
–  1  –

Organisten



–  2  –



–  3  –

Christina Nordstrøm & 
 

Kirsten Nordstrøm Hansen
 
 
 

Organisten

 
 
 
 
 
 
 
 

Forlaget: SHANIA



–  4  –

Organisten 
Christina Nordstrøm og Kirsten Nordstrøm Hansen 

Copyright: Forlaget Shania 
1. udgave, 1. oplag 

Omslag Alice Arevad 
Grafiker: Lena Hass 
Layout: Lena Hass 

Trykkeri: Ecograf ApS
 

ISBN 978-87-995734-2-4

 
 
 
 



–  5  –

(En femikrimi fyldt med underskønne kvinder og deres 
mere eller mindre lette gang på jorden.)  

Ideoplæg: Gitte Henriksen.

Handlingen er henlagt til en fiktiv by, der kunne være Ker-
teminde. Den kunne hedde Nyborg eller måske Assens. 
Hand lingen kunne udspilles i en hvilken som helst lille, 
fynsk provinsby. Under alle omstændigheder eksisterer 
byen kun i forfatterens fantasi. Efter nogle få overvejelser 
er navnet endt med at blive: Kringelbæk.

Enhver lighed med tidligere eller nulevende personer er 
utilsigtet. Personerne i Organisten er ligeledes produkter af 
forfatternes fantasi. 
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1. kapitel

September 2012

Det havde været en af de dage, hvor folk næsten kunne 
bilde sig selv ind, at sommeren var vendt tilbage og havde 
besluttet, at den for altid ville holde efterår og vinter på 
afstand.  

”Indian summer,” sagde de, der mente, de kendte og 
havde styr på udtryk, der ikke lige sådan blev brugt af alle 
og enhver.

De fleste havde endnu ikke fundet efterårstøjet frem. Nu 
håbede de, mod bedrevidende på, at det måske aldrig blev 
nødvendigt. Skide være med klimaforandringer. Hvis det 
fine vejr ville holde et stykke tid endnu, skulle der i hvert 
fald ikke lyde nogen klager fra dem. De to foregående vin-
tre havde også været svære at komme igennem, nu trængte 
folk til en grøn vinter. 

Bobber Svalelort var en af dem, der krydsede alt, hvad 
der krydses kunne, for at klimaforandringerne var kommet 
for at blive. 

For det første var han ikke længere ejer af den gamle 
overfrakke, der ellers havde fulgt ham de sidste tyve år. Så 
vidt han huskede, havde han i foråret byttet den væk for en 
flaske snaps. Siden havde han klaret sig med en striktrøje. 
Den havde han imidlertid forlagt, men han havde sådan set 
ikke savnet den. Ikke før nu hvor der, trods det fine vejr, 
kunne være en snert af efterår i vinden. 

For det andet var Bobber skide ligeglad med vejrpro-
feterne og deres dystre snak om dommedag, for ham gjaldt 
det bare om at overleve én dag af gangen. 
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I virkeligheden hed Bobber Svalelort ikke Bobber Svale
lort. Han hed Børge Svale, men hvis nogen spurgte, hvem 
Børge Svale var, var der ingen, der vidste det. Bobber vidste 
det knap nok selv. Selv når han var nede på Borgerservice 
for at hente penge, kunne det ske, at han ikke reagerede, når 
han blev kaldt hen til skranken. De fine folk dernede sagde 
ikke Bobber Svalelort, selvfølgelig gjorde de ikke det, men 
hvis de havde gjort det, ville Bobber ikke have klandret dem 
for det. Bobber havde ingen anelse om, hvornår, hvorfor og 
hvordan han havde fået det lidet attråværdige øgenavn. Det 
rørte ham heller ikke. Han var faktisk ret ligeglad. Hans 
største bekymring var, at han kun havde to bajere tilbage i 
plastikposen, og at natten sikkert ville blive en smule kold, 
når han ikke havde andet på end den skidengrå undertrøje, 
et par cowboybukser, der havde set bedre dage, tyndslidte 
sokker og et par blå gummisko. 

Byen omkring ham var stille. En mandag nat udenfor tu-
ristsæsonen var der ikke meget spræl i Kringelbæk. Bobber 
satte sig på en af bænkene på torvet. Han lænede sig tilbage 
og lukkede øjnene. Han ville ønske, han bare kunne falde 
i søvn. 

Lyden fra en bil fik ham til at rette sig op. Det var en 
fra hjemmeplejen. Han vinkede, men kvinden bag rattet lod 
som om, hun ikke så ham. Dumme kælling.

Bobber fik med besvær hånden ned i den ene buk-
selomme. Han halede en krøllet pakke cigaretter frem og 
fik tændt en smøg. Han sugede røgen dybt ned i lungerne og 
lod den langsomt sive ud igen. Hans hjerne var helt tom for 
tanker, og så var der alligevel noget, der fik ham til at knibe 
øjnene let sammen. Stod døren til kirken ikke åben? 

For satan, det gjorde den! 
Han rejste sig og hankede op i den slunkne plastikpose. 

Der ku’ vel ikke ske noget ved, at han listede ind i kirken. 
Præsten, den skinhellige idiot, klagede altid over, at der 
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ikke kom nok folk i hans kirke, så han kunne vel ikke have 
noget imod, at Bobber besøgte Herrens hus.

Tanken om præsten fik Bobber til at klukle. Det dumme 
svin. Det ville fryde ham, hvis han kunne overnatte i Nils’ 
kirke, det ville få Nils til at folde hænderne i afmagt, hvis 
han vidste det. 

Engang havde de været skolekammerater. Bobber havde 
ikke tal på alle de gange, han havde givet Nils Lind en vel-
fortjent røvfuld. Dengang havde Nils ikke vendt den anden 
kind til. Han havde sladret til læreren, der straks havde taget 
hans parti. Nils havde i den grad forstået at sleske for læ
rerne. Han havde selvfølgelig også haft den rette baggrund. 
Nils’ forældre havde ikke boet i alment byggeri. Nils’ far 
havde ikke været en arbejdsløs drukkenbolt, der lod sine 
frustrationer gå ud over kone og børn. Nils’ far havde været 
skolelærer, og selv om han ikke havde været lærer i den 
klasse, Bobber og Nils gik i, havde det haft stor betydning 
for, hvem der fik skylden, når de to drenge var faret i ho-
vedet på hinanden. Bobber havde altid trukket det korteste 
strå.

Det skete at Bobber sammenlignede sig selv med sin for 
længst afdøde far. Hver gang foragtede han sig selv, for han 
så jo, at han ikke havde formået at gøre det en skid bedre 
end den gamle. Han hang fast i sin sociale arv.

I næste nu glippede han lidt med øjnene. Så han syner, Ja, 
det måtte have været et syn, for det ku’ fandeme ikke passe, 
at den der tykke ko, der spillede i kirken, lige var smuttet 
ud af kirken. 

Bobber Svalelort grinede dæmpet. For det første var or-
ganisten ikke en dame, man overhovedet ville forbinde med 
at løbe rundt om natten. For det andet kunne Lærke Madsen 
ikke sådan smutte ud af kirken. Et kvindemenneske i hen-
des størrelse kunne kun vralte. For det tredje måtte Bobber 
over for sig selv indrømme, at han nok have fået lidt for 
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meget at drikke. Det havde faktisk været en rigtig god dag.
”Skide være med det,” mumlede han og skråede over 

Langegade. 
Det var sgu mærkeligt med den kirkedør. Den plejede 

altid at være låst. Nils og alle de andre helligrøve var skide 
bange for at nogen skulle løbe med kirkesølvet.

”Bare rolig, Nils,” mumlede Bobber. ”Jeg har ikke i sinde 
at løbe med kirkebøssen. Jeg vil bare låne en bænk at sove 
på.”

Han skubbede døren til våbenhuset op og blev et øjeblik 
stående for at lytte. Der var helt stille. Han tog lidt fastere 
om sin plastikpose og gik gennem våbenhuset. Trods gum-
miskoene lød hans skridt alt for højt i den stille kirke. En 
følelse af uhygge greb ham, og han blev pludselig bange. Så 
tog han sig sammen og gik videre ind i det store kirkerum. 

Han blev stående lige inden for døren. Hans hjerte ban
kede så hårdt, at det brølede i ørerne. 

Først kunne han ikke se noget. Så vænnede hans øjne sig 
til mørket, og han begyndte lidt usikkert at gå hen mod den 
nærmeste bænk. Han kantede sig ind og skulle lige til at 
sætte sig, da hans øjne faldt på noget, der lå på gulvet mel-
lem bænkerækkerne. En stor bunke tøj? Eller … et men-
neske? Var han ikke den eneste, der havde fået den ide at 
sove i kirken? Var det en af gutterne nede fra skuret? Jo, det 
var et menneske.

Et øjeblik stod Bobber bare og kiggede. Så trådte han 
igen ud på gangen og gik hen til den person, der lå på gul-
vet. Han var næsten helt derhenne, da det svuppede un-
derligt under sålerne. Den ene fod gled lidt, og han blev 
stående helt stille. Han sank en klump og kiggede stjålent 
ned. Han kunne ikke se, hvad det var, men … den fade lugt, 
og det bæger, der skødesløst lå ved siden af den stille skik-
kelse fortalte sin egen historie. 

Det er løgn. Det er fandeme løgn. Sådan noget sker ikke i 
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Kringelbæk. Folk sladrer, de er ondskabsfulde, og de er alt 
muligt andet, men de slår sgu ikke hinanden ihjel! Tankerne 
fløj som forvildede småfugle rundt i Bobbers hjerne, for 
han var ikke i tvivl om, at præsten, for det var præsten og 
ikke en af gutterne, var blevet myrdet. 

Bobber havde aldrig brudt sig om Nils Lind, men han 
havde heller ikke ønsket ham død. 

  Han sank på knæ ved siden af den livløse skikkelse. 
Måske tog han fejl. Måske var præsten bare bevidstløs. Der 
var sgu da ingen, der slog en præst ihjel. Slet ikke, når han 
som nu, var iført messehagelen.

”Nils,” sagde han dæmpet. ”Nils, for pokker. Det her pas-
ser ikke, vel?”

Bobber kneb øjnene sammen og stirrede intenst på det 
hvide, stivnede ansigt. Så blev han vred. Nils havde altid 
ødelagt alt for ham. Selv nu, så mange år efter de havde 
forladt folkeskolen, undte han ham ikke en sølle bænk at 
sove på. 

”Hvad fanden ligger du her for?” spurgte han hæst og 
uden at tænke over det, rakte han en hånd frem for at røre 
ved det hvide ansigt, der på én gang så både dødt og mær-
keligt levende ud. Kulden fra den hvide hud fik Bobber til 
at stivne. Hans hjerte begyndte at banke, som om han havde 
løbet langt og meget længe. Han trak med en hul stønnen 
hånden til sig. Så blev han bange. En eller anden havde 
slået præsten ihjel. Måske var drabsmanden stadig i kirk-
en?  Bobber så sig over skulderen. Stod der ikke en person 
henne ved døren og stirrede på ham? Nej, det var bare hans 
egen syge hjerne, der skabte et billede, der ikke fandtes.

Han krøb sammen og mærkede i næste nu, at varm væske 
løb ned ad lårene. Hold kæft, nu pissede han i bukserne. 
Med et halvkvalt skrig kom han på benene, så vaklede han 
ud mod våbenhuset og videre ud på torvet. 
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Byen lå stadig øde og stille hen. Ikke engang en skide hjem-
mehjælper kom forbi. Han så sig desperat omkring. Nej, 
der var ingen, og så alligevel, to slanke skikkelser løb ned 
ad Vestergade. Bobber så knap nok andet end deres mørke 
hår og skosålerne. Var der to? Eller så han bare dobbelt? 
Han vidste det ikke. Han var ikke engang sikker på, om der 
havde været nogen. Så begyndte han at løbe. Først da han 
var nået hen til hjørnet ved Trollegade, gik det op for ham, 
at han havde glemt posen med de to bajere, men ikke ti vil-
de heste skulle få ham til at gå tilbage. Han støttede sig mod 
muren og hev efter vejret. Han blev stående i lang tid. Han 
var sikker på, at han var ved at blive skrubtosset. Måske 
var det delirium? Måske lå præsten alligevel ikke død og 
stille henne i kirken? Og måske … måske hørte han ikke 
igen lyden af løbende skridt, måske så han sig ikke over 
skulderen, og måske så han ikke et glimt af præstens kone, 
det magre gespenst af en sundhedsplejerske, der lige nu løb 
ned gennem den gade, Bobber Svalelort lige havde forladt?

Usikkert og med et hjerte, der stadig bankede af frygt, gik 
han videre. Da han også syntes, at han så præstens kønne 
datter, Rebekka, skynde sig gennem Strandgade tværs over 
Trollegade, holdt han hænderne for øjnene. Det var deli-
rium. Han havde haft det før, og dengang havde han også 
set syner. Det var nat nu. I Kringelbæk løb borgerne ikke 
rundt som gale midt om natten. 

Han burde kontakte en eller anden, Nils kunne ikke bare 
blive liggende der i sin kirke og stirre op i loftet. Han burde 
råbe efter nogen af dem, han havde set, nå nej, måske havde 
han slet ikke set nogen.
Jeg må kontakte politiet, tænkte han, men politistationen 
var lukket om natten, og Nils løb jo ingen steder. Det var 
bedre at holde mund og lade som ingenting. Nils skulle nok 
blive fundet, selvom Bobber ikke sagde noget.
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2. kapitel

Juni 2012 
 
 

Det er løgn. Man sidder ikke i en kirke og fiser. Lærke 
kunne ikke huske hvem, der engang havde sagt de ord, 
men de fløj altid gennem hendes hjerne, når hun, som nu, 
var nødt til at lette den ene balde for at slippe lidt luft ud. 
Var det hendes mor, der havde sagt ordene? Eller moster 
Erna? I virkeligheden var det ligegyldigt, hvem der havde 
sagt hvad. Alle mennesker prutter. Nogen mere end andre. 
Lærke hørte til den første kategori, men det kunne hun ikke 
gøre for. 

Denne gang var det heldigvis kun en fis, tænkte hun, 
mens hun betragtede fingrene, der flydende let gled over 
orglets manual. Fødderne behøvede hun ikke kigge på, (det 
ville også have været mere end vanskeligt) de fandt uden 
besvær pedalværket. 

En fis er bare en lille prut, tænkte hun videre. Et lille ud-
slip af tarmgas fyldt med svovlbrinte, der i denne forbindel-
se kan give en ubehagelig lugt.

Hun snusede prøvende. Hun kunne ikke lugte noget, og 
tankerne gled videre ad lumre kanaler. Sidste søndag havde 
hun slået en rigtig skid. Hun huskede stadig den rædsel, der 
et øjeblik havde grebet hende. Havde han hørt den? Ikke 
Gud, for han hørte i forvejen alt, og han havde vel andet at 
tage sig til end hendes, en tilfældig organists, maveproble
mer, men præsten! Ligesom sidste søndag lod Lærke sine 
øjne glide over på den lille skærm, hvor hun kunne se det 
øverste af kirken og ham på prædikestolen. Ligesom sidste 
søndag mærkede hun et sus af fryd over, at hun uden videre 
kunne betragte ham vel vidende, at han ikke kunne se hende.
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Fagre nye verden, hvor kirkens organist på en lille skærm 
forbundet med et overvågningskamera kunne holde øje 
med præsten og dennes nærmeste omgivelser. Et lille smil 
gled over hendes læber. Så pressede en ny fjært på. Uden at 
miste koncentrationen lettede hun igen den ene balde. Det 
blev kun til en fims. En lille prut med slem lugt, sådan stod 
en fims beskrevet i ordbogen, og Lærke måtte konstatere, at 
ordbogen havde ret.

Skide være med det, tænkte hun, og det lille smil blev 
større, da hun fornemmede tankens ordspil. Så, nu var hun 
i gang med sidste vers. Når kirkesangeren tav, skulle hun 
lige præstere et smukt efterspil, og så … så skulle hun igen 
lytte til hans stemme.

”Lad os alle bede.”
Lærke lyttede henført til stemmen, der klang så smukt 

gennem det store kirkerum. Hendes øjne klistrede til skær-
men, og hun vogtede sig nøje for at blive siddende på de 
brede, solide balder. Selv den mindste lille gasstrøm skulle 
ikke få lov at slippe ud. For skønt hun havde 53 års erfaring 
med prutterne, kunne de til stadighed overraske hende, så 
det, hun troede ville ende ud i en lille fis, endte med at blive 
en stor skid. Der var ingen grund til at friste skæbnen, ingen 
grund til, at han skulle høre noget.

Et frydefuldt gys gled gennem kroppen, mens hun sad 
musestille og betragtede ham på den lille skærm. Hun for-
stod ikke, at hun for blot et år siden havde syntes, at han 
gik lidt i selvsving, når han stod foran menigheden og talte 
om Herren. Dengang havde hun ikke brudt sig om hans 
stemmes lette slæben og kælen for Bibelens store ord. Hun 
havde ikke brudt sig om at se, at han lod den ene hånd hvile 
i den anden på den der udtryksfulde måde, og hun havde 
syntes, at det så sært ud, at han stod med hovedet på skrå og 
halvt lukkede øjne.

Men nu, efter præstens 50 års fødselsdag, havde Lærke 



–  15  –

fået et helt andet syn på ham. Nu kunne hun overhovedet 
ikke se nogen fejl. Han var … han var målet for alle hen-
des drømme, og det blot fordi han … Endnu en gysen løb 
gennem hende, hun kunne næsten ikke få sig selv til at 
tænke på det, der var sket den aften, og slet ikke i kirken 
midt under gudstjenesten, men hun gjorde det alligevel … 
Blot fordi han, da de havde mødt hinanden i den smalle en-
tré i præsteboligen, havde knebet hende bagi.

Lærke var forbløffet blevet stående. Hun havde vendt sig 
og stirret efter ham, men han var gået videre, som om der 
ingenting var sket. Den aften havde vendt op og ned på alle 
Lærkes begreber om, hvad en præst var.  Hun havde for 
første gang indset, at han også var en mand, en meget at-
traktiv mand, der havde haft lyst til at røre ved hende.

Hun havde været på nippet til at løbe efter ham og kaste 
sig over ham bagfra, men hun havde holdt sig i skindet. Der 
kunne jo komme nogen, og måske ville et sådan bagholds
angreb have væltet ham omkuld, det kunne have slået luften 
ud af ham og … det ville måske have fået ham til at indse, 
at hendes korpus var en anelse for stort? Hvis han ligefrem 
havde tabt vejret under hendes vægt, ville han måske …

Lærke blev brat revet tilbage til virkeligheden, da det gik 
op for hende, at folk nede i kirken rømmede sig og skottede 
op mod steder, hvor de kunne se det øverste af orgelpiberne. 
Et øjeblik sad hun helt paralyseret, så lod hun hænderne 
falde tungt ned på tangenterne. Først efter andet forsøg, 
lykkedes det hende at spille rigtigt. Med brændende kinder 
bøjede hun sig over manualet. Hun turde knap nok skæve 
efter skærmen, for hun var sikker på, at han ville stirre lige 
ind i kameraet, og selvom han ikke kunne se hende, øn-
skede hun ikke at se det, hvis hun havde fremkaldt en fin 
rynke mellem hans lyse øjenbryn.

Fandens også, tænkte hun, at Nils skulle opleve, at hun 
lavede en fejl. Hun spillede videre. Kinderne flammede sta-
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dig i rødt, da det gik op for hende, at det var første gang hun 
inde i selve kirken tænkte på præsten som Nils. Det tillod 
hun ellers kun sig selv at gøre, når hun var hjemme.

Resten af gudstjenesten forløb uden fejl fra organistens side. 
Lærke gjorde sit bedste for at glemme den tidligere fadæse. 
Det lykkedes hende næsten. Hun bildte sig i hvert fald ind, 
at hvis hun skubbede den ud af tankerne, så forsvandt den 
også fra menighedens hjerner. Mon ikke de allerede havde 
glemt, at hun havde ramt tangenterne forkert? Herregud, 
der sad jo kun ganske få mennesker i kirken sådan en søn
dag formiddag. De fleste med en korttidshukommelse der 
nærmest var ikkeeksisterende.

Da Lærke pakkede nodehæfterne sammen, var hen-
des hjerte allerede på vej ned ad den smalle trappe mod 
præsten. Hun kunne lade det flyve frit, for Nils’ kone, den 
45årige Karin Lind, var ikke i kirken. Hun lå hjemme med 
halsbetændelse. Et kort øjeblik var det som om, at Karin i 
hel figur dukkede op på Lærkes nethinder. Modvilligt måtte 
Lærke indrømme, at Karin var en nydelig dame, i hvert 
fald hvis man brød sig om den magre, blodløse type. Lærke 
havde hørt en mand sige, at præstens kone var en veldrejet 
sild, men der var nu ikke meget kvindeligt over de former. 
Hverken til gaden eller til gården kunne hun prale med no-
get videre. Hendes ansigt var heller ikke noget at råbe hurra 
for. Og håret! Lærke smilede. Karin forsøgte at få en smart 
pagefrisure, men det tynde, leverpostejfarvede hår egnede 
sig ikke til den frisure. Det skulle Lærke nok lade være 
med at fortælle hende, men hun godtede sig, hver gang hun 
så, at Karins ører stak ud gennem den håbløse frisure. Ka-
rin havde desuden de mest blege øjne, Lærke nogensinde 
havde set. Ikke desto mindre var disse kedelige øjne i stand 
til at suge alt til sig. Karin var sundhedsplejerske, og hvad 
hun ikke vidste om byens småbørnsfamilier var ikke værd 
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at vide. Ordet tavshedspligt var ikke et ord, der indgik i 
præstekonens ordbog.

Karin er ikke Nils værdig, tænkte Lærke, da hun med no-
dehæfterne klemt under den ene arm fulgte efter sit flyvske 
hjerte. Nils skulle have en kvinde, der var moderlig og alt-
favnende. Nils skulle have en kvinde som mig. Han skulle 
have mig, men Nils hører til den type, der aldrig vil lade sig 
skille. Om hans liv så bliver et helvede på jorden, vil han 
ikke lade sig skille fra Karin. 

Nils vil kun få sin frihed, hvis han bliver enkemand. En-
kemand. Tanken fik i et splitsekund Lærke til at tabe vejret. 
Hun blev stående helt stille. Da hun igen fik kontrol over 
sin vejrtrækning, formede en billedrække sig foran hendes 
øjne. Hun så den sørgende Nils for sig ... (Han var jo nødt til 
at lade, som om han var ked af det, hvis han ikke skulle have 
hele det skindhellige menighedsråd på nakken) … og hun 
så sig selv, som den person, der alene kunne få præsten til 
at smile igen. Senere, når der var gået en passende tid, ville 
de to kunne fortælle alverden, at de skulle være mand og 
kone, og … Lærke tog sig sammen og viftede de attraktive 
billeder væk. Karin var sund og rask, hun ville ikke sådan 
lige falde død om. Desuden var hun alt for nysgerrig til at 
forlade denne verden frivilligt. Sidst men ikke mindst var 
det slet ikke sikkert, at Nils ville lade sig trøste af Lærke.

Selvfølgelig vil han det, sagde en indre stemme. Nils kan 
godt lide dig, Lærke. Der var for pokker en grund til, at han 
nev dig i røven.

Lærke tvang sig selv til at gå videre. Hun blev ved med at 
se Karin for sig, en død Karin, der var endnu mere blodfat-
tig som lig.

En sød gysen løb gennem hendes krop. Hun mærkede 
den kendte trykken fra svovlbrinte i tarmen, men hun kneb 
beslutsomt balderne sammen. Hun skulle hjem og tænke. 
Hjem og lægge planer. 



–  18  –

Det kunne godt være, at Nils sidste år havde bedt hende 
spille til sin fødselsdag, fordi han var for nærig til at hyre 
en professionel suppe, steg og is musikant, men han havde 
trods alt ikke kunne holde fingrene fra hende. Dybt inde, 
måske så langt ind, at han ikke var helt bevidst om det, var 
han vild med hende. Hun havde vækket dyret i ham, men 
det ville aldrig blive til noget. Ikke så længe Karin var i live. 

Lærke var nået ned i våbenhuset. Hun klemte sin tykke 
arm lidt fastere om nodehæfterne og lagde ansigtet i de 
rigtige fromme folder. 
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3. kapitel

Juni 2012

Christa Krogh trak dynen længere op om skuldrene og 
forsøgte på den måde at holde dagen på afstand. Hun elske
de lørdag og søndag, hvor hun ikke behøvede at stå op før 
Fanden fik sko på. Hun elskede hulrummet under dynen, 
hvor hun kunne lade tankerne komme og gå, som de selv 
ville. Mobilen lå selvfølgelig på natbordet. Som privatde-
tektiv var hun nødt til hele tiden at være klar. Det var bare så 
sjældent telefonen ringede. Lige nu gjorde det ikke noget. 
Dagen var alt for god til dybe tanker eller en utro mand, der 
skulle fotograferes i kompromitterende situationer. 

Det var nu ikke fordi, Christa havde haft mange af den 
slags opgaver. Hvis sandheden skulle frem, havde hun fak-
tisk kun haft en enkelt. Denne var til gengæld lykkedes over 
al forventning. Konen, en af de fine fruer ude på Klintevej, 
havde fået sine billeder og en skilsmisse, der gjorde hende i 
stand til at leve en hel del år uden at bestille noget. 

Christa havde beholdt kopier af billederne. Hun vidste 
ikke helt hvorfor, for hun kunne ikke selv bruge dem til 
noget, hun havde bare tænkt, at de kunne være meget gode 
at have.

Det var faktisk forbudt at arkivere dem, men hun havde 
gjort det alligevel. Der var sgu så meget, der var forbudt. 
Det var også forbudt, at en politibetjent sparkede en biltyv 
i maven og bagefter bankede politistaven ned i hovedet på 
ham. Det var i hvert fald forbudt, når biltyven døde af det. 
Hvis han ikke havde haft en forbandet udposning på en 
skide pulsåre i hjernen, ville han den dag i dag have været 
spillevende.
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Det var ikke altid, at Christa var lige begejstret for de 
tanker, der kom, som de selv ville. Hun brød sig i hvert fald 
ikke om det, når tankerne vendte tilbage til den episode, der 
var endt med, at hun 15 år tidligere var blevet suspenderet 
fra sit job i politiet. Fandens også, nu kunne hun lige så godt 
stå op. Når hun først kom til at tænke på den unge mand, der 
var død på grund af hende, var hun nødt til at foretage sig 
noget aktivt for at holde sig selv ud.

Christa krøb ud af sin hule. Hun satte de nøgne fødder 
på gulvbrædderne, der var varmet op af solen. Et øje blik 
blev hun siddende på sengekanten og betragtede sløvt 
støvpartiklernes ballet i de varme stråler, så gik hun ud på 
badeværelset.

Da hun havde været i bad, havde lidt af det forjættende 
ord, søndag, mistet sin fortryllelse. Hun så sig i spej let. Det 
smalle 53 år gamle ansigt så ikke én dag yngre ud, end det 
var, tværtimod. Når det halvlange lyse hår klaskede vådt og 
tungt ned om kinderne, kunne hun rigtig se rynkerne. Hun 
rakte tunge af sig selv, inden hun tog føntørreren.

Da Christa kort efter sad i sit lille byhus og læste avisen, 
kunne hun i det fjerne høre kirkeklokkerne. Hun rynkede 
let på næsen. Nu sad den selvgode, fede organist ved org let 
og lod sine tykke fingre danse over tangenterne. Lige nu 
gloede Lærke nærsynet på noderne og spillede, som gjaldt 
det selve livet. Lærke, den dumme ko.

Christa kneb læberne sammen til en smal streg. Dengang 
hun smed sin karriere på gulvet, havde Lærke, sammen med 
den øvrige del af byen ved fjorden, stået i forreste række, 
da der skulle veksles forargede ord. Christa var ikke sik-
ker på det, men hun kunne godt forestille sig, at det også 
var Lærke, der havde sendt hende det anonyme brev, hvor 
hun, Christa, blev truet på livet. Christa vidste bedre end 
nogen anden, at Lærkes tilsyneladende så fromme væsen, 




