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1.

Hun står på øverste trin ved den store, mørke dør.
Hun trækker op i den sorte kjole og fører højre hånd ind under 
det tunge stof. Mette leder i lommerne på de stramme, blå jeans. 
Hun mærker efter den lille nyerhvervede nøgle, men hånden 
rammer først den krøllede Kingspakke i højre forlomme.
Hun havde glemt den og bliver øjeblikkeligt ramt af trangen til at 
trække nikotinfyldt røg ned i lungerne. Det er umuligt at modstå 
i de tyve sekunder, behovet viser sit grimme ansigt. Hun giver det 
fem sekunder, hvilket føles som en evighed, og så opgiver hun, 
trækker pakken op af lommen og lader kjolen falde tilbage på 
plads om de slanke, næsten unaturligt tynde ankler, inden hun 
sætter sig på øverste trin og roder efter en hel smøg i pakken. To 
er knækket, og resten er bøjet til ukendelighed. I processen har 
de ladet en del af tobakken drysse ud i bunden. Én enkelt ciga-
ret har klaret dagens strabadser forbavsende godt og kan ryges, 
uden at det vil føles som at drikke en tynd kop te. Mette fører 
igen hånden ind under kjolen. Det er ikke blevet nemmere, efter 
hun har sat sig, men hun orker ikke at rejse sig igen. 
Det lykkes.
Hun finder lighteren, tænder cigaretten, fylder lungerne med røg 
blandet med frisk forårsluft. Svimmelheden lægger sig som en 
dyne over hende, og hun får straks dårlig samvittighed over lyk-
kefølelsen.
Ikke alle har det som hende – lige nu.
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Det er kun en time siden, hun stod foran en familie i sorg, - 
eller… de burde være i sorg. 
Var de det?
Det var hendes første bisættelse, og hun havde forventet, at det 
ville være værre. Hun kendte ingen af de tre sønner, hun havde 
aldrig mødt manden i kisten – ikke før nu, hvor han lå tavs, in-
delukket under det hvide, blomsterdekorerede låg. 
Hun nyder den krøllede tanke om det upersonlige møde. Tanken 
om den fremmede, der lå der foran hende og måtte acceptere, at 
hun i dag var den vigtigste person i hans liv – i hans død. 
Han kunne intet gøre, hun udgjorde ikke en forskel for Eigil. 
Det hele er egentlig overfladisk, ligegyldigt. 
Kun en religion kan danne grundlaget for sådan en meningsløs 
konstruktion og tilsyneladende få den til at give mening. Mening 
gennem gamle tekster fra en tid, hvor folk hovedsageligt levede i 
huler eller paladser. 
Hun tror slet ikke på alt det gøgl. 
Hun tror ikke på noget… hun ved ting. 
Hun ved, at der er mere mellem himmel og jord, end vi tror, ne-
top tror… hun ved det. 
Hun ved, at det vi ikke ved, er alt det vi endnu ikke har fundet 
ud af, og hun ved, at det intet har at gøre med ord i gamle bøger. 
Hun kommer aldrig til at møde Eigil, der lå dér i kisten. En af de 
nærmeste dage bliver han skubbet ind i et helvede af flammer, en 
ovn med en gennemsnitstemperatur i omegnen af tusind grader 
celsius. 
I løbet af en time er den store mand intet andet end en lille bunke 
aske. 
Intet.
Der kommer ikke noget efter, ikke for nogen, heller ikke for Eigil
Det gør vist ikke noget. 
Ingen virker rigtig, som om de ønsker at møde ham igen. 
Den gamle Pastor Poulsen ønskede ikke engang at stå for bisæt-
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telsen, og netop af den grund var det blevet Mettes debut.
Hun havde gjort det godt, og det var dejligt, at der kun var syv 
mennesker i kirken inklusiv hende selv, kirketjeneren og organ-
isten
Mettes succes startede ved Eigils ultimative fiasko. 
Han kan ikke længere rette sine fejl, og hun begik ingen i dag. 
Derfor den pludselige lykkefølelse dér på trappen.
Mette har endelig fået en uddannelse. Endelig kan hun se frem til 
et ordentligt liv med alt det, hun har fortjent. 
Grundlaget for jobbet er en stor løgn. Løgnen, der udspringer i 
jagten på det, der kommer efter det voldsomme trafikuheld, den 
uhelbredelige kræft, alderdommen, mordet eller selvmordet.
Løgnen er paradoksalt nok blevet hendes chance.  
Hun ved, at vi kun har én chance. 
Det var derfor, hun endelig tog sig sammen i det her liv. Det var 
hendes drivkraft, hendes motivation, grunden til, at hun kom 
gennem teologistudiet og sidenhen pastoralseminariet. 
Hun har langsomt lært at elske ritualerne – trosbekendelsen, ind- 
gangsbønnen, versene i salmebøgerne og fadervor, men det er 
ordene, håbet, hun elsker. Gaven til menigheden, der sidder dér 
i al deres jordiske meningsløshed. De har kun håbet… det er det 
eneste, der holder dem i live - lidt endnu. 
Hun har ikke noget imod at være den livsforlænger, heller ikke 
selvom hendes bidrag er verdens fedeste løgn. Alle løgnes moder.  

I dag i kirken havde hun en anden fornemmelse, en følelse af, at 
de tilstedeværendes nærvær var båret af håbet om, at der ikke er 
mere efter krematoriet – at hun ved bedst – ikke biblen. 
De tre unge mænd på forreste venstre række og den ældre dame 
på tredje række i højre side havde alle haft samme udtryk. De 
fulgte med, kiggede intenst på kisten, som var de i biografen. 
Det var en trist film, deres ansigter bar præg af det, men hele 
tiden med en distance. Det var skønt endelig at få set den film, 
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men manuskriptet havde ikke noget at gøre med dem. Historien 
kunne højst vække lidt eftertanke, når de forlod deres sæder. 

Mette bliver pludselig revet ud af refleksionerne, mærker en ris-
len ned ad ryggen. Det starter mellem de spidse skulderblade, 
bevæger sig nedad, indtil hun, tvunget af instinktet, ryster pelsen 
og med det samme bliver ramt af en isnende kulde. Hun føler sig 
overvåget…




