


Af samme forfatter:

Præster er osse mennesker 
Jeg var der 21. marts 1945 

Det spøger i stalden 
Regnbuekrigeren (børnebog) 

Den blå kat (børnebog) 
Manden fra Farum - Drømmen om Peter Lassen 

(amr.udgave: The Daring Dane) 
Dæmoner 

Bålet 
Håb (børnebog) 

Afrikanske skygger 
Provster er osse bange for spøgelser 

Stormflod (ungdomsbog) 
Elisabeth 

Skyggeland 
Den sidste nordbo 

Krigsdøtre – En fortælling fra det 20. århundrede 
Vikingebroen 

Maria Magdalenes verdener 
Bestseller 

Midnatsmesse 
Staklerne



mellemgaard

Påfugleskrig

ElisAbEth lynEborg



Påfugleskrig 
© 2014 Elisabeth lyneborg og Forlaget mellemgaard

sat med Ex Ponto og Palatino 
Grafisk produktion: KWG Design, Odense 

Redaktør: Nicklas Jacobsen 
Grafiker: Tine Wichmann 
Tryk: Toptryk Grafisk A/S

1. udgave, 1. oplag

isbn 978-87-93204-62-1

Kopiering af denne bog må kun finde sted på institutioner, 
der har indgået aftale med Copy–Dan, og kun inden for de 

i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at bringe korte uddrag 
i forbindelse med anmeldelser.

www.mellemgaard.dk

VELUX FONDENs støtte er ydet under Fondens fundatsbestemmelse, der giver 
mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i 

forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene.



5

PåFugLE ER MEgET sociale over for mennesker, mere end eksem-
pelvis høns og ænder. De er ikke stækkede, men forlader sjældent deres 
område, og hvis de gør det, vender de tilbage efter et par timer.

I hård blæst, styrtregn og frost søger de tilflugt under tage og garager, 
steder hvor der er højt til loftet. Påfuglen er tolerant, men kan genere lidt 
med sine høje skrig, især om natten og når hunnen ruger.

Påfuglen er en rigtig charmør. Hannerne prøver på alle måder at til-
trække sig hunnernes opmærksomhed, hvor de danser og ryster deres 
store udslåede hale.

Når yngletiden er overstået, taber de deres haler og beholder kun de 
fjer, der benyttes under flyvningen.

Det siges, at Alexander den Store indførte påfuglen til Indien.
I den græske mytologi findes en beretning om, hvordan den fik sine 

”øjne”.
Argus havde øjne over hele kroppen og blev af Hera sat til at vogte 

den ko, som gudinden Io var blevet forvandlet til. Men guden Hermes 
dræbte ham, og derefter flyttede Hera alle hans øjne over på påfuglens 
hale. Påfuglen blev herved symbol på himmeldronningen. Når den slår 
halen ud, ser man hele den stjernebesatte himmelhvælving.
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Kapitel 1

Emmy står og tripper, mens bagagebåndet kører forbi hende. 
Hvornår kommer den kuffert?

Bare den ikke er kommet med et forkert fly? Nå, endelig kom-
mer den, selvfølgelig som den allersidste.

Hun skubber sin store skuldertaske på plads over sin ene skul-
der og snupper behændigt kufferten og lægger den med noget 
besvær til rette på bagagevognen og kører så mod udgangen.

Tolderen kaster et ligegyldigt blik på hendes røde kuffert. For 
den høje velklædte dame med det korte lyse hår vækker ikke 
hans mistanke. Måske fordi et stort klistermærke med Danne-
brog pryder kuffertens låg.

Emmy kaster et ransagende blik på den lille skare, der har 
samlet sig i ankomsthallen i Galway. Et lettet udtryk breder sig 
over hendes regelmæssige ansigtstræk, og hendes grønne øjne 
får et blankt skær, da hun får øje på Lotte i vrimlen. Emmy kan 
ikke lade være med at smile. Lotte er ikke til at tage fejl af, selv 
om hun har lagt mindst ti kilo til sin vægt. Det tykke sorte hår 
har fået en del grå stænk, men frisuren er den samme, midter-
skilning og håret samlet i en sløjfe i nakken. Hendes store brune 
øjne stråler ved synet af Emmy. Hun er som sædvanlig iført store 
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flagrende gevandter. Lotte har, så længe hun kan huske, båret 
løsthængende tøj. For Lotte er overbevist om, at hun ser slankere 
ud med flere store sjaler hængt uden på hinanden.

Endelig får Lotte kæmpet sig frem gennem mængden til 
Emmy, som hun giver et stort, varmt kram.

Selv om Emmy ikke hører til de mindste, forsvinder hun helt i 
Lottes store varme favn.

Med et snuptag griber hun fat i håndtaget på Emmys kuffert 
og trækker af med den mod udgangen.

Emmy lægger omhyggeligt sin cottoncoat sammen over ar-
men, skubber den store skuldertaske på plads og halser bagefter 
gennem svingdøren.

Lotte skrår over parkeringspladsen med kurs mod en stor fir-
hjulstrækker. Af og til drejer hun hovedet og råber med sin dybe 
stemme: ”Kan du følge med?”

Emmy sætter sig forpustet ind på forsædet og stønner: ”Jeg 
kunne da godt have lejet en bil eller taget en taxa, så havde du 
ikke behøvet at hente mig.”

Lotte spænder sikkerhedsselen. ”Sludder og vrøvl. Det er in-
gen ulejlighed, og desuden finder du aldrig ud af at køre i venstre 
side. Og i det hele taget er det ikke let at finde omkring på disse 
kanter. Blackhill Castle ligger lidt afsides.”

Emmy nikker og prøver at koncentrere sig om vejen. De kører 
mod nordvest i retning af søerne Lough Corrib og Lough Mask. 
Det er en dejlig solfyldt august eftermiddag. Den gule gyvel 
breder sig langs vejen og op ad bjergsiderne, her og der afløst af 
mangefarvede rododendronbuske.

”Du har ikke forandret dig spor,” kommer det veloplagt fra 
lotte.

”Nåe, de sidste ti år er nu ikke gået sporløst hen. Jeg har jo haft 
den store sorg at miste min elskede Frederik,” svarer Emmy.
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”Nåe ja, men han var jo også meget ældre, så er det kun na-
turligt, at han skulle dø først,” siger Lotte i et lidt udeltagende 
tonefald.

Emmy skæver hen til hende. Hun er og bliver den samme, når 
man ser bort fra de ti kilo, der har lagt sig på sidebenene.

Tænk, at det virkelig er ti år siden, de har set hinanden. Ja, 
tiden er sær og uberegnelig. Nogle perioder snegler sig af sted, 
andre flyver helt afhængigt af dagenes indhold. Nu går tiden 
imidlertid alt for hurtigt. Ja, det føles, som om det er weekend 
hele tiden. Hun sukker, ja, sådan er det at blive ældre. De fleste 
ældre klager over, at tiden ikke slår til, og dagene smuldrer. 

Efter at have kørt lidt i tavshed bryder Lotte ind i hendes tan-
kegang: ”Ja, det var i København til vores studenterjubilæum, 
som blev holdt hos dig. Det var sidste gang, vi var sammen. Det 
var nu en sjov aften. Det var også skægt at møde sine gamle 
skolesværmerier. Hvorfor i alverden er du ikke kommet før? Du 
kunne have taget Frederik med, men I har altid haft så travlt med 
at rejse verden rundt.”

Emmy ser på de gule gyvelbuske, der flyver forbi i vejkanten 
og ved ikke rigtigt, hvad hun skal svare. Endelig får hun taget sig 
sammen: ”Hvordan går det med børnene? Hvor gamle er det nu, 
de er?”

”Jo, det går fint. Patrick er nu 21 år.” Efter en pause fortsætter 
hun: ”Nå ja, det går knap så godt, for Patrick er dumpet ud af 
sine jurastudier og sidder nu hjemme og leger med sin compu-
ter. Han har lige købt sig en iPad og har lukket sig inde med 
den. Rent ud sagt, han er lidt sær. James og jeg kan ikke få ham 
til psykolog. Han vil simpelthen ikke i behandling. Jeg håber, at 
jeg med tiden kan få ham overtalt til at søge hjælp, men jeg er 
faktisk meget bekymret. Det er en stor sorg for mig, at min søn 
ikke trives.”
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Emmy nikker og takker i sit stille sind sin Gud og Skaber for, 
at hun og Frederik aldrig fik børn.

Lotte fortsætter: ”Susan derimod stortrives. Hun er seksten år 
og går i gymnasiet i Galway. Hun bor på skolen og er kun hjem-
me i weekenderne. Hun er udtaget til et elitehold i spydkast, og så 
kommer hun slæbende med en ny kæreste hver anden uge. Hun 
skal nok få noget ud af livet. Nå ja, du skal lige være klar over, 
at James’ mor, Victoria, stadig bor hos os. Hun vil ikke flytte, og 
hvor i alverden skal hun også flytte hen? Du må være forberedt 
på, at hun kan være, hvad skal jeg sige, lidt vanskelig. Hun påstår, 
at hun er syg og vil ikke sige, hvad hun fejler og vil heller ikke 
have læge. Jeg tror, det er film og fup med hende. Hun er kort sagt 
meget dominerende.”

”Hvordan kan du dog holde det ud?” kommer det deltagende 
fra Emmy.

”Nå ja, der er ikke noget at gøre ved det. Man må tage det sure 
med det søde her i livet,” lyder det i et påtaget sorgløst tonefald.

Emmy skæver og tænker, det mener hun i hvert fald ikke.
Landskabet bliver mere og mere klippefyldt og barskere, men 

den blomstrende gyvel holder ud mellem klippestykkerne.
Efter en pause siger Emmy: ”Her er ret barskt.”
”Ja, det er her, men området er godt nok til fåreavl. Alle de 

får, du ser vandre rundt mellem klippestykkerne, er vores. Vi 
har flere hundrede. De passer næsten sig selv. Hvert forår har vi 
imidlertid den store ballade, når de skal klippes. Det er et stort 
arbejde, og det store spørgsmål er, om det overhovedet kan betale 
sig. Uldpriserne er dalet her på det sidste, men fårekødet sælger 
vi i vores museumsbutik. Vi har en lille forretning i forbindelse 
med vores museumsafdeling, hvor vi sælger alt lige fra fårekød, 
røgede hjorteskinker til antikviteter og billige souvenirs. Jeg glæ-
der mig til at vise dig det hele.”
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”Kan I leve af det, og hvor får I hjortekødet fra?” kommer det i 
et lidt tvivlende tonefald fra Emmy.

”Ikke særligt godt. Det må jeg indrømme. Har jeg ikke fortalt 
dig, at vi har en hjortefarm?”

”Næe, det har du faktisk ikke. Er der græs nok til dem?”
”Når vi kommer tættere på slottet, vil du blive overrasket over, 

hvor meget græs der er. Kan du se det lille skovområde derude til 
højre, her ligger Blackhill Castle. De store søer nordpå har skabt 
et fugtigt område, en slags oase, hvor der er frodigt græs og træer 
samt et dejligt parkområde. Så nu drejer vi væk fra hovedvejen, 
og nu skal vi ud ad den smalle vej her. Om lidt begynder vores 
fine ældgamle elmetræsallé.”

”Jeg er meget spændt på at se Blackhill,” siger Emmy forvent-
ningsfuldt. Det hele virker større, end hun havde forestillet sig.

”Du er blevet godt gift, må jeg sige.”
Lotte trækker på skuldrene. ”Ikke helt. Vi kører faktisk på 

pumperne. Det er dyrt at holde slottet i gang. Det er også dyrt 
med alle de ansatte. I grunden er det slet ikke James’ ejendom, 
men hans storebror Williams, som er direktør for en diamant-
mine i Namibia. Uden hans penge kunne vi slet ikke klare os. 
Når han engang vil pensioneres, vender han hjem til Irland. Han 
fylder snart de tres, så ingen ved, hvornår det sker.”

Emmy svarer bekymret: ”Hvad så med jer, når han vender til-
bage?”

”Åh, det bliver såmænd ikke noget problem. Der er plads nok 
på Blackhill til os alle sammen. Han har i øvrigt ikke fået børn, 
og hans kone, som var fra Cape Town, døde af malaria for nogle 
år siden. Ja, hun var selvfølgelig hvid, og hendes far var stinken-
de rig. Så William mangler ikke noget. Han kan selvfølgelig nå 
at få sig en ny kone, men børn bliver det vel næppe til. Nå, her 
starter alléen.”
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Som ved et trylleslag vokser en meget uensartet skov frem 
langs alléen. Buske og træer blander sig til et eventyragtigt vild-
nis.

Vildnisset tynder ud, og alléen slutter i en stor gruset plads 
foran slottet.

Emmy ser interesseret på den gamle bygning foran hende. Den 
er mere sjælden, end den er køn. En stor mørkegrå bygning med 
gotiske vinduer med dekorationer omkring, takker på taget og 
små spidse tårne på bygningens fire hjørner.

Midt på den grusede gårdsplads står en granitstele som afslut-
tes med en lille statue af en siddende abe, som skuer grinende ud 
over området.

En sovende ridderborg, tænker Emmy forundret.
Lotte kører bilen op foran hoveddøren. En ældre spidsnæset 

herre iført et gråt jakkesæt og en stribet vest viser sig i hoved-
døren.

Emmy stiger ud, og manden i hoveddøren springer beredvil-
ligt til og tager hendes kuffert ud af bagagerummet og bærer den 
hurtigt ind i hallen.

”Det er Hubert O’Neill, vores trofaste hovmester gennem de 
sidste mange år. Han fulgte med huset og er simpelthen uund-
værlig,” siger Lotte, mens hun går op ad trappetrinene og ind i 
hallen.

Lige inden for døren standser Emmy forundret op og ser sig 
omkring. Hun er trådt ind i en svunden tid, en dunkel verden. 
Hun trækker vejret dybt. Gulvet er dækket af bordeauxfarvede 
og sorte klinker, langs væggene står rustninger, og i en ældgam-
mel kamin brænder en svag ild. På to af væggene hænger et par 
tændte fakler. For enden af hallen fører en slidt stentrappe op til 
første sal. På de skjoldede gullige vægge hænger en række gamle 
portrætter i overdådige guldrammer.
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”Hubert, vær så venlig at bringe mrs. Torps bagage op i hertug-
indens boudoir.”

Med sine blege grå øjne sender hovmesteren Emmy et under-
søgende blik. Han bukker let, og hans tynde velfriserede grå hår 
skiller ad ved bevægelsen og afslører en blank isse. Han tager 
hendes kuffert og bærer den let og ubesværet op ad trappen.

”Kom, vi må hellere følge efter, så du ved, hvor du skal sove.”
Emmy følger skyndsomt efter Lotte og hovmesteren. Hun ser 

på de mange gamle portrætter på de skjoldede vægge. ”Er det 
familie?” spørger hun undrende. 

”Ork ja, men ikke vores familie. Det er en samling portræt-
ter af familien Fitzgerald, gamle jarler og grever og deres slægt-
ninge. De har altid hængt der. De var her, da James og William 
overtog slottet. Jeg kan aldrig huske, hvem der er hvem. Hvis du 
vil vide mere, må du spørge Shannon, James’ farbror. Han leder 
omvisningerne om søndagen og passer vores museum.”

”Nå ja, jeres museum?” kommer det interesseret fra Emmy, 
som fortsætter: ”Sig mig lige, er der ikke indlagt strøm her på 
slottet. Jeg mener, de her fakler i hallen, har I dem alle steder?”

”Nej, der er strøm i huset. Faklerne i hallen hører sig til, og 
desuden har vi ikke råd til en elektriker. Du ved, inden vi får set 
os om, så vil de lave om på hele strømforsyningen.”

De er nået op til en lang gang med hvidkalkede vægge. Her er 
der længere mellem portrætterne. Der er kun et lille vindue i gan-
gen, og den sene eftermiddagssol sender nogle lave stråler ind i 
gangen og tegner sære skygger på det frønnede bræddegulv.

”Ja, vi prøver på alle tænkelige måder at kradse lidt penge 
hjem. Lad være med at se på væggene og i krogene. Vi har ikke 
råd til forbedringer, og rengøringen er så som så. Vi har kun en 
kokkepige og en lille stuepige, og når det rigtigt kniber, hjælper 
godsforvalterens kone Harriet til. Nå, nu er vi her.”
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Emmy standser og ser overrasket på døren foran hende. Fyldnin-
gerne er beklædt med bordeaux velour rammet ind af nogle over-
dådige guldlister.

”Jeg synes, du skal have hertugindens boudoir. Det er ikke stort, 
men til gengæld er der varmt vand i badeværelset.”

Hubert åbner døren og bærer hendes kuffert ind. Han bukker let 
og forsvinder hurtigt ned ad gangen.

Emmy og Lotte træder ind. ”Det er simpelthen løgn, det her,” 
stønner Emmy. Værelset er tapetseret med bordeauxfarvet silketa-
pet. Et stort vindue ud mod parken er indrammet af vinrøde velour
gardiner med små guldstjerner vævet ind i stoffet.

Foran vinduet står et lille rokokoskrivebord. Et skrivesæt i sølv 
og en gammel kontorlampe med grøn glasskærm pryder den skin-
nende blanke mahognibordplade.

Langs væggen står en fransk seng. De høje endestykker er lavet 
af fransk rørflet, og på sengen ligger et overdådigt lyserødt kviltet 
sengetæppe. Ved siden af hovedgærdet står et lille rokokobord med 
en natlampe på.

”Her er skam også bad.” Lotte åbner beredvilligt en smal dør i 
endevæggen.

Emmy går uden om sin kuffert hen til døren og ser ind. Badevæ-
relset er lige så stort som boudoiret og indeholder et gammelt bade-
kar på løvefødder, som står på en lille træforhøjning op ad væggen, 
et toilet bestående af blomstret porcelæn, og en stor palme er presset 
ind i hjørnet ved siden af toilettet. På væggen over badekarret hæn-
ger et par gamle kobberstik forestillende jagtscener. Emmy kan ikke 
lade være med at tænke, at de to billeder må have det svært i dampen 
fra badekarret. Et smalt vindue vender ud mod bagsiden af slottet. 

Emmy nikker og rykker baglæns og sætter sig forbløffet på den 
franske seng. ”Det må jeg nok sige. Det kalder jeg et badeværelse,” 
siger hun blot for at sige et eller andet. 
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”Pak nu dine ting ud i fred og ro. Om en time, eller rettere 
klokken fem eller klokken sytten, er der te nede i det, vi kalder 
dagligstuen. Jeg sender Hubert op efter dig, så du kan finde vej. 
For det varer sikkert lidt, inden du kan finde rundt i paladset,” 
siger Lotte med et stort smil og forsvinder ud ad den velourbe-
klædte dør.

Emmy nikker og sidder lidt og ser frem for sig, og hendes an-
sigt stråler stadig af forbløffelse.

Efter en stund rejser hun sig og smider sin kuffert op på sengen 
og åbner den. Hun har ikke medbragt så meget tøj, som hun ple-
jer. Øverst ligger to kjoler, som hun omhyggeligt hænger på bøjle 
i det store mørke klædeskab. Lidt efter følger hendes to nyeste 
silkeskjorter, og sidst henter hun sin elskede Burberry cotton coat 
fra stolen og hænger den lidt for sig selv i skabet.

Hun smiler lidt og tænker på sin mor, som havde lært af her-
tuginden af Wales, lady Simpson: ”Man kan ikke have silkeblu-
ser nok og ikke være slank nok.”

Det fylder ikke meget i skabet, tænker hun og lægger bluser og 
undertøj på hylderne i skabets ene side.

Oven på skabet står en yndig lille porcelænsfigur af en hyrde 
med et får.

Hun smider sin nye silkepyjamas på det kviltede sengetæppe 
og stiller kufferten ind i skabet, sætter sig igen på sengen og ser 
spekulativt frem for sig. Stedet her overvælder hende, og forun-
dret spørger hun sig selv: ”Hvad er egentlig meningen med det 
her? Hvorfor er jeg i grunden taget herover? Og hvor længe skal 
jeg blive? Og hvad forventer Lotte af mit besøg?” Hun slutter sin 
tankegang med: ”En uge må være nok.”

Hun har en kedelig fornemmelse i kroppen, for det føles, som 
om slottet under den gæstfrie overflade er afvisende. Det vil ikke 
tage imod hende.
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Emmy rejser sig og går hen til vinduet og ser ned. Den store 
misligholdte græsplæne vrimler med kaniner, bunnies, som de 
kalder dem her. Det er i grunden mærkeligt, at de ikke har tyn-
det ud i bestanden. De springer rundt og ser ud til at stortrives. 
Tilsyneladende har de ingen fjender, tænker hun. Her og der på 
den forsømte plæne vokser nogle store gamle egetræer, og plænen 
er garneret af rododendronbuske, så langt øjet rækker. I det fjer-
ne bag træer og buske rejser bjergene sig. Ugæstfrie klippebjerge 
uden beplantning.

Te klokken fem. Hun kan nå at få sig en lille lur. Det bliver spæn-
dende at hilse på resten af familien. Hvordan i alverden er det dog 
gået til, at søde, sjove Lotte er havnet her på det dystre slot? Hvad 
får hun dog tiden til at gå med?

Den sene eftermiddagssol sender sine lange skrå stråler igennem 
de fjerne forvitrede klippebjerge og skærer hende i øjnene. Hun 
lægger sig på sengen og ser op i stukloftet. Tykke støvskyer for-
deler sig i værelset, da hun strækker sig ud på det kviltede tæppe.

Det er vist længe siden, at denne seng har været brugt, tænker 
hun og slumrer ind.

Emmy vågner fortumlet ved en diskret banken på døren. Hun sæt-
ter sig op og ser sig forvildet omkring.

”Mrs. Torp, teen er serveret. Jeg venter herude, så jeg kan vise 
Dem vej til dagligstuen.” Hubert O’Neills korrekte stemme trænger 
igennem den velourbeklædte dør.
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Hun svinger benene ned på gulvet og får med tæerne indfan-
get sine sko ved siden af sengen.

”Et øjeblik,” råber hun tilbage. Hvad var det nu, han hed? 
tænker hun, mens hun styrter ud på badeværelset og får duppet 
øjnene med lidt lunkent vand og retter på mascaraen. På vejen 
tilbage til soveværelset lader hun en kam glide gennem håret.

Emmy skynder sig ud i gangen til hovmesteren, der tålmodigt 
venter med et neutralt udtryk i sit blege ansigt. Han sender hende 
et blik, der siger: ”Følg efter.”

Hun haster efter ham ned ad den halvmørke gang. Hendes 
hæle afsætter nogle bløde bump i det mørnede trægulv. De fort-
sætter ned ad den slidte stentrappe og videre ind i en lille stue 
med slidte silkebetrunkne lænestole og et overdådigt udskåret 
nøddetræsskab, der dækker det meste af stuens ene væg. Bag 
skabets glaslåger inde i halvmørket gemmer sig et væld af sjæld-
ne glas i alle størrelser. 

Hubert O’Neill åbner den ene halvdel af en hvid fløjdør og la-
der hende gå først ind i det, der må være familiens dagligstue.

Emmy tager et hurtigt overblik. Den ligner en ganske almin-
delig dagligstue. En hjørnesofa i læder, et stort egetræssofabord 
og diverse lænestole. Ved den ene endevæg står en lav reol fuld 
af aviser og tidsskrifter.

I sofaen sidder en stor fregnet mand med et skulderlangt rødt 
hår. Hans ansigt er dækket af et uregerligt skæg, der changerer i 
røde og grå farver. Imod hende glimter et par livlige lyseblå øjne 
under de buskede bryn. Han rejser sig med noget besvær og ræk-
ker hende hånden og ryster hendes fremstrakte hånd hjerteligt. 
Med en mørk lattermild stemme siger han: ”James MacGuire. Jeg 
antager, at det må være den spændende skoleveninde fra Dan-
mark. Du er ventet med længsel og spænding.”

I det samme kommer Lotte ind ad en dobbeltdør i den anden 
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ende af stuen. ”Teen er på vej,” siger hun i et muntert tonefald. 
”Har du hilst på Patrick?”

Emmy har været så optaget af James MacGuire, at hun ikke 
har bemærket den lille sammensunkne skikkelse i en dyb læne-
stol i stuens fjerneste hjørne.

Fuld af forundring nærmer hun sig skikkelsen i lænestolen. 
Hun rækker sin ene hånd frem mod ham.

Uden at rejse sig tager han nødtvungent imod den. Emmy ka-
ster et udforskende blik på ham. Han er spinkel og sikkert ikke 
ret høj. Han har et tykt sort hår, der når ham til taljen. Et par 
dybtliggende brune øjne sender hende et afvisende blik.

”Ja, som du kan se, har det ikke været muligt at få Patrick til 
frisøren. Du ved, unge mennesker har deres ideer,” kommer det 
i et undskyldende tonefald fra Lotte. Hun fortsætter: ”Kom nu og 
sæt dig ned. Kryb du over i sofaen til James.” Med et smil siger 
hun: ”Han vil heller ikke til frisøren.”

Emmy sætter sig lydigt i den store sofa ved siden af James ved 
det fint dækkede tebord.

”Fint testel, I har,” siger Emmy blot for at sige et eller andet.
”Ja, det stammer fra en af slottets forfædre, som havde forret-

ningsforbindelser i Kina,” kommer det beredvilligt fra James.
I det samme kommer en lille mørkhåret ung pige ind med en 

serveringsvogn. Hun er iført en upåklagelig stuepigeuniform 
med hvid kappe på hovedet. Pigen virker meget genert og kører 
med den største forsigtighed vognen hen mod sofaen. Hun er lidt 
fregnet og har håret samlet i en tyk sort fletning.

”Nu skal jeg,” siger Lotte utålmodigt og kører vognen helt hen 
til sofabordet og begynder energisk at skænke te op i de store 
gennemsigtige porcelænskopper.

”Værsgo Ann.” Lotte rækker den unge pige en fyldt tekop. 
”Vær sød at give Patrick koppen her.”
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Hun bærer med rystende hænder koppen over til Patrick, som 
skynder sig at tage imod den og stiller den fra sig på et lille bord 
ved siden af lænestolen.

Emmy bemærker hans hengivne og på samme tid deltagende 
blik, da han ser på Ann, som skynder sig over til serveringsvog-
nen, og med nervøse hænder sætter Ann scones og marmelade 
på bordet og haster ud af fløjdøren i endevæggen og lader serve-
ringsvognen stå.

Emmy er sulten. Hjemme plejer hun at spise aftensmad ved 
sekstiden, derfor føler hun sig fristet af de nybagte scones. Imens 
hun gumler løs, kommer hun til at tænke på, at der sandsynlig-
vis også vil blive serveret varm mad senere.

Patrick nipper til sin te og nægter at spise noget.
”Mon Shannon kommer?” siger Lotte og ser på sit ur.
”Nå, han har måske kunder i butikken,” svarer James med 

munden fuld af scones, som tilsyneladende har været belagt med 
syltetøj, for det røde stads har efterladt sig tydelige spor i hans 
skæg.

I det samme går døren op, og Shannon træder ind.
”Nå, der er du, når man taler om solen, så skinner den. Vi var 

lige ved at tro, du havde glemt tetiden. Nu skal du endelig hilse 
på min danske skoleveninde Emmy Torp. Hun er en meget klog 
dame og har en ph.d. i sydfranske kætterreligioner, og så er hun 
enke efter en berømt dansk professor,” praler Lotte.

Emmy ser lidt overrasket på den sidst ankomne. En ældre 
mand med et langt uplejet skæg og en skaldet isse. Han er dog 
ikke helt uden hårpragt, for håret i siderne og i nakken er samlet 
med en elastik i en tynd hestehale. Han har samme buskede bryn 
som James, men hans brune øjne ser trætte og glansløse ud.

”Shannon MacGuire, min gamle farbroder. Han prøver at gøre 
sig nyttig på forskellige måder. Han viser turister rundt på slot-
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tet, når der en sjælden gang kommer nogen, og så passer han vo-
res museumsbutik, hvor vi sælger alt lige fra hjortekød til selvly-
sende riddere i små glaskugler,” kommer det veloplagt fra James, 
mens han stadig tygger løs på en scone højt belagt med syltetøj.

Han må være omkring de halvfjerds eller måske ældre, tænker 
Emmy og letter sig lidt i sædet for at tage imod hans fremstrakte 
hånd.

Han kysser galant hendes håndryg og siger i en blød og kulti-
veret tone: ”Det lyder meget interessant med Deres interesse for 
kætterreligionerne i Pyrenæerne. Jeg er heller ikke helt uvidende 
om de religiøse spørgsmål. Jeg har læst teologi i en årrække.”

”Åh, kom nu ikke for godt i gang. Du blev jo aldrig færdig. Så 
et præstembede blev det aldrig til. Dine religiøse interesser kan 
ligge på et meget lille sted. Du er mest optaget af, hvor mange 
drikkepenge du får ud af turisterne, og hvad du kan være be-
kendt at forlange for al det mærkelige skrammel i vores butik.”

Shannon ser såret på James og trækker med en ærgerlig bevæ-
gelse en stol hen til bordet og forsyner sig rigeligt.

”Så så, nu skal du være sød,” kommer det udglattende fra Lot-
te, mens hun skænker te og mælk op i Shannons kop. Hun rører 
energisk i den og rækker den til farbroderen, mens hun sender 
James et irettesættende blik.

Stemningen er god, mens de drikker te. Farbroderen er under-
holdende og tager sig ikke af James’ drillerier.

Emmy fortæller om hendes og Lottes skoletid og om de skøre 
ting, de som teenagere rodede sig ind i.

”Nå, noget kedeligt kontorarbejde venter. Hvornår skal vi spi-
se?” siger James og rejser sig i al sin magt og vælde.

Med lidt usikker stemme spørger Lotte: ”Har du forresten talt 
med din mor i dag? Kommer hun ned og spiser? Det er klokken 
tyve som sædvanlig.”
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”Jeg har ikke talt med hende i dag. Du må hellere sende Hu-
bert op og spørge. Det kan være, at hun er lidt nysgerrig efter at 
se vores gæst.”

James vender sig mod Patrick, som ikke har sagt en eneste 
stavelse under tedrikningen. ”Hvad er dine planer for i aften?” 
Hans stemme har fået en hård klang, og hans ellers så muntre 
øjne har fået et uforsonligt skær, da han spørger.

Patrick trækker på sine spinkle skuldre, og uden at svare rej-
ser han sig og går ud af dagligstuen.

James kommer med et ildevarslende grynt og følger efter 
ham.

Emmy kan med det samme se den uro og bekymring, der 
griber Lotte, da far og søn forlader stuen. Hun overvejer, om der 
mon er lagt et program for resten af dagen? Hun ser fra den ene 
til den anden og siger: ”Jeg har kun set et lille hjørne af denne 
her ridderborg.”

Shannon er der med det samme: ”Det vil være mig en stor 
fornøjelse at vise fruen rundt.”

”Tak, det ville være dejligt med en lille rundvisning inden 
middagen, for jeg skulle jo nødigt fare vild.”

Lotte rejser sig og går hen og trykker på en lille knap ved si-
den af fløjdøren. Et øjeblik efter viser Hubert sig i døren.

”Vi er færdige med teen. Jeg kommer ned i køkkenet om lidt 
og taler med Roberta om menuen.”

Hubert gør en let hovedbøjning og går hen til tebordet og 
begynder at samle porcelænet sammen og stiller det med den 
største forsigtighed på serveringsvognen.

Shannon har rejst sig. ”Følg med.”

Emmy følger lydigt efter ham hen til den dobbeltdør, som Ann 
og Hubert har benyttet.
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”Her har vi riddersalen, som vi kalder den.” Han åbner den 
ene halvdel af døren og lukker hende ind.

Hun ser sig forundret omkring. Der er ild i den kæmpestore 
kamin, der dominerer endevæggen. Væggene er okseblodsfar-
vede, og en række mørke portrætter i brede guldrammer hænger 
spredt i salen. 

Den knitrende ild i kaminen kaster svage skygger over de mør-
ke malerier. Op ad den ene væg er der placeret et stort glasskab 
med porcelæn, og i et af hjørnerne ser hun konturerne af en rust-
ning. Midt på gulvet står et langt mørkt træbord, og rundt om det 
står højryggede stole med grønne lædersæder.

”Vi fortsætter. Vi bruger kun riddersalen ved højtiderne og ved 
særlig festlige lejligheder.” Han går rask mod den næste dobbelt-
dør og åbner den ene halvdel med en hurtig bevægelse. ”Her er så 
vores daglige spisestue. Det er her, vi skal spise i aften.” Han lader 
Emmy smutte forbi og følger selv efter.

Hun konstaterer, at rummet her er indrettet som en ganske al-
mindelig spisestue med ældre møbler, holdt i mørkt træ. Der lig-
ger en hvid dug på bordet, og et skab og en skænk står ved væg-
gene. Ved siden af en smal dør i endevæggen står et anretterbord.

Hubert kører forbi dem med serveringsvognen. ”Han skal ud 
til køkkenelevatoren,” siger Shannon.

Emmy ved ikke rigtigt, hvad hun skal svare, og nikker.
”Den dør fører ud til anretterværelset. Ønsker fruen at se det?”
”Ja ja, selvfølgelig. Det er rart at være lidt orienteret i det her 

store hus.”
Han fører hende ind i anretterværelset, som også indeholder 

køkkenelevatoren. 
”Vil du også se underetagen?”
”Ja meget gerne,” skynder hun sig at svare og lægger mærke 

til, at han nu er slået over i du.
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Han fører hende gennem en smal dør ud på en slidt trappe, der 
fører ned til underetagen.

Hele den nederste etage, som er i halv kælderhøjde og halvt 
i stueplan, består af køkken, fadebure, vaskerum og folkestue. 
Emmy må hele tiden passe på sit hoved, for hun er ret høj, og 
hvælvingerne i underetagen er lave.

Da hun når ind i køkkenet, standser hun forbavset. For køk-
kenet er overhovedet ikke fulgt med tiden. Et dominerende jern-
komfur er bygget ind i det, der engang var en åben skorsten. 
Emmy konstaterer, at der ikke er nogen låge for fyrhullet, kun 
nogle jernstænger til at holde gløderne på plads.

”Her rister man brød på en stor jerngaffel, som er specielt lavet 
til formålet,” kommer det forklarende fra Shannon.

”Det her køkken er et rent museum, hvordan i alverden bliver 
der lavet mad her?” siger Emmy og ser på de nypudsede kobber-
kedler, der står på komfuret.

”Det er såmænd ikke noget problem,” lyder det lige bag hende.
”Det er vores helt uundværlige Roberta,” siger Shannon mun-

tert.
Emmy vender sig om mod den store kvinde, der ubemærket 

har listet sig ind. Kvinden er imponerende, overvægtig og usæd-
vanlig barmsvær. Et kruset gråt hår er uden held stoppet ind un-
der kokkehuen. Hun ser undersøgende på Emmy med sine ud-
stående lyse øjne.

Hun har uden tvivl basedow, tænker Emmy uvilkårligt. Rober-
ta rækker en stor ru arbejdsnæve frem mod hende, og Robertas 
store kødfulde mund former sig til et ”hello”.

Shannon går gennem køkkenet mod den næste dør. Da han er 
uden for hørevidde, hvisker hun: ”Ghost.”

Hun har fået et faretruende udtryk i sine udstående øjne. ”Pas 
på.”
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Shannon standser op og siger i et spøgefuldt tonefald: ”Jeg kan 
godt høre jer. Tag dig endelig ikke af Roberta. Hun ser spøgelser 
alle vegne og er så overtroisk, som jeg ved ikke hvad.”

De kommer ind i personalets spisestue. Midt i rummet står et 
hvidskuret spisebord. Gulvet er belagt med klinker. På vægge-
ne, der er svagt gullige af ælde, hænger nogle gamle kobberstik. 
Rundt om spisebordet sidder personalet og drikker te.

”Det er Hubert og Ann, som du allerede har hilst på, og her sid-
der vores godsforvalter, Tony Hines, og hans kone Harriet, som af 
og til hjælper i køkkenet og med rengøringen. De bor ovre i forval-
terboligen bag stalden.

Med et vist ubehag rækker Emmy hånden frem mod den bred-
skuldrede maskinklippede mand med de sorte sammenvoksede 
bryn. Hans små kulsorte øjne ser frækt på hende.

Konen ligner en afdanket stumfilmstjerne. Hendes affarvede 
blonde hår når hende til skuldrene i ulige længder, og hendes 
makeup er så kraftig, at den nærmest flyder rundt på hendes 
slappe hud.

Shannon fortsætter præsentationen, og Emmy opgiver at give 
hånd hele vejen rundt.

”Her ved siden af sidder Poul. Han er vores dyrepasser. Han 
passer heste, hjorte og får og går ellers til hånde, hvor der er brug 
for ham. Han er en lille bastard, som vi har hentet på et børne-
hjem, men bortset fra det er han god nok.”

Poul ser lille og spinkel ud. Han kan næppe være mere end 
seksten år, tænker Emmy, mens hun betragter den smukke dreng 
med det tykke sorte pandehår og de vemodige violblå øjne.

”Og nu er vi nået til vores gartner, Dennis. Han er luddoven 
og beder hele tiden om hjælp til parken. Det er derfor, parken 
ser ud, som den gør, og hertil er han fuld af løgn og en rutineret 
skørtejæger.”
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Den kraftige undersætsige mand, der er udstyret med et stort 
fuldskæg og et uregerligt plyshår, slår en brølende latter op og 
siger: ”Det er godt med dig. Du laver ikke selv dagens gerning, 
og du er en nassekarl, men over for turisterne lader du, som om 
det er dig, der er godsejeren.”

Shannon ser såret på ham og retter så blikket mod den sidste 
ved bordet. ”Den sorte djævel der har kommunen lige sendt os på 
halsen. Det er meningen, at han skal aflaste den overbebyrdede 
Dennis. Så kan det måske endelig lade sig gøre at få køkkenha-
ven passet.”

En smuk mulat med nogle fine ansigtstræk og smalle hænder, 
der ikke ser arbejdsvante ud, sender Emmy et lille charmerende 
smil og blotter en perfekt hvid tandrække.

”Oppe til venstre i vestfløjen bor husets tjenende ånder. Nå, vi 
må videre.” Han vender sig helt om mod bordet og siger: ”Skal I 
ikke snart i gang med aftensmaden. I kan da ikke sidde her og 
dandere den hele dagen. Det er ikke noget plejehjem, det her.”

Shannon sætter kurs mod døren, og Emmy kan høre en util-
freds mumlen fra spisestuen, da de går ud.

Hun følger efter ham gennem en lille gang ud til hallen.
”Jeg må forlade dig nu. Jeg har lidt forskelligt at ordne. Resten 

af slottet må du udforske på egen hånd. Døren derovre fører ind 
til James’ kontor. Bagved ligger biblioteket og bagved igen nogle 
værelser og så mit museum.” 

Efter en pause peger han op ad den slidte stentrappe og siger: 
”Hvis du går opad trappen til venstre, så finder du dit værelse. 
Patrick bor ved siden af dig. Og de øvrige værelser på gangen er 
gæsteværelser. Går du til højre oppe på etagen, så finder du Lotte 
og James’ soveværelser, påklædningsværelser og nogle andre 
værelser. Susan har også sit værelse her. Og jeg en lille lejlighed 
helt oppe i det østlige tårn i nærheden af Victorias lejlighed.”




