjeneren tog asietterne ud og serverede en kæmpe bøf, mør og 
perfekt stegt efter individuelt ønske; store fade med pommes frites, 
bønner og sauce bearnaise fyldte bordet, og en god flaske Rioja med 
en fin bouquet komplimenterede den velsmagende og velduftende 
ret. 

Viceborgmesteren huggede i sig, som var det hans sidste måltid, 

Dinér

hjertesorg. Al erfaring viser, at man ikke kan flygte fra den slags.
Helmer nikkede mut.
–Jeg ved det godt. Men jeg tror, det er sundt at starte et nyt liv.
–Ved du hvad, Helmer, det starter i aften. Viceborgmesteren og 

jeg gerne invitere dig til middag her på hotellet. Du ser lidt træt ud 
og skal bare slappe af indtil klokken seks. Jeg tager flaskerne og 
glassene med ned til værten.
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inden han skulle hænges. Da han havde støvsuget sin tallerken, læne-
de han sig tilbage, slap en lille bøvs og spurgte videre: 

–Har du nogle fritidsinteresser, Helmer?
Ingeniøren lo. Mad og vin havde bragt farve tilbage i de blege kin-

der, og øjnene var begyndt at tindre. Han kiggede på spørgeren. Et 
kødfuldt, rødbrunt ansigt på en tyrehals over en solid krop og en 
manglede højre hånds pegefinger; det havde været en sær fornem-
melse at trykke ham i hånden.

–Det spørgsmål troede jeg hørte jobinterviewet til. Men jeg kan 
godt lide at sejle, stå på ski, løbe på skøjter og kravle i bjerge. Måske 
kunne man også finde nogle spændende mi nera ler herom kring.

Tjeneren tog de tomme middagstallerkener ud, og satte et lille flø-
deisfjeld og en flaske portvin på bordet. Viceborgmesteren skovlede 
omtrent halvdelen af isen over på sin tallerken, greb skeen, tog en 
ordentlig mundfuld og sank det meste. Løftede hovedet, så flammen 
fra bordets stearinlys glimtede i hans brilleglas. En hvid dråbe smel-
tet is hang i mundvigen.

–Du kan lige tro, at der er mineraler her i kommunen, som måske 
kan udnyttes. Kom munen har faktisk hyret en geolog til at lede efter 
dem.

Han tømte sit portvinsglas og fortsatte:
–Der er for resten lige noget, du må se at vænne dig til, Helmer. 

De fleste her i Grønland har navne, der karakteriserer dem. Kommu-
naldirektøren her hedder aldrig andet end Tøren.

–Og viceborgmesteren hedder Vice, føjede Tøren til. Hej, vært, vi 
er snart fær dige med at spise; kan vi få kaffe og cog nac nu?

Værten havde sat sig ved et bord nær køkkenet og nød et stort 
krus pilsnerøl. Han nikkede, så hagerne rystede og det grå, tjavsede 
hår flagrede. Så rejste han sig. Den fedtplettede undertrøje dækkede 
den øverste del af vommen; den nøgne, nederste del væltede ud over 
bukseremmen, som holdt de slaskede, grå- og hvidstribede bukser 
oppe.

–Tjener! Kaffe til gæsterne.
Så hentede han selv tre glas og hældte en solid skvæt cognac op i 

hvert.
En tanke fløj gennem Helmers hoved: Værten og han selv var de 
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eneste, han siden Kastrup havde set, som ikke bar cowboybukser. 
Mænd og kvinder. Denimser, som han plejede at kalde dem. Han 
syntes, denim var stift og ubehageligt at have på i dagligdagen, men 
her var det klart uniformen.

Efter kaffen bestilte Tøren øller. Selskabet begyndte at blive mat. 
Helmer var blevet fjern i blikket og skjulte et gab med håndens bag-
side.

Så kom tre unge piger ind fra billardstuen og gik hen til Vice. På 
grønlandsk spurgte de:

–Må vi sætte os her? 
Han nikkede, rejste sig og trak stole hen til bordet. Den ene af pi-

gerne tog lynhurtigt pladsen ved siden af Helmer og smilede skælmsk 
til ham med sine kulsorte øjne. Hun greb hans hånd.

–Du ny. Hva’ hedder du?
–Helmer. Og hvad hedder du?
–Jensine. Gi’r du en øl?
Hun bar udover uniformsbukserne en tynd, sort bluse, som af-

slørede hendes hvide brystholder. Hendes bløde hånd trykkede hans 
kærtegnende og slap den ikke. Han åndede dybt ind og mærkede, at 
pulsen steg.

–Selvfølgelig. Hvad arbejder du med til daglig, Jensine?
Hun smilede og nikkede. Han prøvede igen:
–Arbejder du i det private eller det offentlige?
Hendes smukke læber skiltes i et endnu bredere smil. Tjeneren 

gav hende en grøn flaske, som hun satte for munden. Da hun hev den 
ud, stillede hun den tom tilbage på bordet. Lagde det runde hoved 
lidt på skrå, lænede sig tæt ind til ham, så ham i øjnene og spurgte 
atter fejlfrit:

–Gi’r du en øl?
–Nej, jeg er ærlig talt ved at være flad nu, selv om klokken kun er 

elleve.
–Det er der ikke noget at sige til, sagde Tøren, en søvnløs nat og 

tidsforskellen mellem Danmark og Grøn land taget i betragtning. 
Klokken føles som tre morgen for dig. Vi ses i morgen klokken ni på 
mit kontor.

Jensines kønne fuldmåneansigt, hendes nærhed, den varme, blø-
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de hånd og duften af kvinde fik Helmer til at smide sine hæmninger. 
Han rejste sig uden at slippe hånden. Hun rykkede rumpen uroligt 
rundt på stolen. Han trak hende op.

–Jamen, så godnat og tak for i aft en. Har du lyst til at følge med 
mig op, Jensine?

Han prøvede at lyde, som om det var det naturligste spørgsmål i 
hele verden; men stemmen rystede en smule, og venstre hånds pege-
finger oppe i håret snoede en lok. Hun derimod sukkede af lettelse, 
nikkede og smilede sødt. Hånd i hånd gik de op ad trappen og dreje-
de til venstre mod hans værelse. Tøren og Vice smålo og bestilte nye 
bajere.

De to resterende piger gik hen til værten.
–Må vi gå op på dit værelse?
–Det må I gerne.
Så gik også de op ad trappen, men drejede til højre mod hotelvær-

tens lejlighed. 
–Tror du, han holder ret længe, spurgte Vice.
–Det håber jeg da. Han ser ud til at være rimelig fornuftig, og jeg 

kan godt lide tanken om, at han nu om et øjeblik ligger deroppe og 
boller med Jensine. Det styrker hans tilknytning til stedet her. 

–Forhåbentlig. Lad os få en sidste bajer! Vært, vi vil gerne ha’ en 
omgang til og regningen.

Kæmpen rejste sig, hentede øllerne og lagde regningen på bordet 
foran Tøren. 

–Når I har drukket dem, lukker jeg. Jeg skal op til tøserne!
–Må jeg låne en af dine film, så den langhårede og jeg kan muntre 

os, når jeg kommer hjem? 
–Selvfølgelig. Han smilede smørret.
Et øjeblik senere traskede værten op ad trappen med Tøren i hæ-

lene. Han lukkede op til en stor, kombineret stue og soveværelse. De 
to piger lå i evakostume på den brede seng og legede med hinanden, 
mens de prøvede at imitere de stillinger, pornofilmen viste på fjern-
synsskærmen. At værten og Tøren kom ind, forstyrrede dem ikke det 
mindste.

–De hygger sig, grinede Tøren.
–Det ser sådan ud. Snup en af dem dér og pil af med dig. Du kom-
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mer tilbage med den i overmorgen. 
Han pegede på en reol med 120 pornobånd, tog tøjet af, lagde sig 

op på sengen og begyndte at kæle med tøserne. Sengen knirkede sin 
protest mod vægten.

Helmer låste døren op til det lille værelse og tændt lyset. Jensine 
trådte ind, smed skoene på gulvet og vendte sig mod ham. Han spar-
kede døren i bag sig med hælen, trådte hen til hende, knugede hende 
mod sit bryst og kyssede hende. Hun lugtede og smagte af øl.

Da hun pressede sig ind mod ham i et fast greb om hans balder, 
lod han hånden glide ned ad hendes lange, glatte, sorte hår, der nåede 
til hoftens svaj. Hun slap sit greb og begyndte stakåndet at klæde sig 
af. 

Et øjeblik senere lå tøjet i en rodet dynge på det grønne gulv-
tæppe, og hun lå nøgen på ryggen oven på dynen. Han knappede 
skjorten op, smøgede den af sig, hev strømper og bukser af og tømte 
lommerne ud på skrivebordet. Hun kiggede vurderende på ham, lidt 
overrasket. Hans 180 cm høje skikkelse havde synet spinkel med tøj 
på; men det viste sig at have skjult en velproportioneret og muskuløs 
krop med brede skuldre. Hun lagde hånden ned i sit tyndt behårede 
skridt og spredte benene en smule.

Han kiggede nysgerrigt og begærligt på de smukke, højt siddende 
bryster, den runde mave, hofternes kurve og de pæne ben. Hun var 
flot.

Han trippede lidt, bøjede sig, tøvede.
Hun så det.
–Kom og knus mig, sagde hun på grønlandsk, greb fat i hans arm 

og trak ham til sig. Hjemmevant i elskovens fagre verden vidste hun 
præcis, hvordan hun skulle få ham til at give sig hen i nydelsen. Han 
på sin side lod fingrene udforske hendes bløde kvindekrop og bringe 
hende nær ekstasen. Da han trængte ind i hende, kom hun i en kram-
pe, der knugede ham alt for hurtigt til vejs ende; så lå de og kælede og 
kyssede, inden de igen forenedes i et roligt tempo til gensidig glæde 
og det dejlige klimaks.
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Teknisk forvaltning
Kommunekontoret. En stor, træbeklædt, rødmalet betonbygning 

i to etager. Indgangen var en hvid dobbeltdør under svalegangen, der 
løb langs hele husets facade. Inde hev en bred trappe sig op til det 
åbne forkontor, hvor sekretæren sad og sugede på en cigaret. Et stort 
keramikkrus på skrivebordet var fyldt til randen med sort kaffe.

Helmer løb op ad trappen og smilede usikkert til den pæne, lidt 
magre pige.

–Jeg har en aftale med kommunaldirektøren klokken ni.
–Velkommen, Helmer. Gå du bare ind. Hun pegede med tomme-

len bagud mod en åben dør.
Han trådte ind, skred hen over et dybblåt tæppe og rakte hånden 

frem. 
–Tak for i går, Emil.
–Selv tak. Du ser ellers ret kvik ud efter at have tilbragt natten med 

Jensine. Hun er en lækker tøs, og så er hun rigtig god på lagenet, ikke 
osse?

–Du kender hende altså også på den måde?
–Selvfølgelig. Lige nu har hun sikkert kaffemik med sine veninder 

og praler med, at hun var den første, der lagde den nye kommunein-
geniør ned. 

Helmer spilede øjnene op. Tøren så det, lo lidt og fortsatte:
–Nå, egentlig skulle vi først have hilst på borgmesteren; men han 

er som sædvanlig rejst. Denne gang til Danmark. Dér besøger han 
nogle boder i Pusherstreet på Christiania, som sælger nogle urter, 
han er meget glad for. Lad os springe direkte ud i det og gå over og 
hilse på konsu lenten, den tidligere kommuneingeniør i Ege des min-
de. Siden januar har han ledet din forvalt nin g for Bolig, Teknik og 
Miljø.

Helmer rynkede brynene.
–Hedder den nu Bolig, Teknik og Miljø? Jeg aner intet om husleje 

og den slags.
–Rolig nu, Helmer. Store dele af arkivet er fælles, derfor har vi 

smækket det sammen. Din forvaltning ligger i det store hus overfor. I 
underetagen. Ovenpå bor de antikke. Kom, lad os gå derover.




