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———————————— 

FORORD 
———————————— 

 

Handlingen i denne bog tog oprindelig form i mit hoved for over 10 år siden. Det var 

dengang ikke planlagt, at historien skulle nedfældes på papir, men da jeg for nogle år 

siden tilfældigt fortalte den til en bekendt, syntes hun, den lød så fængende, at hun 

mente, den fortjente at blive delt med andre. Hendes fortsatte argumenter overbeviste 

mig til sidst, og jeg begyndte derfor at researche, inden jeg senere følte mig rustet til 

at påbegynde selve skrivearbejdet. 

    Værkets tvetydige titel, GENSTART står i dag tilbage som en af de få dele, der 

ikke har ændret sig siden det første pennestrøg. Manuskriptet har været igennem 

mange kritiske øjne, og fremstår nu i en udgave, som min hånd ikke kunne have gjort 

bedre. 

    Jeg vil i den forbindelse sige tak til de mange, der under processen har givet deres 

mening til kende; familie, såvel som venner, kolleger og bekendte: 

Min far, Dennis Lohman. 

Min søster, Tine Lohman. 

Min svoger, Anders Nielsen. 

Min kære kollega, Inge Jensen. 

Hende med argumenterne, Lene Skov. 

Mine venner Martin Kristensen, Per Hansen og Søren Thisgaard. 

Andre kolleger, bekendte med flere: Birgit Nielsen, Rikke Rosenvold, Tina Friis 

Poulsen, Morten Christiansen, Jette Steen, Bo Busk Hoffmann Schriver, Ole Steen 

Hansen, Rikke Borup og Cindy Bearcroft Freksen. 

 

 

 

Claus M. Lohman, november 2013. 
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1 
David Stoltzfus satte sin lejede Trailblazer Chevrolet, årgang 2001 i frigear og trak 

håndbremsen. Han slukkede for offroaderen, så den brummende motorlyd 

forstummede. 

    Den dunkende hovedpine, forvoldt af nattens udskejelser fortonede sig langsomt, 

og han trådte ud af bilen, der havde flere Hertz udlejningsklistermærker påsat. 

    Han havde nu haft firehjulstrækkeren i knap en måned, og selv om han var 23 år, 

havde han aldrig før kørt bil og havde først taget sit kørekort for fire uger siden efter 

to ugers intensiv teori- og praksistræning hos Jack Drummond, der var den lokale 

kørelærer i Lancaster. 

    David havde hurtigt vænnet sig til bilens styring og instrumentbræt, men 

spændingen og morskaben ved bilkørsel, som han ellers havde set frem til, var til 

hans store skuffelse allerede fortonet. 

    Han puttede bilnøglen i lommen på sine moderne cowboybukser, der var det 

første stykke ikke-hjemmesyede tøj han bar, og som han forventningsfuldt havde købt 

i en tøjbutik i Pennsylvanias hovedby. 

    Han syntes dog, bukserne strammede en del, og han overvejede at skifte tilbage til 

de vante løse mørkeblå, som hans mor havde syet til ham, og som han følte sig mere 

tilpas i. Han rettede på enkeltselen over skuldrene og stoppede den hvide ærmeløse 

T-shirt ned i cowboybukserne. De manglende ærmer blottede hans overarme, der 

sammen med resten af hans krop var atletisk velproportioneret på grund af alt det 

fysisk hårde arbejde hjemme på gården. 

    Han gik over vejen og stoppede få meter fra den to etager høje 

kollegieværelsesbygning, der rummede hans midlertidige hjem nær centrum af 

Philadelphia. Foran indgangen var der opsat afspærring med politibånd, og der holdt 

en ambulance og tre politibiler parkeret, alle med tændte blink. 

    Ved siden af bilerne stod to uniformerede betjente og talte med en ung mand, 

som David mente hed Chris, og som opgivende slog ud med armene. 

    Den ene betjent noterede noget i sin notesblok, mens den anden rakte fyren en lap 

papir og tilsyneladende forklarede ham en rute, eftersom David kunne se, betjenten 

pegede hen ad gaden. 
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    Fyren nikkede efterfølgende og begyndte med tydelig irritation at gå i den retning, 

som betjenten netop havde angivet. 

    David gik forbi ambulancen og politibilerne og hen til de to betjente. ”Undskyld, 

men jeg bor her!”, sagde han med lav og høflig stemme og pegede på den grå 

kollegiebygning foran sig. Hans hovedpine rumsterede stadig. ”Hvad er der sket 

derinde?” 

    Den ene betjent trådte et skridt frem og stillede sig mellem politibåndet ved 

indgangen og David, for at markere stop. ”En ung kvinde er fundet død derinde!”, 

svarede betjenten uden at fortrække en mine. 

    David stirrede målløs på betjenten. ”Hvad siger du?”, udbrød han chokeret. Han 

kendte ikke så mange af beboerne på kollegiet personligt, da han kun havde boet der 

i omkring en måned, men han vidste nogenlunde, hvem de andre var. Han var 

derfor nysgerrig efter at få at vide, hvem det drejede sig om. ”Hvem er det?” 

    Den anden betjent trådte også et skridt frem og så roligt på ham. ”Det skal du ikke 

bekymre dig om, hr.”, sagde han afdæmpet og med en mere høflig tone end sin 

kollega, ”men siger du, at du bor derinde?” 

    David nikkede. ”Ja, jeg bor derinde!”, svarede han, ivrig efter at få lov til at gå ind. 

    Betjenten tog sin notesbog frem, som David havde set ham gøre det tidligere. 

”Hvad er dit navn?”, spurgte han og noterede Davids navn ned, da han svarede. 

    Den anden betjent tog en lap papir frem, som han rakte til David. ”Du bliver 

desværre nødt til at troppe op på stationen for at afgive forklaring!”, sagde han og 

pegede i gadens retning. ”Stationen ligger rundt om hjørnet der henne og yderligere 

to blokke længere fremme på højre hånd. Du har en rutevejledning her på kortet!” 

    David tog papiret og kiggede på det. Det viste et luftfoto af lokalområdet med 

tydelig markering af ruten hen til stationen. ”Må jeg gå ind og skifte tøj først?”, 

spurgte han, da hans nye cowboybukser irriterede ham. 

    Den første betjent rakte en arm ind foran ham. ”Nej, du skal ned på stationen med 

det samme!”, sagde han højt med kold og uinteresseret stemme. 

    David trådte instinktivt et skridt tilbage. ”Okay, undskyld!”, sagde han høfligt og 

begyndte modvilligt at gå ned mod stationen. 

    En lav bygning tillod eftermiddagssolens sensommerstråler at nå ned til ham, og 

han missede med øjnene, da det skarpe lys nåede ham. Hans blonde, nyklippede hår 

glinsede nærmest i sollyset. 
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    Han gik hen til det udpegede hjørne og drejede omkring den høje bygning, der 

tronende skød adskillige etager i vejret, og som atter lukkede sollyset ude, så David 

igen gik i skygge. Han så hen ad boulevarden og kunne svagt ane politigården et 

stykke fremme. 

    Normalt undgik han politi og alle andre myndigheder, så det var ikke med særlig 

stor lyst, at han traskede op mod stationen. Han kunne ikke umiddelbart forstå, 

hvorfor han skulle afgive forklaring til politiet, men da hans opdragelse ikke tillod 

ham at opponere, havde han ingen anden mulighed end straks at parere ordre. 

    Han gik langsomt afsted og passerede flere skyskrabere, idet han gjorde sig umage 

for ikke at støde ind i nogle af de andre fodgængere på fortovet, og han måtte trods 

den korte afstand hen til stationen flere gange træde til siden og give plads til 

stressede businessfolk med attachémapper og andre travle byboere i et mere 

adstadigt tempo. 

    Han var meget imponeret af det pulserende storbyliv, men det virkede ikke 

længere dragende på ham, efter han ved selvsyn havde oplevet det gennem de sidste 

uger. 

    David stoppede og ventede roligt på grønt lys i lyskrydset for at komme over til 

politistationen på den anden side af den store boulevard. Han observerede, at flere 

andre fodgængere ikke havde den samme tålmodighed som ham, for de gik over for 

rødt lys, så adskillige bilister måtte bremse hårdt op og dytte, hvilket ofte resulterede i 

råb og fagter fra fodgængerne, som om det var bilisterne, der var lovbryderne. 

    David undrede sig over folks mangel på respekt for hinanden. Han havde lært 

altid at være hjælpsom og aldrig at stille sig selv i første række, men her i en af 

Amerikas storbyer virkede det nærmest, som om hans opdragelse snarere var 

undtagelsen end reglen. Han begyndte at længes hjem til menigheden, hvilket i bund 

og grund også var hele formålet med hans ophold i Philadelphia. 

    Lysreguleringen skiftede til grøn og David gik over vejen og hen til politistationen, 

der trods sine fire etager lignede en dværg blandt alle de tårnhøje bygninger omkring 

den. Han åbnede døren og trådte ind i bygningen, hvorefter han kom ind i et mindre 

lokale med en reception på højre hånd og bænke, en elevator og en gang på venstre. 

    Han gik hen til receptionen, hvor en mørk og temmelig ophidset receptionist 

kommanderede med en tilsyneladende beruset ældre mand. ”Sæt dig derover og 
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vent sammen med de andre!”, råbte hun nærmest til manden og pegede hen mod 

bænkene, hvor der sad omkring et dusin folk. 

    Den ældre mand hikkede og vraltede usikkert hen mod bænkene og efterlod en 

ledig receptionist. 

    David gik hen til hende og sendte hende et forlegent blik. ”Undskyld, frøken?”, 

sagde han med beleven stemme. ”Jeg er blevet bedt om at møde op her angående et 

dødsfald på Pier Street nummer 12!” 

    Receptionisten så tvært på ham og tog en bid af en muffin. ”Hvad er dit navn?”, 

spurgte hun smaskende. 

    ”David Stoltzfus!”, svarede David højt. ”Med et z!” 

    Receptionisten kastede et flygtigt blik på ham, som om hun ikke vidste det i 

forvejen, trykkede på en blå knap og sagde hans navn ind i den mikrofon, hun havde 

siddende foran munden. Hun skævede til ham igen og afsluttede surt hans navn med: 

med et z. Derefter pegede hun på bænkerækkerne, hvor den berusede person også 

var blevet ledt hen. ”Sæt dig derover og vent på, du bliver kaldt ind!”. 

    David nikkede høfligt. ”Mange tak, frøken!”, sagde han, vendte sig om og gik hen 

mod bænkene, hvor han nu kunne se at den mand, som han tidligere havde set tale 

med de to betjente foran kollegiet, og som han mente hed Chris, også sad. David gik 

langsomt hen mod ham og opdagede, at manden sad og lyttede til en anden person. 

David gik hen og satte sig på den ledige plads på hans venstre side og lyttede med. 

    ”Jeg er ikke sikker på det, Chris”, hørte David den anden sige og blev bekræftet i, 

at den bekendte hed Chris, ”men Jimmy sagde, at det var Melissa, der fandt hende i 

sengen. Hun var både blevet voldtaget og knivstukket, og der var blod overalt inde 

på værelset. Melissa var næsten besvimet, da hun havde opdaget stakkels Celine, og 

folk var kommet løbende ind på værelset, da hun var begyndt at skrige. Jimmy sad 

inde i fællesrummet, og han hørte også Melissas skrig, så han var nysgerrig gået efter 

lydene, der havde ført ham ind på Celines værelse, hvor der allerede stod en del 

personer. Han kunne hurtigt fornemme, at der var noget galt, og da han opdagede 

bibelcitatet på væggen, der sandsynligvis var skrevet med Celines eget blod, var han 

selv lige ved at besvime!” 

    David lukkede forskrækket øjnene. 

    Han kendte den dræbte kvinde. 
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    Chris havde i spænding rykket sig helt frem på bænken og sad nu med hovedet 

drejet mod den anden person, der tilsyneladende fortalte ham, hvad han vidste om 

hændelsen, der havde bragt dem hen på politistationen. ”Hvad var det for et 

bibelcitat?”, spurgte Chris nysgerrigt med opspilede øjne. 

    Den anden lænede sig tilbage. ”Noget fra Det Nye Testamente om, at man skal 

tage væk og skille sig ud!”, forklarede han. ”Aner ikke lige, hvad det betyder, men 

det er helt klart en eller anden sindssyg person, der står bag det der!” 

    David havde siddet og lyttet til forklaringen og var rystet over, at Celine, som han 

havde snakket med adskillige gange på kollegiet, tilsyneladende havde endt sine dage 

på en forfærdelig og tragisk måde. Det var tilmed hende, han havde drukket alkohol 

sammen med sidste nat. Kun få øl dog, men da han aldrig havde drukket før, var det 

alligevel nok til, han havde fået blackout, og derfor ikke kunne huske hele natten.  

    En nagende følelse forplantede sig hurtigt i ham, og fik ham for en stund til at 

glemme sin ellers dundrende hovedpine. Han var dog overbevist om, at han ikke 

havde forvoldt hendes død. 

    Han havde hidtil ingen intention haft om at deltage i de to mænds snak, men da 

den fremmede, hvis navn David ikke kendte, nævnte et ganske velkendt citat, som 

David og hele hans slægt baserede deres livsform på, følte han sig nødsaget til at 

bryde ind i samtalen. ”Undskyld, men citatet stammer fra andet Korintherbrev, sjette 

kapitel, vers 17!”, brød han forsigtigt ind, mens han skjulte sin forfærdelse over 

Celines skæbne. ”Det er ganske rigtigt et citat fra Det Nye Testamente, og det lyder: 

Drag bort fra dem og skil jer ud!” 

    Begge mænd drejede forbløffet deres hoveder og stirrede på David, som de hidtil 

ikke havde lagt mærke til. De så kortvarigt hinanden i øjnene og den ukendte rejste 

sig op med en truende attitude.”Hvad rager det os!”, sagde han med uvenlig stemme. 

”Sidder du og lytter med eller hvad?” 

    David kiggede forskrækket ned på flisegulvet under sig og opdagede ikke, at Chris 

med overbevisende fagter prøvede at berolige sin hidsige kammerat. ”Slap af, Mike!”, 

sagde han, ”Ham her er god nok. Han gør ikke en flue fortræd!” 

    Den ophidsede person, som Chris havde kaldt Mike, satte sig tilbage på bænken. 

Chris gav ham et hårdt, men venligt ment knytnæveslag på skulderen, og han 

udstødte overrasket et hult grynt. 
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    Chris vendte opmærksomheden mod David, der stadig sad som forstenet med 

blikket vendt mod gulvet. ”Tag dig ikke af Mike!”, sagde han venligt, ”Det er bare 

gas. Hvad er det nu, du hedder?” 

    David kiggede langsomt op. ”David!”, svarede han nærmest hviskende for ikke at 

ophidse Chris´ kammerat. 

    ”Glem det bare, David!”, sagde han smilende, ”Mike gør ikke en skid! Fortæl i 

stedet, hvad du ved om det der bibelcitat, vi talte om!” 

    David hostede og så usikkert på de to mænd, der begge stirrede nysgerrigt tilbage. 

    I det samme gik døren foran dem op, og en uniformeret betjent stillede sig i 

åbningen med et stykke papir i hånden. ”Mike Michaels, Bryan Patterson, Chris 

Tennant og David Stoltzfus!”, oplæste han, ”Venligst følg med mig!” 

    David rejste sig lettet sammen med de to andre mænd. 

    En lille fyr, som sandsynligvis var Bryan Patterson, gik forbi dem og stillede sig ved 

siden af betjenten. 

    ”Vi tager først en samtale med jer alle fire, dernæst et enkeltmandsforhør og 

afslutningsvis en blod- og vævsprøve!”, forklarede betjenten, ”Derefter kan I tage 

hjem igen, for I er ikke indkaldt som sigtede!” 

    ”Fedt nok!”, sagde Mike Michaels uinteresseret. ”Hvorfor fanden er vi her så i det 

hele taget?” 

    Betjenten ignorerede den spydige bemærkning og vinkede de fire unge mænd 

indenfor.  

    David kunne mærke, at den dumsmarte kommentar fik ham til at krumme tæer. 

    Han kunne aldrig selv finde på at tale respektløst til andre, hverken til autoriteter 

eller til venner, familie eller fremmede. 
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2 
Den lave sols morgenstråler prøvede at trænge gennem de nedrullede persienner i 

lejligheden, da Sarah Bermann brat vågnede og satte sig op i sengen. Sveden haglede 

ned ad hendes kinder, og hun tørrede den drivvåde pande af med sin fugtige hånd. 

    Hun var forvirret. 

    Hun greb sin smartphone, som hun altid lagde på det hvide natbord ved 

sengesiden, for blot at konstatere, at der stadig var en time til hun skulle op. Hun 

lagde hovedet tilbage på den bløde edderdunspude og trak benene op under sig og 

lukkede øjnene. 

    Hendes drømme var taget til både i styrke og antal over den senere tid, og hun 

drømte nu næsten hver nat.  

    Altid den samme drøm. Altid den samme handling. Altid omhandlende et mørkt, 

udefinerbart væsen, der brølende langer ud efter hende, mens hun prøver at komme 

væk, men hendes ben er stive som søm, og hun kan ikke slippe væk. Bag hende kan 

hun ane en utydelig skikkelse, der prøver at nå ind til hende. En skikkelse, der prøver 

at få hende væk. En skikkelse, der prøver at få hende i sikkerhed. Men noget er galt. 

Skikkelsen kan ikke nå frem til hende, idet det udefinerbare væsen stiller noget 

imellem dem og frembringer en høj nærmest overdøvende lyd, som sender 

kuldegysninger gennem hele hendes krop. 

    Sarah vendte sig i sengen nogle gange, men hun var allerede klar over, at hun ikke 

ville kunne falde i søvn igen. Hun ønskede det egentlig heller ikke på grund af den 

tilbagevendende drøm, så hun besluttede sig for, at hun ligeså godt kunne stå op. 

    Hun slog fødderne ud over sengen og placerede dem i de bløde mokkasiner, der 

hver aften troligt blev stillet på gulvet ved siden af sengen. Hun kastede et blik på 

den anden halvdel af dobbeltsengen, hvorefter hun rejste sig og gik rundt om sengen 

for at rette lidt på den i forvejen velredte dyne. 

    Hun gik derefter over til vinduet og trak persiennen op, så solens stråler endelig 

kunne oplyse rummet. Hun kneb øjnene sammen, da soveværelset blev badet i det 

indbydende morgenlys. 

    Da hun et øjeblik efter havde vænnet sig til lyshavet, spejdede hun ud over 

storbyen, der allerede emmede af liv. 
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    Hun så to drenge, der spillede bold foran den snævre, ensrettede gade, som kun få 

bilister heldigvis valgte at gøre brug af, og hun kunne svagt høre en helikopter kredse 

rundt i området sandsynligvis med morgenfriske turister. 

    Hendes lejlighed befandt sig på 4. etage i et 11 etagers højt boligkompleks med i 

alt 22 beboelser, og selv om det var placeret i et af storbyens dyrere kvarterer, hvilket 

selvsagt forhøjede huslejen, havde hun ikke haft nogen betænkeligheder, da hun i sin 

tid havde fået den fremvist. 

    Hun tog en t-shirt på, som hun aftenen før havde hængt over sengegavlen og gik 

ud i gangen i sin 3-værelses lejlighed. 

    På væggen foran hende hang gangens eneste ophæng. Et større maritimt maleri, 

som hun havde fået af sin far, da hun var flyttet hjemmefra. Det forestillede et stort 

tremastet sejlskib, der kæmpede sig gennem Atlanterhavets brusende bølger. Hendes 

far havde købt det på e-bay, og han stoppede altid op og studerede det, hver gang 

han besøgte hende. Hun kunne selv finde på at betragte maleriet i længere tid, mens 

hun prøvede at leve sig ind i det liv, de pågældende folk ombord på skibet måtte 

have haft. 

    Gangen fungerede som fordelingsrum, da hun derfra kunne få adgang til alle 

rummene i sit hjem.  

    Væggene og loftet i gangen var alle lyse med en varm, let rødlig glød. Farven 

fandtes ikke i malerbutikkerne, og hun kunne tydeligt huske, at hun selv havde 

eksperimenteret med at blande farver, da hun og ekskæresten var flyttet ind, og at 

han havde været lettere irriteret over hendes kunstneriske eksperiment. Han havde 

dog været overordentlig tilfreds med resultatet og havde efterfølgende med jævne 

mellemrum rost hende for hendes kreative evner. Han havde tilmed insisteret på, at 

farven også skulle pryde væggene og lofterne i både badeværelset og i køkkenet, 

hvilket hun ikke havde haft nogen indvendinger imod. 

    Hun stoppede pludselig op og drejede blikket mod en lukket dør og overvejede, 

om hun skulle åbne den.  

    Hun tog et dybt åndedrag, åbnede langsomt døren og trådte ind på et lille, 

halvtomt værelse med nøgne hvide vægge.  

    Hun kiggede rundt. 

    Hendes laptop stod på arbejdsbordet og ovre i hjørnet stod en kurv fyldt med 

bamser og dukker, hvoraf en del stadig havde prismærker påsat. Hun strøg en hånd 
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gennem det skulderlange blonde hår for at give sin endnu fugtige pande lidt luft. 

Derefter gik hun modstræbende over til arbejdsbordet og løftede laptoppen.  

    Hun skyndte sig ud af værelset igen, men nåede at kaste et flygtigt blik på kurven. 

    Hun lukkede hurtigt døren og gik ud i køkkenet, hvor hun satte laptoppen på det 

sorte designerspisebord, som hun havde fået af veninderne i 25-års fødselsdagsgave 

sidste år. 

    Hun var blevet rigtig glad for gaven, men også en smule irriteret, så hun havde til 

fødselsdagsfesten sagt til veninderne, at de var lidt tarvelige, fordi hun nu skulle til at 

investere i matchende stole. Veninderne havde grint og lovet hende nye stole til 

hendes næste runde fødselsdag, men så lang tid havde hun ikke kunnet vente, så hun 

var en lørdag formiddag taget ned på det lokale loppemarked ved siden af centeret 

for at gøre et scoop.  

    Det ene lørdagsbesøg var efterfølgende blevet til adskillige andre, men det var 

endnu ikke lykkedes hende at finde nogle stole, hun syntes passede til bordet, så hun 

ærgrede sig over at indstille sig på at vente. Omvendt ville hun ikke gå på 

kompromis, og hun vidste af erfaring, at design var værd at vente på og sjældent 

fandtes på de lokale loppemarkeder. 

    Hun hældte vand op i en to-kops espressokande og fyldte det tragtformede filter 

med malet espressokaffe, som hun omhyggeligt sørgede for ikke blev presset 

sammen. Derefter satte hun kanden på gaskomfuret og tændte. Så fyldte hun et højt 

glas trekvart op med økologisk mælk, stillede det ind i mikrobølgeovnen og 

indstillede displayet til to minutter. 

    Hun lagde to stykker brød i toasteren, lukkede låget og tændte for den godt brugte 

maskine, som ofte havde været hendes bindeled til lækre, lune sandwiches, som 

hendes far i særdeleshed havde nydt godt af. 

    Til sidst tændte hun for ovnen og gik tilbage til gangen og ud på toilettet, hvor hun 

satte sig. 

    Hun hvilede ansigtet i hænderne og rystede efterfølgende på hovedet. Hendes ene 

albue ramlede ind i håndvasken, og hun ømmede sig lidt. 

    Toilettet var ikke det største, hun havde set, men det var fuldt funktionsdygtigt, og 

hun var specielt glad for, at hendes far havde fundet plads til en lille brusekabine 

derinde, så hun ikke længere behøvede at vaske sig via en slange fra håndvaskens 

blandingsbatteri. 
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Hun hørte mikrobølgeovnen bippe, så hun rejste sig og tog et skridt hen til 

håndvasken for at vaske hænder. 

    Hun så sig i det antikke spejl, hun havde fundet på loppemarkedet, som en 

sidegevinst for de stole, hun ikke havde fundet. Her kunne hun se, at der stadig sad 

et par sveddråber omkring hendes dybblå øjne, så hun førte de våde hænder op til 

ansigtet og vaskede omhyggeligt svedperlerne af. 

    Derefter gik hun tilbage til køkkenet, hvor hun åbnede køleskabet og satte smør og 

syltetøj frem på køkkenbordet, inden hun smurte de ristede brød. 

    Så tog hun mælken ud af mikrobølgeovnen, piskede den med en batteridreven 

mælkepisker og hældte til sidst den varme, nybryggede espresso i. 

    Duften havde allerede spredt sig i køkkenet, og hun kunne mærke, hun glædede 

sig til at nyde sin café latte, som hun gjorde det hver eneste morgen. 

    I fjernsynsstuen satte hun sig i den kakifarvede sofa, som hun havde beholdt, da 

hun for efterhånden et år siden var blevet forladt. De havde købt sofaen i fællesskab, 

da det hotte designermøbelhus, Global Furniture åbnede i Philadelphia, og de havde 

fået den billigt, da møbelhuset havde nedsat prisen radikalt i forbindelse med 

firmaets åbningsdag. Sarah var taget ind til butikken tidligt om morgenen for at stå i 

kø, og hun havde været heldig at få fingre i møbelhusets sidste eksemplar af sofaen, 

selv om hun kun havde været nummer ni i køen. Hun var sidenhen blevet så glad for 

møblet, at hun ikke kunne forestille sig at undvære det, og hendes ekskæreste havde 

været mest interesseret i at flytte ud af lejligheden, så han havde heldigvis ikke haft 

nogen indvendinger mod hendes ønske om at beholde møblet. Efterfølgende havde 

hun flyttet rundt på sofaen, men hun havde ikke kunnet finde en bedre placering til 

den end den oprindelige, som hun til sidst modstræbende havde måttet acceptere. 

    Over sofaen hang et stort indrammet billede med enkle streger og farver, som 

Sarah syntes passede godt til væggenes hvide nuance. 

    Der var ikke så meget nips i rummet, dog stod der tre lysestager i vindueskarmen, 

så den ikke virkede for bar samt en vase med friske røde roser i. 

    I hjørnet stod der en to meter høj palme i en klassisk lysebrun krukke. Sarah 

syntes det store grønne islæt havde forvandlet rummet til et rart og naturinspireret 

sted, da palmen volumniøst fyldte op i stuen og næsten ragede helt op til loftet. 

    Op af stuens bagvæg stod en stor hvid reol, som Sarah havde købt efter bruddet. 

Hun havde været ved at gå ud af sit gode skind, da hun havde skullet samle den. 
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Efter timers kamp og meget mod sin vilje havde hun til sidst måttet erkende, at 

hendes håndværkerfærdigheder ikke kunne leve op til samleinstruktionerne. Hun 

havde nødtvunget ringet til sin far, der allerede dagen efter var kommet ud for at 

samle den. Han havde altid været hjælpsom og havde ikke siden nævnt noget om 

hendes ti tommelfingre. 

    Hun tændte for TV´et, der var et 28 tommers klassisk apparat. Hun zappede 

straks hen på Disney Channel og sad og så lidt Mickey Mouse, mens hun tænkte 

tilbage på det tidligere forhold til arbejdskollegaen. Da hun tog sig selv i at udbryde 

et højt suk, zappede hun straks væk fra børnekanalen, lagde fjernbetjeningen på 

bordet foran sig, smagte på sin café latte, hvis duft nu også fyldte hele stuen og 

begyndte at spise sin morgenmad. 

    Nu dropper du det, Sarah!, tænkte hun. Slå nu ham Andreas ud af hovedet. Du 

ved jo, hvorfor han forlod dig, så han er ikke engang dine tanker værd! 

    Hun blev revet ud dagdrømmeriet, da hendes smartphone inde i soveværelset 

begyndte at bippe med en irriterende vedholdende lyd.  

    Hun rejste sig, gik ind i soveværelset til mobiltelefonen og slukkede for alarmen. 

Hun kunne se, hun havde modtaget en besked: 

   Hej Sarah. Godt nyt. Prøven fra i aftes er allerede klar. Den nye Mama er sat op, så 

nu tager PCR´en kun en times tid. Ses. Simon!  

    Sarah besvarede beskeden med sit vartegn, en smiley formet som en åben 

liggende DNA-streng, hvor de to basepar både fungerede som smileyens mund og 

tænder. Hun havde altid syntes, den mindede om en krokodillemund set fra siden og 

en håndskyggelavet monstermund, som hun og faren ofte havde lavet, da hun var 

lille. 

    Hun trak på smilebåndet, så en fin række af perlehvide tænder brød frem, som en 

kontrast til den afsendte smiley. 

    Endnu en sms tikkede ind. Kom nu bare i tøjet, frøken DNArmann!  

    Sarah grinede højlydt. 

    Folk på jobbet kaldte hende af og til for frøken DNArmann, fordi hun ofte kunne 

arbejde hele nætter i laboratoriet med enten at fremstille PCR eller foretage 

mutationsanalyser på de blodprøver, som centeret jævnligt modtog, og mikset med 

hendes efternavn, Bermann fremkom kaldenavnet. 
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    ”Ja, ja, Simon!”, sagde hun ud i luften og gik igen ind på toilettet for at tage et 

morgenbad. Hun kunne mærke, at det gode humør allerede var ved at fortrænge det 

dårlige, og hun hørte sig selv fløjte Amazing Grace, da bruserens lune vand ramte 

hendes 26-årige krop. 
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3 
De første blade på egetræerne i Lancaster County var så småt begyndt at give slip på 

deres sommernuance, og den årligt tilbagevendende smukke efterårsbrunlige farve 

var ved at bryde frem, da Daniel Stoltzfus kørte hjemad i sin hestetrukne buggy. 

    Han var færdig med dagens arbejde i majsmarken, der kun havde været afbrudt af 

en god gang middagsmad og efterfølgende lur hjemme på gården. 

    Han var sammen med sin fætter, Adam, dennes tre voksne sønner Marker, Cleon 

og Abram, hans egne drenge, John og Samuel samt menighedens biskop, Isaac i 

gang med majshøsten. 

    Samuel var kommet ud til dem, så snart han havde fået fri fra skole, og Daniel 

havde straks draget nytte af hans iver for at hjælpe. 

    Daniel havde, sin relativt høje alder til trods, arbejdet hårdt hele dagen, og han 

glædede sig til at komme hjem til Sadie og nyde en pibe af den tørrede tobak, han 

havde fået af Beilerfamilien. 

    Menigheden havde længe haft ti braklagte hektar jord i reserve, og i et Amerika, 

hvor jordpriserne trods finanskrisen var eksploderet og derfor havde umuliggjort 

adskillige nye amish-bosættelser, havde man taget Beilerfamiliens synspunkter og 

ønsker op til revision og var efterfølgende blevet enige om at sælge dem det 

overskydende jordlod til vennepris, så familien nu havde mulighed for at nyetablere 

sig i Guds eget land. 

    Selv om der igennem sommeren havde været en længere periode med tørke, var 

Daniel godt tilfreds med mængden af årets majsudbytte.  

    Han og de andre bønder i menigheden brugte hverken afgrødsfremmende 

teknologisk hjælp eller kunstgødning, men de holdt sig til husdyrgødning i 

opbygningen og vedligeholdelsen af jordens frugtbarhed, så selv om majsudbyttet var 

op til 40 procent mindre i forhold til industrilandbrugets, var smagen til gengæld 

adskillige procent bedre. 

    Jorden havde en særlig betydning for Daniel og resten af amish-folket. 

    Ifølge deres tro tilhørte jorden Gud, og det var mennesket, der skulle dyrke, passe 

og forvalte den. 
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    De måtte leve af jorden, men den skulle passes så godt, at den til den kommende 

sæson altid blev efterladt bedre end det forgangne år, da hensigten ikke var at udpine 

den. 

    Når en amish-bonde døde, skulle han stå til regnskab over for Gud for den måde, 

han havde behandlet sin jord på, og Daniel prøvede i høj grad at leve op til dette 

mantra. 

    Han havde flere marker på sit jordlod, og de blev alle behandlet godt. Udover en 

majsmark havde Daniel også marker med hvede, rug, havre og urter, der 

efterbehandlet blev til hø. Markernes afgrøder roterede over en femårig cyklus for 

netop at behandle jorden godt, og de blev efter hver høst brugt som græsgange for 

husdyrbesætningen. 

    Daniel var vant til hårdt fysisk krævende arbejde i marken og på gården, men han 

kunne godt mærke, at kræfterne ikke længere var, hvad de havde været. Han kunne 

ikke længere arbejde i timevis uden lange hvilepauser, men han følte sig privilegeret, 

da mange af hans mandlige familiemedlemmer uden tøven hjalp til, som var det den 

mest naturlige ting i verden. 

    Det sammenhold, som hans livsstil medførte, ville han ikke bytte ud for noget 

andet, og han var overbevist om, at hans søn, David, der i omkring en måned havde 

levet væk fra familien på grund af rumspringa nok snart ville vende retur med ønsket 

om at tilbringe resten af sit liv som primitiv amish-bonde, da det nok skulle gå op for 

ham, hvor dragende deres sammenhold var. 

    Intet arbejdsfelt var vigtigere end et andet, og lagde man alle pligterne sammen 

opstod det samspil, der fik hele gården, familien og hele menigheden til at fungere. 

 

Daniel drejede væk fra grusvejen med sine to drenge, der grinende sad og tjattede til 

hinanden, og han vinkede til sin fætter, Adam, der førte en anden buggy bag Daniels. 

    Adams tre voksne sønner havde valgt at fortsætte med høsten, så de var stadig i 

marken. 

    Biskoppen, Isaac kørte bagerst i geleddet, men han nåede også at få et 

afskedsvink, da hans hestevogn trillede forbi på grusvejen. 

    Daniel kørte de sidste 20 meter ind til gårdspladsen, hvorefter han hev i seletøjet, 

så spandet stoppede. 
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    Han steg ned fra vognen og gik hen til sin hest, Tom, og kløede den bag ørerne, 

som han vidste, den holdt af. 

    I modsætning til den almindelige amerikanske farmer havde amish et anderledes 

nært forhold specielt til deres heste og køer, som alle havde navne, dels for at hjælpe 

på identificeringen og dels for at skabe et tæt bånd til de enkelte dyr, der alle var 

uundværlige i den daglige drift og husholdning. 

    Han spændte Tom af vognen og trak den roligt hen mod indgangen til folden, 

hvor de andre heste stod. Han åbnede lågen og trak den ind, hvorefter han 

afmonterede dens seletøj og gik hen til de nærmeste af foldens andre heste, der 

velvillige lod sig kærtegne af ham. 

    Han gik atter ud af folden og hen til buggyen, som hans drenge, John og Samuel 

allerede var i gang med at tildække for natten med et dækken, de havde hentet i 

laden, hvis primære funktion var til opmagasinering af hø og madvarer. 

    Laden fungerede endvidere som kirke, hvor amish hver anden søndag skiftedes til 

at stå for gudstjenesterne. 

    Daniel stod stolt og betragtede sine drenge. 

    Da de var færdige med at tildække vognen, gik han hen mellem dem og lagde 

armene omkring dem. De satte alle tre i bevægelse hen mod den hvide 

træhovedbygning, der lå omkring halvtreds meter fra laden og folden. 

    På vejen passerede de Grossdaddy´s Haus, der var et mindre træhus mellem det 

store stuehus og en af gårdens to toiletbygninger. 

    Amish-forældre havde tradition for at lade deres yngste søn overtage gården, når 

de selv blev for gamle. På denne måde kunne forældrene hjælpe deres ældste sønner 

med at etablere sig på egne gårde, mens forældrenes kræfter stadig rakte til det. Når 

kræfterne en dag slap op, ville de gamle overdrage gården til deres yngste søn og selv 

flytte ud af stuehuset og ind i det mindre Grossdaddy´s Haus. 

    Det lille træhus på Daniel og Sadies matrikel stod i øjeblikket tomt og ventede på, 

at de blev gamle nok til at flytte ind, efter de til den tid forhåbentlig havde overladt 

stuehuset til deres yngste søn, Samuel og hans kommende familie, hvis Samuel til den 

tid vel at mærke ville vælge at tilslutte sig menigheden. 

    Solen stod lavt i horisonten og oplyste den ikke særligt velholdte gårdsplads med 

dagens sidste solstråler. 
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    Daniels, Johns og Samuels langstrakte skygger fulgte dansende efter dem, mens de 

gik hen til familiens hvide stuehus og trådte op på verandaen, der var fyldt med 

rækker af mørkt ensfarvet tøj, som hang til tørre. 

    Langs husvæggene stod en del løbehjul parkeret, der udover buggyerne var 

familiens primære transportmiddel. 

På denne måde kunne man let komme rundt, men aldrig for langt væk, da det var 

centralt i amish-samfundet at holde sig tæt til familien, kirken og lokalsamfundet. 

    John, der havde været teenager i lidt over et år åbnede hoveddøren og trådte ind i 

stuehuset med sin far og 12-årige lillebror, Samuel lige bag sig. 

    Han kunne straks dufte, at der var gang i madlavningen inde fra køkkenet, så han 

skyndte sig at træde ud af træskoene og tage stråhatten af, som han hængte på et af 

de opslåede søm i væggen i entréen. 

    Bagefter løb han gennem opholdsstuen, hvis indretning var simpel og funktionel 

uden nips og andre pyntegenstande men med en kalender og et broderet indrammet 

skriftsted med den bibelske sætning, Herren er min Hyrde, hængende på væggen. 

    På de hjemmelavede patchwork-tæpper oven på det knirkende trægulv, stod der 

nogle gamle lænestole i bejdset eg, som Daniel og Sadie havde fået i bryllupsgave, og 

der var mørke rullegardiner i vinduerne og i soveværelserne, da disse rum skulle 

kunne mørklægges under den daglige middagslur. 

    I huset fandtes ingen gardiner, da disse blev anset for pynt og derfor ikke var 

forenelige med amishernes forskrifter. 

    John fortsatte ind i køkkenet, hvor familiens kvindelige medlemmer opholdt sig. 

”Hvad skal vi have at spise?”, spurgte han på Pennsylvania Dutch med ivrighed i 

stemmen, der på grund af hans alder var i overgang. ”Jeg er ret sulten!” 

    Pennsylvania Dutch var et unikt kendetegn ved amish, og det var udviklet fra det 

oprindelige tysktalte sprog, der med tiden i Amerika var blevet blandet med det 

engelske. Sproget taltes kun blandt amish, men for at de også skulle have mulighed 

for at kommunikere med det omkringliggende amerikanske samfund, lærte deres 

børn engelsk i skolen. 

    Samuel og Daniel kom halsende bagefter ind i køkkenet, og de satte sig ved det 

store langbord, hvor John allerede havde sat sig. 

    De var alle forventningsfulde og spændte på, hvad aftenens menu mon bestod af. 
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    Som familiens overhoved satte Daniel sig ved bordenden, som det var traditionen 

blandt amish.  

    Drengenes mor og Daniels kone, Sadie var i gang med at stege frikadeller, mens 

døtrene Ada på 13 år og Amanda på 16 henholdsvis snittede salat og kogte kartofler 

og pølser. 

    Familiens yngste, fire-årige Katie lå på gulvet og legede med sin eneste dukke, 

Schumi, der var lavet af en gammel melsæk. 

    Dukken havde adskillige pletter og viste tydelige tegn på at have opfyldt Katies 

legebehov adskillige gange. Den havde ingen ansigtstræk, hverken mund, øjne, næse 

eller hår, hvilket var helt normalt for amishernes dukker, da ingen amish måtte dyrke 

andre idoler end Gud. 

    Det skyldtes Det Gamle Testamentes andet bud: 

 

Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er oppe i 

himlene eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede eller 

dyrke det, thi jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud. 

 

Citatet var også årsagen til, at amish-medlemmer ikke ønskede at blive fotograferet, 

som mange af den ikke-inviterede, men til stadighed eskalerende mængde af turister i 

menigheden, havde svært ved at acceptere. 

    Sadie skruede ned for brændeovnskomfuret og gik hen til sine to drenge og gav 

dem begge hver et kys på panden. ”Bare rolig, drenge!”, sagde hun med et skælmsk 

smil. ”Selv om den ikke står på Shoofly Pie i dag, så tror jeg ikke, I bliver snydt!” 

    Hun gik hen til Daniel og gav ham et let kys på munden, som han velvilligt 

gengældte. ”Velkommen hjem, Dannie!”, sagde hun glad til sin mand og gik tilbage 

til komfuret. ”Nåede I så alt det, I havde sat jer for?” 

    Daniel sendte sin kokkererende kone et lunt smil og gengældte de kram, som også 

hans tre døtre kom hen og gav ham, inden de igen vendte tilbage til deres respektive 

gøremål og aktiviteter. ”Ja, næsten!”, svarede han, mens han stoppede sin pibe med 

Beilerfamiliens tobak, som Sadie havde været forudseende nok til at lægge frem på 

bordet. ”Men Marker, Cleon og Abram insisterede på at køre det sidste læs hen til 

siloen, inden de holder en velfortjent fyraften!” 
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    ”Det var da dejligt!”, sagde Sadie. ”Hvordan klarede Tom og Tony den lange 

dag?” 

    Daniel var færdig med at stoppe piben, som han tog i munden. Han greb 

tændstikæsken, som Sadie også havde lagt frem på bordet til ham og lænede sig 

veltilpas tilbage i sædet klar til at nyde tobakken. ”Vi havde ikke Tony med i dag!”, 

svarede han. ”Vi valgte at lade ham blive i folden med Linda og Maggie, da de 

begge er kommet i brunst, så han har nok også arbejdet hårdt i dag! Tom gik og 

græssede ude ved majsmarken, og han havde for en gangs skyld ingen konflikter 

med os!” 

    Samuel gjorde store øjne og trak på smilebåndet, så Ada og Amanda straks brød 

ud i fnisen. 

    ”Tony er vores stærkeste hest, så ham skal der bare avles på, Sammie!”, sagde 

John prompte med et let smil på læben. 

    Pigerne fniste fortsat. 

    Sadie tyssede på de fire børn. ”Så, så!”, sagde hun med en speciel opdragende 

attitude, som hendes egen mor også havde haft. ”Det er jo bare naturens gang!” 

    Daniel havde fået tændt sin pibe, og tobakssmagen var endnu bedre, end han 

havde forventet. Han ville snart tage ud til Beilerfamilien og købe lidt flere tørrede 

tobaksblade, selv om familien nok ikke ville tage imod hans penge. Han klappede i 

hænderne for at få alle børnenes opmærksomhed. ”Nu er det nok!”, sagde han 

bestemt, uden hverken at hæve stemmen eller at skulle argumentere. 

    Børnene respekterede deres fars ønske og havde i en tidlig alder lært at adlyde de 

voksne, på samme måde som de voksne altid adlød de ældre. 

    Pigerne vendte koncentrationen tilbage til madlavningen, og Amanda begyndte 

kort efter at dække bord. 

    Efter en pause, hvor alle havde passet hver sit, brød Samuel stilheden. ”Far?”, 

spurgte han forsigtigt. 

    ”Ja, min søn!”, svarede Daniel og tog endnu et dybt sug af piben. 

    Samuels kække attitude var forsvundet, og han så nu eftertænksom ud. ”Var dig 

og mor egentlig forelskede i hinanden i starten?”, spurgte han. 

    Daniel så overrasket hen på sin yngste søn, men nåede ikke at svare. 
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    ”Kærligheden kommer med tiden, Samuel!”, brød Sadie ind og antydede dermed, 

at unge amisher ikke nødvendigvis er forelskede i hinanden, når de etablerer sig, 

men at det udvikler sig over tid. 

    Samuel tyggede lidt på svaret, men havde endnu ikke fået hele sin nysgerrighed 

stillet. ”Har I så aldrig overvejet at gå fra hinanden?”, spurgte han. ”Postbud Jenkins 

er ikke sammen med sin kone mere. Det har han selv fortalt mig!” 

    Sadie fangede Daniels blik, inden hun svarede. ”At stifte familie er det vigtigste for 

en amish. Vi har brug for hinanden her på gården, og ingen af os ville kunne klare 

sig, hvis far og jeg flyttede hvert til sit. Vi har en pligt overfor jer og Gud. Jenkins er 

en af de andre, og deres måde at leve på er helt anderledes end vores, det ved du da 

godt, Sammie!” 

    Samuel nikkede. 

    Daniel, John og pigerne fulgte interesserede med i samtalen. 

    ”Det ved jeg godt mor”, svarede Samuel. ”men jeg bliver jo nødt til at spørge, 

ellers bliver jeg jo aldrig klogere, vel?” 

    Der bredte sig en latter i køkkenet. 

    ”Ha, den kommentar har du stjålet fra frøken Fisher!”, brød Ada ind. Hun var 

færdig med at snitte grøntsager og havde blandet dem i en skål, som hun satte hen på 

langbordet. ”Jeg kan huske, at hun har sagt det til mig i skolen!” 

    ”Ja, og det har hun også sagt til mig!”, sagde Amanda samstemmende. Hun hældte 

det kogende vand fra kartoflerne og begyndte at mose dem med en gaffel. 

    Katie gav den gamle dukke et stort kram og rejste sig fra gulvet. ”Hvem er frøken 

Fisher?”, spurgte hun undrende og gjorde antræk til at ville sætte sig op til sin far. 

    ”Det er læreren oppe på skolen!”, svarede Ada. ”Hende skal du også have, når du 

skal starte deroppe!” 

    Daniel løftede Katie op på skødet, og hun lagde sig tryg ind til ham. 

    ”Hun må være klog, må hun!”, sagde Katie med betænksom mine. ”For I er kloge, 

og det er hende, der har lært jer at være det!” 

    Køkkenet genlød af latter og Daniel klappede forsigtigt den yngste datter på den 

sorte kyse, der dækkede hendes hår, som Katies ældste søster, Amanda omhyggeligt 

havde skilt i midten med fletninger og samlet i nakken, hvilket var almindelig praksis 

blandt amish-kvinder- og piger. 
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    Det var efter Die Ordnungs mundtlige regler påbudt, at ugifte kvinder og piger i 

skolealderen bar sorte kyser, mens gifte kvinder og piger ældre end skolealderen, 

men som endnu ikke var blevet voksendøbt, bar hvide kyser for ikke at vanæres. 

    Katies lange kjole gik efter Die Ordnungs forskrifter helt ned til anklerne. Den var 

syet af Sadie på en gammeldags Singer med håndsving på samme måde, som Sadie 

også havde syet de andre pigers og sine egne kjoler, mens hun havde fået hjælp af 

både Ada og Amanda til at sy drengenes mørke bukser og hvide skjorter, der ikke 

havde flip og kun havde to matte knapper foran, alene påsyet af praktiske årsager. 

    Normalt brugte menigheden, der efterhånden bestod af 65 personer, ikke knapper 

i deres tøj og under ingen omstændigheder blanke knapper, da de mindede om 1700-

tallets soldateruniformer og symboliserede magtanvendelse, som alle grene af amish 

tog stor afstand fra. 

    De gamle soldater havde endvidere båret læderremme og havde haft overskæg, så 

i stedet for bælter, bar amish seler for at holde bukserne oppe, og alle gifte mænd 

barberede deres overskæg af. 

    Adskillige amish-mænd over hele USA var i tidens løb blevet anset som forrædere 

og smidt i fængsel, fordi deres tro forbød dem at tjene i militæret, men alle havde 

stædigt opretholdt deres uvilje, da Die Ordnungs forskrifter forbød dem al 

magtanvendelse, som militæret repræsenterede, og USA havde til sidst været tvunget 

til at ændre lovgivningen, så amish kunne friholdes fra militærtjeneste. 

 

Sadie satte det sidste fad på bordet og kiggede rundt for at se, om alle havde sat sig, 

da ingen måtte begynde at spise, før alle var samlet. 

    Hun konstaterede hurtigt, at de alle var til stede, så hun satte sig og kiggede hen 

mod bordenden på Daniel, der straks foldede hænderne og stille bøjede hovedet. 

    Sadie og resten af de samlede familiemedlemmer gjorde derefter det samme og 

der bredte sig en stilhed i køkkenet, hvor man kun kunne høre biernes summen ude 

foran de åbne vinduers insektnet. 

    Kort efter løftede Daniel igen hovedet og rakte ud efter det nærmeste fad, der 

indeholdt frikadellerne. 

    Sadie løftede også sit hoved og tog imod frikadellefadet, da Daniel havde øst op. 

Hun tog et par stykker og videresendte fadet til børnene, der sultne sad og ventede. 
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    Daniel rakte ud efter de andre fade med kartoffelmos, pølser, grøntsager og brød, 

øste op og sendte derefter alt videre til Sadie. Han rørte endnu ikke rabarbertærten, 

der fristende stod midt på bordet og signalerede prikken over i´et. 

    Daniel så op og konstaterede, at alle fadene var sendt rundt og at alle havde fået 

deres tallerkener fyldt godt op, så han begyndte at spise, hvilket var signalet til de 

andre om, at de også måtte begynde. 

    Så snart Daniel havde indledt en indgangsreplik, bredte snakken og hyggen sig 

hurtigt under aftenmåltidet. 

    Reelt set skulle det have været bedstefædrene, der skulle have ført an, men da de 

begge var døde, såvel som bedstemødrene, var Daniel hoppet en plads op i 

hierarkiet, og han valgte at lade åbningssnakken falde på tidens udvikling. 

    ”Har I egentlig set en rigtig computer?” spurgte han smaskende, mens resten af 

familien interesseret rystede på hovedet. 

    Daniel havde altid en interessant og fortællende indgangsvinkel under 

aftenmåltidet, og de andre ventede spændte på hans pointe. 

    ”Tænk sig, at der findes mennesker inde i byerne, der sidder det meste af deres liv 

foran sådan et apparat på et eller andet kontor med deres medbragte 

plasticmadkasse, langt væk fra deres børn og familie. De er så afhængige af de 

maskiner, at de omkring skiftet til år 2000 var nervøse for, om hele verden ville bryde 

sammen. Det var vi ikke dengang, for vi vidste heldigvis godt, at alt her på gården 

ville fortsætte, som det plejede!” Han holdt en pause, mens han tænksomt kiggede på 

hvert enkelt familiemedlem.  

    Alle sad spændte og ventede på pointen, hvilket Daniel udmærket var klar over og 

derfor trak lidt. Han kunne dog ikke udskyde det ret længe, så han tog en bid brød 

for at forstærke pointen og foldede hænderne. ”Giv os i dag vort daglige brød, men 

fri os for at få det med i en eller anden plasticmadkasse!”, afsluttede han sin 

indledning. 

    Familien grinede højt af hans pointe, der dog også rummede en snert af 

usikkerhed for bevarelsen af deres jordnære liv i familiens skød. 

    Efterfølgende begyndte børnene at tale om løst og fast, om dagens arbejde og 

pligter, og de fik sammen med deres forældre planlagt morgendagens gerninger, hvor 

det som altid blev prioriteret højt, at alle arbejdsopgaver blev jævnt fordelt på tværs 



26 
 

af Stoltzfus´ernes generationer, for som amish-folket selv udtrykte det, ville en familie 

som arbejdede sammen, vokse sammen. 

    Ada og Amanda tog af bordet, da de alle havde spist op, og Sadie satte 

desserttallerkener frem. 

    Da hendes to ældste døtre igen sad ved bordet, rakte hun skærekniven til Katie, da 

det altid var familiens yngste, der skar desserten for. 

    Katie greb skærekniven og skar et stykke af rabarbertærten, som hun havde 

hjulpet sin mor med at lave.  

    Allerede når amish-børn kunne gå, fulgte de, alt afhængigt af deres køn, deres mor 

eller far, så de hurtigt blev tilvænnet alle pligterne, som de helt naturligt anså som en 

gave fra Gud, og som de udførte til hans ære. 

    En amish-forælder hørte aldrig hverken egne eller andre amish-børn brokke sig 

over en uddelegeret pligt, og børnene glædede sig ligefrem til at få større og større 

del i pligterne og arbejdet på de respektive gårde. 

    Katie var nu så gammel, at hun var ved at lære at lave mad. 

    Hun havde tidligere på dagen, mens Ada og Samuel havde været i skole, været 

med sin mor og Amanda i deres store køkkenhave på bagsiden af gården, hvor hun 

blandt andet havde trukket gulerødder op, hentet rabarber, salat, agurk, tomat og 

gravet kartofler op, og hun havde plukket de sidste efternølere af brombær, som hun 

havde fået lov til at spise med det samme.  

    Stoltzfusfamiliens køkkenhave producerede alle de grøntsager, de behøvede og 

flere til, så Katie og hendes to storesøstre kørte hver lørdag formiddag i buggy 

sammen med deres mor ind til Lancaster, hvor de for rimelige priser hurtigt fik 

udsolgt på grund af grøntsagernes gode ry. De tilførte dermed husholdningen en pæn 

sum penge, som dog alle fornuftigt blev lagt til side, til når de ældste sønner ville 

flytte hjemmefra og selv skulle til at bygge eller anskaffe sig en gård. 

    Da Katie havde taget den sidste bid af sin anden portion rabarbertærte og tygget af 

munden, lagde hun pænt gaflen på tallerkenen og vendte pligtopfyldende blikket hen 

på sin far. 

    Daniel kiggede rundt på alle tallerkenerne, og da han kunne se, at alle 

familiemedlemmernes gafler lå på de respektive tallerkener, foldede han atter 

hænderne og bøjede hovedet. 
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    Resten af de forsamlede familiemedlemmer gjorde det samme og igen bredte der 

sig en stilhed i køkkenet, så biernes summen atter kunne høres udenfor. 

    Efter en kort periode med den obligatoriske bordbøn skubbede Daniel stolen ud 

fra bordet, takkede for maden og gik ind i stuen og hentede ugens amish-avis, The 

Budget, som han kort efter kom tilbage til køkkenet med. 

    Han satte sig atter på pladsen for bordenden, stoppede sin pibe og bladrede 

hurtigt igennem avisen for at udvælge sig de artikler, som han senere ville læse højt 

for hele familien. 

    Imens tog pigerne af bordet og vaskede op, drengene gik ud for at fodre dyrene 

inden mørket faldt på, og Sadie hentede sytøjet og sin Singer med håndsving, så hun 

kunne færdiggøre Katies nye søndagskirkekjole. 

    Da børnene hver især blev færdige med deres opgaver, kom de tilbage til 

køkkenet og satte sig ved langbordet. 

    Ada og Samuel gik i gang med at lave lektier, mens Katie hentede de tre 

petroleumslamper, der stod under vindueskarmen og satte dem op på bordet.  

    Amanda tog farens tændstikæske og antændte lampernes brandbare 

væskeindhold, der straks oplyste køkkenet i et hyggeligt skær. 

    Da de fleste amish-familier ikke havde indlagt elektricitet, blev der taget mange 

petroleumslamper i brug hver aften, og det var desværre ikke en sjældenhed, at et 

amish-stuehus som følge af glemte eller væltede petroleumslamper, nedbrændte til 

grunden. Rygtet om et nedbrændt hus spredte sig dog altid hurtigt, så der kort tid 

efter altid troppede mange fra menigheden op, hver medbringende deres eget 

værktøj og det var ikke ualmindeligt, at et nyt hus stod oprejst allerede få dage efter, 

uden at den ramte familie skulle føle, at de stod i gæld til deres hjælpsomme 

menighedsfæller. 

    Amanda satte sig ved langbordet, hvor John allerede sad og ventede på, at Daniel 

ville læse højt.  

    Begge børn var kommet ud over skolealderen, der for en amish kun var otte år. 

    I henhold til Die Ordnung behøvede man ikke mere skolegang, da man via det 

daglige arbejde på gården lærte af livet, som amish udtrykte det. 

    Die Ordnung, der var de mundtlige regler for deres liv, blev i sin tid skabt for at 

undgå tvivl og uenighed, og regelsættet blev af og til ændret og tilrettet af 

biskopperne. 
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    Reglerne opretholdtes for at hindre en tilnærmelse af de andres liv, men ikke alle 

grupper af amish var lige tilbøjelige til at ændre Die Ordnung. 

    Daniels gren, Swartzentruber var den mest konservative og fastholdt Die 

Ordnungs reglement fra før biskoppernes lempelse, hvilket betød, at de levede som 

den mest primitive af alle amish-grene, men for dem, også som den mest nære for 

Gud. 

    Swartzentruberne levede deres liv efter at Gud så dem, lyttede til dem og holdt 

hånden over dem. 

    Lille Katie satte sig op på den tomme plads ved bordet, hvor hendes ældste 

storebror, David plejede at sidde. 

    Hun savnede sin storebror, men han var heldigvis god til at komme på besøg, selv 

om han var i gang med sin dannelsestur, rumspringa. 

    Det var kun tre dage siden, han sidst var kommet forbi i en lånt automobil, som 

alle børnene nysgerrigt havde betragtet på gårdspladsen, men Katie følte, det var en 

evighed siden, da hun altid plejede at tilbringe meget aftentid i selskab med ham. 

    Grunden til, hun valgte at sætte sig på hans plads var, at hun på denne måde følte 

sig tættere på ham. Hun håbede, at han valgte at komme tilbage og blive voksendøbt, 

men det havde hendes far beroliget hende med, at hendes storebror nok ville gøre. 

    Sadie kom langt om længe tilbage til køkkenet med sit sytøj. Hun havde også 

været på terrassen og i baghaven, hvor hun havde nedtaget de rene ensfarvede 

forklæder og arbejdsbukser, der havde hængt til tørre på de alenlange tørresnore, og 

havde lagt vasketøjet pænt sammen. 

    Da hun satte sig og begyndte at sy, rømmede Daniel sig for at få familiens 

opmærksomhed. 

    Selv Ada og Samuel stoppede midlertidigt deres lektielavning og lænede sig 

forventningsfulde tilbage i sæderne. 

    Daniel læste ofte højt for familien fra The Budget, der hver uge rapporterede nyt 

fra de mere end tusind amish-samfund i de amerikanske og canadiske stater. 

    Artiklerne blev altid indledt med en orientering om vejret og afgrøderne, inden de 

beskrev dagliglivet og kredsede om både små og store hændelser i lokalsamfundene. 

    Beretningerne bidrog til at fastholde amish-familierne i deres overordnede 

kirkelige fællesskab og det var derfor vigtigt, at hele familien var samlet omkring 

højtlæsningens oplevelser. 
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    Aftenens første historie havde omhandlet en artikel om, hvorvidt automobiler 

skulle tillades, og hele familien havde lyttet spændt på oplæsningen fra familiens 

overhoved. 

    De fleste af de interviewede amish-bønder i artiklen mente, at biler var et symbol 

på frihed, uafhængighed og mobilitet, som ikke var værdier amish-folket tilstræbte. 

De frygtede at bilen blot vil bringe mennesker væk fra deres væsentlige opgaver i 

familiens og lokalsamfundets fællesskab, og Daniel havde tilføjet at al erfaring viste, at 

folk, der havde bil i virkeligheden ikke sparede tid på vejen, da de blot tog meget 

mere på farten end tidligere og derfor var unødvendigt ofte væk fra familien, samtidig 

med at de ligeledes unødvendigt, øgede deres forbrug, hvilket de lyttende 

familiemedlemmer i enstemmighed havde nikket til. 

    Katie havde dog ment, at automobilen også kunne være et gode, da den jo under 

hendes ældste storebrors rumspringa havde bragt ham hjem til dem i ny og næ, 

hvilket de alle forstående havde moret sig over. 

    Katie havde efterfølgende rejst sig og var gået hen til sin far, der atter havde løftet 

hende op på skødet, hvor hun hurtigt havde lagt sig til rette, klar til at falde i søvn i 

petroleumslampernes skær, omgærdet af det meste af familien. 

    Den sidste artikel, som Daniel havde valgt at læse op havde omhandlet brugen af 

elektricitet og om, hvorvidt det var godt eller skidt at have indlagt. 

    Amish-folk i artiklen havde forskellige synspunkter, men i Stoltzfusfamilien var alle 

former for elektricitet bandlyst. Ikke kun på grund af Die Ordnungs forskrifter, men 

også fordi indlagt elektricitet ville medføre, at de fik lys i alle husets rum, som igen 

ville medføre, at familien hurtigt ville blive splittet op og fordele sig rundt om i huset, 

hvilket ville svække det stærke sammenhold. 

    Efter højtlæsningen og diskussionerne omkring Daniels udvalgte artikler fra The 

Budget koncentrerede Ada og Samuel sig igen om lektierne, mens resten af familien 

blev siddende og hyggede i hinandens selskab. 

    Sadie spurgte John, om fodringen af dyrene var gået godt, hvilket han med et smil 

bekræftede. 

    Han var startet i folden hos hestene og fårene, mens Samuel var begyndt hos 

grisene. Derefter var han gået ind til hønsene, hvor han udover fodringen også havde 

samlet æg i den medbragte kurv til pigerne, mens hans lillebror var fortsat fodringen 

hos køerne i stalden. 
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    Da de afslutningsvis var mødtes på gårdspladsen, hvor de havde givet deres 

mange katte mad, havde de begge observeret, at der de fleste steder trængte alvorligt 

til at blive muget ud, hvilket de havde aftalt, de ville påbegynde den næste dags 

tidlige morgen inden skolen og høstarbejdet. 

    Stoltzfusfamilien havde, som mange andre amish-familier, et stort blandet 

husdyrhold som gjorde, at familien ud over at få lettet dele af arbejdsbyrden, var 

selvforsynende med kød og som også gav kvinderne mange madlavningsvariationer. 

    Det var altid et stort øjeblik for John og hans søskende, både på godt og på ondt, 

når et af deres dyr skulle slagtes, og han havde ikke været ret gammel, før han havde 

fået lov til at slagte sin første kylling. I dag var han så stor, at han havde overtaget 

slagtningen af både kvæg, grise og får fra sin storebror, David og inden få år, skulle 

han nødtvunget give det ærefulde hverv videre til Samuel, der indtil da stod for 

kyllingeslagtningerne. 

    Da Ada var blevet færdig med lektierne, gik hun hen til vasken og pumpede vand 

op fra den indbyggede vandpumpe. Hun tændte brændeovnskomfuret og satte vand 

over til the. 

    Hun kunne mærke, at hun skulle træde af på naturens vegne, så hun gik hen mod 

hoveddøren for at komme udenfor til den ene af de separatbyggede toiletbygninger, 

der stod på hver side af stuehuset. 

    Det bankede pludselig og uventet på døren. 

    Ada kastede et flygtigt blik på det store ur, der hang over køkkendøråbningen, 

hvis visere var sat en halv time foran de andres tid, for yderligere at understrege, at 

amish levede i deres egen verden. 

    Klokken var næsten ni om aftenen, hvilket betød sengetid for familien, dog ikke 

for Katie, der for længst sov trygt og tungt på sin fars skød ved spisebordet. 

    Ada kiggede over på sin mor, der lagde sytøjet fra sig. 

    Sadie greb den nærmeste petroleumslampe og rejste sig, tydelig forundret over 

hvem det kunne være på denne tid af aftenen. 

    Hun gik forbi Ada, der hurtigt fulgte efter hende sammen med resten af de vågne 

og nysgerrige børn. 

    Daniel blev siddende på sin plads, men lyttede koncentreret, da han kunne høre, 

at døren blev åbnet. 
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    ”Hej Hannah!”, udbrød Sadie overrasket, da hun kunne se, det var nabokvinden, 

der var kommet på besøg. 

    Hannah tilbragte normalt det meste af tiden alene, hjemme hos sine forældre. Det 

var derfor kun i sjældne tilfælde, at den knap 50-årige amish bevægede sig ud. 

    ”Tak for lån af dine brødre i marken i dag!” 

    Hannah stirrede ned i jorden, men løftede langsomt hovedet. 

    Sadie kunne se på hendes rødsprængte øjne, at noget var hændt. Selv om Hannah 

ofte græd og med tiden havde udviklet sig til menighedens landsbytosse, vidste Sadie 

at der var sket et eller andet, da Hannah ellers ikke ville være dukket op på deres 

gård så sent. 

    I gamle dage havde Hannah været livsglad, munter og social, men da hun havde 

mistet sin nyfødte søn i forbindelse med en dødfødsel, havde hun ændret karakter, så 

hun i dag var både negativ, sortseende og højtråbende, hvilket under normale 

forhold er eksklusionsgrund fra menigheden. Da hun to år efter dødfødslen også 

mistede både sønnens tvillingesøster og sin mand, som begge blev taget af 

prærieulve, havde man af sympati valgt at se gennem fingre med Hannahs opførsel til 

trods for, at den ellers var blevet mere og mere voldsom og uberegnelig med tiden. 

Efter hendes datters og mands tragiske møde med prærieulvene, havde man kun 

fundet deres blodplettede og iturevne tøj samt datterens lille tøjdukke, Schumi som 

Katie nu havde overtaget. Man fandt aldrig deres lig, og man formodede, at naturens 

andre dyr måtte have taget del i fortæringen. 

    I dag, knap et kvart århundrede efter Hannahs tragedier, havde hun udviklet, hvad 

Daniel kaldte for en adfærdsspaltning, da hun kunne indtage forskellige 

personligheder, der både kunne være rare og eftertænksomme, men som oftest var 

både modbydelige og ubehagelige. 

    Hannah fandt sig aldrig siden en ny mand, og hun havde dengang valgt at flytte 

tilbage til sine forældre, fra hvem hun aldrig havde fået overskud til at flytte. 

    ”Det er min mor!”, hviskede Hannah med grådkvalt stemme. 

    Sadie trådte et skridt frem, mens børnene interesseret lyttede med bag væggen. 

”Hvad er der med Ruth?”, spurgte hun. 

    Hannah tørrede nogle tårer væk, der var løbet ned på næsetippen. ”Det var far, 

der fandt hende i køkkenet, efter han var kommet hjem, og Cleon sendte mig af sted 

for at fortælle jer, at mor er død!” 
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    Sadie gav et forskrækket gisp fra sig. ”Hvad er det dog, du siger, Hannah? Er Ruth 

død?” Hun skulle til at kalde på Daniel, men nåede det ikke, da han allerede stod i 

døråbningen. 

    ”Sadie, du putter ungerne, så går jeg med Hannah!”, sagde Daniel resolut og 

sendte Hannah et kondolerende nik. ”Jeg har lagt Katie på bænken!” 

    Sadie trak et skridt til side, så Daniel kunne komme forbi. Hun kendte proceduren 

ved dødsfald, og selv om hun gerne ville hjælpe, var klokken mange, og børnene 

skulle i seng. 

    Hun ville efterfølgende gå over og hjælpe til hos Ruth og Adam, hvis gård kun lå 

få hundrede meter længere nede ad grusvejen. ”Vi ses senere!”, sagde hun og 

vinkede bedrøvet til Hannah og Daniel, der allerede var på vej væk fra gårdspladsen. 

    Hun trådte ind ad den åbne hoveddør, hvor igennem børnene nysgerrigt havde 

fulgt med i samtalen, og hun fortsatte hen langs entréen. ”Kom unger, der bliver ikke 

tid til the i dag!”, beordrede hun med trist stemmeføring. ”I skal i seng nu!” 

    Hun kunne høre på de trippende lyde, at børnene accepterede hendes ordre og 

fulgte efter hende. 
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4 
David Stoltzfus sad nu alene på en stol ved et tomt bord i et af politistationens 

forhørslokaler. 

    Han havde først, sammen med de tre andre indkaldte unge mænd, deltaget i en 

forhørende samtale, som betjenten havde kaldt det. David havde her erfaret, at 

politiet i grupper af fire havde indkaldt alle kollegiets beboere til disse såkaldte 

forhørende samtaler, hvor David og de andre var blevet spurgt, hvor de havde 

befundet sig, og hvad de vidste omkring selve fundet af den afdøde kvinde, der 

ganske rigtigt havde vist sig at være Celine Turner, som David havde ført en del 

længerevarende samtaler med gennem de sidste fire uger, og som han mod sin vilje 

følte sig tiltrukket af. 

    Den ene af de fire unge mænd som David var blevet grupperet med, var Mike 

Michaels, som tidligere i venteværelset havde været grov og provokerende overfor 

ham. 

    Mike havde fortsat sin ubehøvlede attitude overfor politiet, og David havde kunnet 

genkende betjentenes manglende modreaktion hos sig selv og sine menighedsfæller. 

    Når han og vennerne med jævne mellemrum blev antastet af de andre, som hans 

religiøse trosretning kaldte omverdenen, valgte David og hans kammerater altid at 

tale lavmælt eller helt at undlade at respondere, da en rigtig amish hellere valgte at tie 

frem for at reagere, hvis de blev udsat for provokerende eller krænkende handlinger. 

    David lagde albuerne på bordet i forhørslokalet, drejede hovedet og kiggede ind i 

det store spejl, der dækkede størstedelen af rummets ene langside. Den anden 

langside var sammen med de to resterende vægge kold og grå, og hen over bordet 

hang der en hvid lampe, der oplyste rummet i et dystert skær. 

    Han studerede sit eget spejlbillede og fokuserede mest på det nyklippede, lyse hår, 

der ikke havde været så kort i al den tid, han kunne mindes. 

    Normalt var hans ører lige netop skjult bag håret, og hans pandehår var et par 

centimeter kortere, præcis som Die Ordnung foreskrev. Han skulle vænne sig til den 

nye kortstrittende frisure der blotlagde ørerne, og da han var i gang med sin 

rumspringa, var det tilladt for ham at omgå reglerne, hvilke ellers normalt skulle 

følges til punkt og prikke. Han havde oprindeligt bestemt sig for at lade sig barbere 

skaldet, men da han endelig havde siddet i frisørstolen, havde han fortrudt, og han 
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havde i stedet valgt en kort moderne frisure som kompromisløsning. Han var 

udmærket klar over, at håret nok skulle gro ud igen, men han havde ikke haft 

tålmodighed til at skulle vente de mange måneder på at få sin almindelige frisure 

igen, hvis han fortrød den skaldede isse. Han var tilfreds med den korte frisure, og 

han glædede sig til at se, hvordan alle de andre i hans menighed hjemme i Lancaster 

County ville reagere, når de så forandringen. 

    Hans iver efter at vise sit nye hår frem derhjemme skyldtes ikke selvhævdelse, da 

han i henhold til Die Ordnung levede i gelassenheit hvor ydmyghed var kodeordet, 

men derimod ægte glæde. 

    Døren ind til forhørslokalet gik pludselig op, og David satte sig med ét rank op i 

stolen, tog albuerne ned fra bordet og glemte alt om sit eget spejlbillede. Han drejede 

hovedet og så en civilklædt politikvinde træde ind i rummet og gå målrettet efter 

ham. 

    Han formodede, at hun måtte være en af politiets forhørspersoner, så han rejste sig 

op for at give hende hånden. 

    ”Sæt du dig bare ned igen, Hr. Stoltzfus!”, beordrede kvinden kortfattet men roligt, 

mens hun gik rundt om bordet og satte sig på den tomme stol overfor ham. Hun 

lagde en mappe på bordet. ”Mit navn er Suzie Nunez!”, oplyste politikvinden. ”Jeg er 

kriminalinspektør, og jeg har nogle spørgsmål til dig, inden du skal videre til vores 

distriktslaborant, som vil tage en blodprøve og en vævsprøve af dig!” 

    David nikkede uden at sige noget. Han valgte at tie stille, da kriminalinspektørens 

kontante udmelding og attitude indgød respekt og ved at være stille, overlod han 

samtaleinitiativet til hende. 

    ”Som du ved, har vi fundet Celine Turner død på sit værelse i dag!” begyndte 

Suzie Nunez. ”Hvor godt kendte du hende?” 

    David så med trist mine ned i bordet. ”Jeg har mødt hende nogle gange i 

fællesrummet, hvor vi talte og grinede lidt sammen, men jeg kendte hende ikke så 

godt igen!”, forklarede han stille, selv om han var forfærdet. Han undlod bevidst at 

fortælle, at han havde drukket alkohol med hende natten op til hendes død. 

    ”Celine var en attraktiv pige, kan jeg forstå!” Kriminalinspektørens blik var låst fast 

på David, der stadig så ned i bordet. ”Var hun også det for dig, hr. Stoltzfus?” 
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    Davids nedslåede blik flakkede uroligt rundt. Udover at være forfærdet, var han 

også ked af det på Celines og hendes families vegne, og han havde kunnet fornemme 

på hende, at hun ikke havde fundet ham helt uinteressant. 

    De havde for få timer siden lavet en mundtlig aftale om at mødes på hendes 

værelse til let mad her til aften, og David havde dagen igennem haft sommerfugle i 

maven af både spænding og nervøsitet. 

    Det var korrekt som kriminalinspektøren sagde, at Celine var en attraktiv kvinde, 

for David havde for længst observeret, at de fleste af fyrene på kollegiet sendte hende 

flygtige blikke, og det var derfor kommet som en positiv overraskelse for ham, at hun 

ved flere lejligheder helt uopfordret, var kommet hen til ham i fællesstuen, og med sit 

varme smil havde etableret og udviklet kontakten mellem de to. 

    Han måtte under normale omstændigheder ikke etablere kontakt med de andre, 

men i kraft af hans rumspringa, var reglerne midlertidigt sat ud af kraft, så da hun i 

går aftes havde spurgt ham, om han ville have et par øl, havde han straks slået til. 

    ”Hun var en rigtig sød pige!”, nøjedes David med at svare, stadig med nedslået 

blik. 

    Suzie Nunez bladrede i papirerne, som stadig lå på bordet foran hende. ”Jeg kan 

se i mine papirer, at du kun har boet på kollegiet i en måned!”, sagde hun med høj 

stemme, mens hun stirrede på David. ”Så du kendte hende ikke så godt?” 

    David tvang blikket op og fik øjenkontakt med kriminalinspektøren. ”Nej, jeg 

kendte hende ikke særligt godt”, svarede han ærligt, ”men hun var nok alligevel den, 

jeg kendte bedst på kollegiet!” 

    ”Hvorfor?”, spurgte Suzie Nunez. ”Hvorfor var det lige hende, du kendte bedst?” 

    David holdt øjenkontakten, selv om det var svært for ham. ”Hun kom tit hen og 

talte med mig, når jeg sad og læste inde i fællesrummet!”, svarede han. 

    Kriminalinspektøren nikkede. ”Ja, det har flere andre af beboerne også 

bekræftet!”, sagde hun. 

    David undrede sig, for han havde ikke observeret, at andre af kollegiets beboere, 

havde set dem tale sammen, men på den anden side, havde han nok været så opslugt 

af Celines tilstedeværelse, at han ubevidst havde lukket ned for de andre sanser, så 

han derfor ikke havde opdaget andres nærværelse. ”Celine og jeg er ikke kærester!”, 

fastslog han, ”Vi er bare blevet gode venner!” 
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    Kriminalinspektøren slog blikket ned i papirerne og bladrede. ”Javel, men så er 

der noget, jeg ikke helt kan forstå!”, sagde hun med stramt toneleje. ”Ifølge mine 

oplysninger, kommer du oprindeligt fra en amish-bosættelse ude i Lancaster County, 

og med mit om end sparsomme kendskab til jer, ved jeg dog, at I ikke ønsker at leve 

blandt os andre, at I går i hjemmelavet tøj, ikke drikker alkohol, at I har let 

genkendelig Prins Valiant-agtig frisure, ja undskyld udtrykket, og at I først dyrker sex 

på bryllupsnatten. Hvordan hænger det lige sammen med din tilstedeværelse blandt 

ikke-amisher på et kollegium, dit almindelige tøj og frisure samt alle dine dybe 

samtaler med den afdøde?” 

    Davids blik blev mere indgående, og han mærkede en lettelse vokse frem bag 

forfærdelsen. Han lænede sig med en mere rolig attitude tilbage i sædet. 

    Det var nemt for ham at forklare kriminalinspektørens spørgsmål. ”Jeg er på 

rumspringa!”, svarede han overbevist om, at det var et tilfredsstillende opklarende 

svar til kriminalinspektøren. 

    ”Undskyld?”, spurgte Suzie Nunez undrende. ”Rumspringa? Hvad i alverden er 

det?” 

    Davids blik flakkede igen om end mindre end før. 

    Han havde været sikker på, at myndighederne i det mindste kendte til rumspringa, 

der var den vigtigste periode for alle unge amish. 

    Han overvejede et øjeblik, hvor indgående han skulle forklare begrebet, men 

valgte at forklare det på samme måde, som han havde gjort det tidligere til en 

nysgerrig Celine Turner. ”Altså, det er korrekt, at vi normalt holder os for os selv, 

klæder os specielt, ikke drikker alkohol, har ens frisurer og ikke dyrker sex før 

bryllupsnatten”, begyndte han sin forklaring, ”men når vi er på rumspringa 

tilsidesættes vores normale normer. Vi er anabaptister hvilket betyder, at vi først kan 

blive fuldgyldige medlemmer af amish, når vi frivilligt bliver voksendøbt, da vi 

mener, at det er enhvers ret selv at bestemme, om man vil være en del af vores tro 

eller ej, hvilket et barn ikke er modent nok til at overskue. Når vi bliver myndige og 

nogle år frem, alt afhængig af vores situation og interesser, skal vi til at tage stilling til, 

om vi vil døbes og dermed, om vi vil blive et fuldgyldigt medlem af amish. I den 

forbindelse får vi mulighed for at forlade vores menighed og leve en periode i det 

omkringliggende samfund uden at blive styret af Die Ordnung, der er vores 

mundtlige leveregler. Det gør vi for at opleve alle de fristelser, som jeres samfund 
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har, og som vi normalt ikke har adgang til. Det er den periode, som vi kalder 

rumspringa, og her må vi deltage i alt det, som jeres unge tager som en selvfølge. Vi 

må køre bil, bruge computere og mobiltelefoner, gå i modetøj, drikke alkohol, ændre 

frisure og tilmed dyrke sex!” 

    Kriminalinspektøren lyttede intenst og skrev stikord ned på et stykke papir, alt 

imens David forklarede grunden til hans tilstedeværelse blandt de menige 

amerikanere. 

    ”Grunden til rumspringa er at lade os opleve den verden, som vi normalt ikke er 

en del af, og som vi endegyldigt giver afkald på, hvis vi efterfølgende vælger at blive 

døbt!”, fortsatte han. ”På den måde ved vi, hvad vi går glip af, hvis vi vælger dåben, 

og i vores konservative gren af amish, er der kun omkring fem procent, der efter endt 

rumspringa vælger at bryde ud og etablere sig i jeres samfund. Resten vælger dåben 

og dermed et livslangt medlemskab af vores gren, som hedder Swartzentruber-

amish!” 

    Suzie Nunez løftede den ene hånd for at signalere, at hun manglede afklaring, så 

David stoppede sin forklaring. ”Betyder det, at hvis I vælger at blive døbt, vælger I 

samtidig vores samfund fra, så man på en måde kan sige, at I lever i vores samfund, 

men ikke er en del af det?”, spurgte hun lidt kryptisk. 

    David nikkede. ”Lige netop!”, svarede han. ”Når vi først har bestemt os for at lade 

os voksendøbe, påbegynder vi et separatistisk liv på grund af Bibelens ord!” 

    Han forudså, at kriminalinspektørens næste spørgsmål ville omhandle det 

bibelcitat, som Mike Michaels havde fortalt om til Chris, mens de tidligere havde 

siddet på bænkene i venteværelset, og hans formodning viste sig at være korrekt. 

    ”Hvad er det da præcis, Bibelen siger om at leve separatistisk?”, spurgte den 

kvindelige betjent undrende, selv om David var sikker på, hun på grund af de 

blodige bogstaver på væggen i Celines værelse allerede kendte svaret. 

    Han lænede sig lidt frem mod hende og valgte at fortælle hende det, hun var ude 

efter. ”I andet Korintherbrev, sjette kapitel, vers 17 i Det Nye Testamente står der 

ordret: Drag bort fra dem og skil jer ud!”, svarede han roligt, mens hans blackout fra 

natten før, stadig nagede ham, da han ikke vidste, om han havde været til stede, da 

Celines skæbne blev forseglet. 



38 
 

    Suzie Nunez bladrede i sine papirer, fandt et billede frem og lagde det på bordet 

foran David. ”Er det det her citat?”, spurgte hun, mens hun lagde mærke til hans 

kropssprog. 

    David stirrede på billedet, der viste en væg med det pågældende bibelcitat 

påskrevet med store, barnlige, røde bogstaver. Han var overbevist om, at billedet 

stammede fra Celines værelse, og at bogstaverne derfor måtte være skrevet med 

Celines eget blod. Han skar ansigt og kiggede hurtigt væk. ”Ja, det er det!”, svarede 

han kortfattet og ubehagelig til mode. 

    Kriminalinspektøren noterede hans svar på et stykke papir uden at kunne 

fornemme den ellers forventede urolige attitude fra David. ”Bibelcitatet du ser her er 

skrevet med Celines blod på hendes væg på kollegieværelset!”, forklarede hun roligt, 

”Så du kan måske godt forstå, at jeg er interesseret i at høre netop din forklaring, hr. 

Stoltzfus?” 

    David nikkede. Det havde han for længst regnet ud, men han kunne ikke forestille 

sig, at nogen amish-folk kunne finde på at stå bag denne forbrydelse, da den stred 

mod alt det, Die Ordnung foreskrev. Han var derfor også overbevist om, at han 

under ingen omstændigheder kunne stå bag. 

    ”Vi lever efter gelassenheit og J.O.Y.!”, svarede han. ”Gelassenheit er ydmyghed 

overfor Gud og respekt for andre, og J.O.Y. står for Jesus, Others og You, altså at vi 

troende sætter vores medmenneskers behov før vore egne, og at vi lever separatistisk. 

Denne kombination får mig til at tvivle stærkt på, at det er en af os, der skulle stå bag 

Celines død, for det strider mod alle vore grundprincipper!” 

    Suzie Nunez rodede atter i sine papirer og fandt et andet billede frem, som hun 

også lagde på bordet foran ham. ”Sådan her fandt vi hende!”, sagde hun roligt, men 

bestemt. Igen holdt hun øje med hans kropssprog. 

    David kastede modvilligt et hurtigt blik på billedet, som han lod blive liggende på 

bordet. 

    Han kunne se, at Celine lå nøgen i en seng, indsmurt i blod. 

    Han kiggede væk og mærkede straks en ubehagelig følelse vokse i kroppen. ”Vær 

rar at lægge billedet væk, frøken!”, sagde han bestemt og lagde det første billede 

ovenpå det andet, så han ikke længere kunne se Celines skæbne. 

    Et gys løb gennem hans krop. 
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    Kriminalinspektøren fornemmede stadig ingen usikker reaktion fra David, og hun 

fjernede billederne fra bordet. ”Hun blev fundet stranguleret og med adskillige 

knivstik”, sagde hun roligt, ”og den stakkels pige har været udsat for fuldbyrdet 

voldtægt!” 

    Davids ubehagelige følelse forplantede sig nu ud i hele kroppen. Han havde ikke 

lyst til at vide mere om forbrydelsen, og han håbede på, at han snart kunne forlade 

forhørslokalet. 

    Han lukkede øjnene og bed tænderne hårdt sammen for at fortrænge den hurtigt 

opståede væmmelse. 

    Hvorfor kan jeg ikke huske det hele fra i nat, tænkte han og prøvede at erindre, 

hvad han havde lavet den pågældende nat i tiden lige før, han var gået i seng. 

    ”Vi er færdige nu!”, sagde Suzie Nunez og kiggede hen mod det store spejl, hvortil 

hun med fingrene lavede et okay-tegn, som det dykkere laver under vandet. 

    David åndede lettet op og rejste sig straks. Han skulle hurtigt ud af dette 

indelukkede forhørslokale for at mærke og indånde den befriende friske luft. 

    Kriminalinspektøren blev siddende på sin plads og gav ham de sidste 

informationer.”Du bliver hentet af en af mine kolleger nu, og så bliver du ført over i 

laboratoriet til distriktslaboranten!”, forklarede hun. ”Her skal du afgive en blodprøve 

og have udtaget en vævsprøve. Det er vigtigt at understrege, at du ikke er sigtet for 

noget, ligesom heller ingen af de andre kollegiebeboere er. Vi vil få analyseret jeres 

blodprøver og vævsprøver og derefter tage vores forholdsregler. Tak for information 

og godt samarbejde!” 

    Først nu rejste hun sig og gik forbi David, igen uden at give ham hånden. 

    I det samme åbnedes døren ind til lokalet, og en lille, tæt uniformeret mand med 

overskæg, trådte ind. 

    ”Følg med Nelson!”, sagde kriminalinspektøren og pegede hen på den netop 

ankomne betjent. ”Han vil føre dig over til laboratoriet!” 

    David nikkede og gik hen til betjenten, der straks begyndte at gå. 

    ”Han skal til B4!”, hørte han Suzie Nunez råbe efter sin kollega. 
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5 
Sarah smækkede bildøren og låste sin 2 år gamle sølvgrå Ford Fusion på 

parkeringspladsen foran centeret. 

    Klokken havde endnu ikke slået 8 om morgenen, men hun kunne se, at hendes 

chef allerede var mødt ind, eftersom hans blå Buick holdt på parkeringspladsen. Hun 

havde egentlig også regnet med, han var kommet på grund af de beskeder, hun 

havde modtaget fra ham tidligere på morgenen. 

    Et vindstød hvirvlede i det samme hendes hår om foran ansigtet, så hun blev glad 

for, at hun efter store overvejelser alligevel havde valgt at tage cowboybukser på om 

morgenen i stedet for den ellers så smarte tunika, som hun ikke havde kunnet lade 

være med at købe, da hun havde set den pryde en mannequindukke i et 

butiksvindue i midtbyen forleden. 

    Hun nød at gøre lidt ud af sig selv, men havde allerede i sine teenage-år lært, at 

det var klogest at klæde sig praktisk i forhold til vejret. 

    Dengang havde hun lige fået en fin sommerkjole af sin far, og hun havde ikke 

kunnet vente med at få den vist frem til veninden Laura, der boede to blokke væk, så 

hun havde taget den på og var trods sin fars protester løbet gennem kvarteret i 

stormvejr. På vejen hen til veninden havde hun mødt Shaun og hans venner, der 

havde stået og hængt ud ved tanken. Hun havde længe haft et godt øje til ham, men 

idet hun var løbet forbi ham, havde et vindstød fået fat i hendes nye kjole og blæst 

den op over hendes hoved, så hun havde blottet trusserne foran ham og resten af 

gruppen. 

    Der var blevet grint meget af hende dengang, og hun var grædende løbet tilbage 

til sin far.  

    Sarah gik hen mod centerets indgang og passerede endnu en parkeret sølvgrå 

Ford Fusion magen til sin egen, så hun kunne regne ud, at Andreas også var mødt 

ind. 

    Hun syntes det var lidt underligt, at Andreas havde insisteret på, hun skulle 

beholde bilen, dengang de var gået fra hinanden, når han nu alligevel havde 

anskaffet sig én, der var magen til deres tidligere fælles bil. Omvendt vidste hun også, 

at Andreas i bund og grund var et rart og empatisk menneske, selv om hun ofte 

prøvede at fortrænge hans gode egenskaber, men hun regnede med, at hans 
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insisteren på, at hun havde skullet beholde bilen primært skyldtes, at han, dengang 

de havde brudt op, var flyttet tættere på centeret. En anden mulighed var, at Andreas 

havde haft dårlig samvittighed overfor hende, idet han havde valgt at forlade hende 

til fordel for en anden kvinde, som han tilmed var flyttet direkte ud til, men den 

tanke brød hun sig ikke om, selv om det nok var det, der kom tættest på sandheden. 

    Sarah slog tankerne hen og gik op ad trapperne til det center, der gennem de 

sidste tre år havde været hendes arbejdsplads. 

    De første år havde hun været tilknyttet centeret som studerende, men da hun 

sidste år var færdiguddannet og var blevet tilbudt en fuldtidsstilling på stedet, havde 

hun ikke været lang tid om at acceptere, også selv om Andreas arbejdede der, og de 

fungerede da også fint sammen på det rent professionelle plan. 

    Centeret var en ganske lang et-plans bygning, hvilket var meget atypisk for 

bygninger i amerikanske storbyer. 

    De fleste af ydervæggene var lavet af specialkonstrueret glas, der var bedre til at 

isolere lokalerne om vinteren end almindeligt glas. Som en konsekvens heraf, blev 

lokalerne ulideligt varme om sommeren, hvilket havde medført, at der i første 

omgang var blevet installeret aircondition. Da nogle af de ansatte havde hørt om 

tiltaget, var de blevet forargede, eftersom al den sparede energi om vinteren i stedet 

ville blive spist op af den energislugende aircondition. Det hele var senere mundet ud 

i, at airconditionbeslutningen var blevet omstødt af ledelsen, der i stedet fik lavet en 

kompromisløsning, hvor der blev sat lavenergiudluftningskanaler i samtlige vinduer, 

så indeklimaet om sommeren kunne optimeres ved, at man hurtigt kunne udskifte al 

den varme luft på de enkelte kontorer med en køligere, blot ved at trykke på en 

knap. Løsningen havde vist sig at være en succes, og centerets samlede årlige 

energiforbrug var faldet med 20 procent, hvilket det første år havde resulteret i en 

kontant julebonus til hver medarbejder på 1.000 dollars, dikteret direkte af 

hovedafdelingens bestyrelse. 

    Sarah kastede et blik på skiltet over centerets hovedindgang, inden hun trådte ind i 

bygningen, hvor hun læste op for sig selv: 

 

Genetisk Center for Arvelige Studier og Rådgivning ved Simon Lapp. Underafdeling 

af Philadelphia Universitet, Pennsylvania. 
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Hun gik forbi receptionen og nikkede hilsende til receptionisten, der trods en 

igangværende telefonsamtale smilende sendte et nik og et vink retur. 

    Receptionisten holdt telefonen væk fra øret og en hånd hen over røret. ”Chefen 

leder efter dig!”, hviskede hun. ”Han er på sit kontor!” 

    ”Tak, Adrienne!”, svarede Sarah, ”Jeg er på vej op til ham. Han er helt oppe at 

køre over, at den nye Mama er kommet!” 

    Receptionisten smilede: ”Den har han også ventet på længe!” Hun førte igen 

telefonen op til øret og fortsatte sin samtale. 

    Foyerens mange glasfacader gjorde, at den virkede meget indbydende og en 

anelse pompøs, og den synede meget større, end den i virkeligheden var. 

    Sarah så, at centerets gartner gik rundt og vandede de mange blomsterkummer, 

hvis grønne planter ydermere fik rummet til at syne frodigt og nærmest tropisk. 

    Hun fortsatte hen ad den lange korridor med døre på begge sider, som hver især 

førte ind til adskillige af hendes kollegers kontorer. 

    Enkelte af dørene stod åbne, men de fleste var lukkede. 

    En rengøringsdame var i gang med at gøre rent på et af kontorerne. 

    Sarah hilste pænt på hende på samme måde, som hun lige havde gjort det overfor 

receptionisten, og rengøringsdamen nikkede smilende retur. 

    ”Hav en god fyraften, Gretha!”, sagde Sarah oprigtigt. 

    ”Tak, søde!”, svarede rengøringsdamen glad. ”Ja, min vagt slutter om 10 minutter, 

og så er det ellers hjem og knalde brikker, inden Jack kommer hjem og forlanger 

mad, som han plejer, den sjuft!” 

    ”Køb ham en færdigret!”, grinede Sarah og vinkede til hende. 

    Hun fortsatte hen ad korridoren og hilste på flere andre rengøringsdamer, der alle 

hilste igen. 

    Hun stoppede op et stykke nede ad korridoren og tog sit nøglekort frem, som hun 

brugte til at låse sig ind i et af korridorens tilstødende rum. 

    Hun så sit navneskilt stå på døren, da hun trådte ind. 

    Sarah Bermann, genetiker, stod der. 

    Hun gik hen til skrivebordet ved vinduet og pakkede den medbragte laptop ud. 

Derefter satte hun sig i den lilla kontorstol, hvis farve hun selv havde bedt om, da 

centeret havde fået nye møbler for nogle måneder siden, og kiggede så rundt i sit 

kontor. 
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    På opslagstavlen, der hang på væggen ved siden af døren, kunne hun se et nyt 

opslag blandt mange andre. 

    Hun var tit blevet beskyldt for at være et rodehoved med tavlen, da 

udenforstående hverken kunne få hoved eller hale ud af hendes tilsyneladende 

tilfældige opslag, der for dem mest af alt mindede om et sam-mensurium af gul og 

hvid bordbombekonfetti. 

    Kritikken havde Sarah dog altid taget med et gran salt, for hun vidste præcis hvilke 

sedler, der sad hvor, og hun havde for længst opgivet at fortælle folk om sin særegne 

systematik. 

    En del af centerets ansatte havde i starten af hendes ansættelse prøvet at udfordre 

hende ved at sætte små labels op forskellige steder på hendes opslagstavle i håbet 

om, at hun overså dem, men da det aldrig var sket, var legen langsomt ebbet ud, og 

folk havde accepteret Ragnarok, som hendes ekskæreste havde døbt opslagstavlen. 

    Han havde engang, som en del af alle de post it-udfordringer hun jævnligt havde 

modtaget, sat en mikroskopisk seddel op på tavlen, hvorpå han med bogstaver i 

skriftstørrelse fem, blot havde skrevet: ”60!” 

    Da hun var kommet hjem senere samme dag, var hun gået direkte hen til ham, 

havde givet ham et kys og sagt: 

    ”Og i morgen må vi jo så have to måneders kærestedag, skat. Tak fordi du 

mindede mig om det. Skal vi virkelig fejre det?!” 

    Andreas havde da kigget forbløffet på hende og var efterfølgende brudt ud i et 

respektfyldt grin og havde udbrudt: ”Ragnarok!” 

    Mens Sarah sad på sin kontorstol, trillede hun hen til opslagstavlen for at læse det 

nye opslag. 

    Hun kunne se, at det var hendes chefs skrift: 

    ”Ikke driv den af, du. Kom nu bare ind på mit kontor. DNA-smiley!” 

    Sarah trak på smilebåndet og trillede på stolen tilbage til skrivebordet. 

    Hun rejste sig og brækkede et halvvissent blad af den Pelargonie, som hun havde 

stående i vindueskarmen. Bladet smed hun i skraldespanden, der stod på gulvet ved 

siden af skrivebordet. 

    Skraldespanden var formet som et dobbeltstrenget DNA-molekyle, og mange af 

hendes kolleger var blevet misundelige, da hun en dag var kommet ind i kantinen 

med skraldespanden under armen. Hun havde fortalt dem, at hun netop havde 
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fundet den på det lokale loppemarked ved siden af centeret, og straks havde alle 

kollegerne ved bordet smidt alt, hvad de havde haft i hænderne og var skyndt sig 

ned på markedet, hvor det til deres store ærgrelse, ikke var lykkedes nogen af dem at 

finde endnu et eksemplar. 

    Efterfølgende havde hun ved flere lejligheder, når hun var kommet tilbage fra 

middagspausen eller fra laboratoriet, fundet sin skraldespand stående på flere af 

kollegernes kontorer, hvilket hun dog altid kun havde syntes godt om. 

    På vejen ud af kontoret, kastede hun et blik på et indrammet citat af filosoffen 

Wittgenstein. 

    Citatbilledet hang på væggen ved siden af døren, og hun syntes, citatet var med til 

hele tiden at løfte en moraliserende pegefinger overfor sit arbejdsfelt, da religion og 

videnskab var tæt forbundet. 

    Hun læste citatet op inde i hovedet: 

 

”Følg dem, som søger sandheden, men flygt fra 

dem, som siger, de har fundet den!” 

 

Sarah forlod sit primære arbejdslokale og spadserede ned ad den lange gang og hen 

til chefens kontor, der var placeret for enden af korridoren. 

    Hun bankede på døren, hvorpå navnet Simon Lapp stod påført. 

    ”Bare kom ind, Sarah!”, kunne hun høre chefen sige inde bag den lukkede dør. 

    Sarah åbnede smilende døren og trådte ind på kontoret. 

    En gråhåret, nydelig herre på hendes fars alder sad ved et skrivebord foran en 

computer. 

    Hans velplejede fuldskæg var gået over i grålige nuancer, og hans hoppende gang 

havde en charmerende effekt på mange af de kvindelige ansatte, så hun kunne 

egentlig godt forstå, at flere af dem lagde op til ham ved hver firmafest, selv om ingen 

af dem nogensinde havde fået noget ud af deres tilnærmelser. Som han sad der, 

mindede han mest af alt om en klon af Sean Connery, som hun altid havde syntes, 

var en attraktiv mand. 

    På den ene væg i chefens kontor kunne Sarah se en forandring. 
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    Hvor der tidligere havde hængt et fint indrammet, klassisk uddannelsescertifikat, 

hang der i stedet en plakat med en stor maskine med adskillige faglitterære gloser 

omkring. 

    Hun bemærkede, at certifikatet var blevet nedgraderet, da det nu havde fået en 

mindre fremtrædende plads på væggen ved siden af døren. 

    ”Jeg kan se, at du allerede har set den!”, sagde hendes chef med tydelig stolthed i 

stemmen. ”Du kan tage den i brug med det samme!” 

    ”Det glæder jeg mig til!”, svarede Sarah og gik helt hen og studerede maskinen på 

plakaten. ”Hvilken type er den?” 

    ”Den er sidste skud på stammen i Geneiere-serien, min pige!”, forklarede chefen 

stolt. ”Sjette generation. PCR 6. Vores splinternye Mama. Den er meget hurtigere i 

sine analyser end 5´eren, helt bestemt med en faktor 6, og analyserne bliver 

automatisk sendt elektronisk direkte til drop-in box!” Han rejste sig og gik hen og 

stillede sig ved siden af Sarah. Han lagde med en selvtilfreds mine armen om hendes 

skulder og nød synet af plakaten. ”Kom. Lad os gå ned på lab og se den!” 

    Sarah nikkede. ”Jeg håber den har været værd at vente på, Simon!”, sagde hun 

med en lettere mistroisk stemmeføring. 

    Han kiggede overrasket på hende med et stramt blik. 

    Hun brød med det samme ud i latter. 

    Hans blik ændrede straks karakter, og han gav hende et let dask på skulderen, 

mens han med en sarkastisk knurren trak hende ud af kontoret. 

    ”Hvad sker der her?” 

    Sarah kunne straks genkende stemmen og rømmede sig. Hun havde altid syntes 

om den, da den på samme tid både var blød og sexet. 

    Simon Lapp stoppede sine lyde og slap taget i Sarah. ”Vi er bare glade for, at 

Mama endelig er kommet hjem til os og over, at hun straks vælger at gå i køkkenet!” 

grinede chefen. 

    ”Det lyder godt. Og godt at se dig, Sarah. Skal I ned og se vidunderet?” 

    Sarah vendte sig modvilligt og sendte et genert og lidt forurettet blik mod den 

høje, muskuløse og solbrændte kollega, der stod foran hende, og som hun tidligere 

havde delt sit liv med. Han mindede hende mest af alt om en moden udgave af 

Ricky Martin, og hun syntes, han så alt for godt ud. ”Tak, I lige måde, Andreas!”, 

hørte hun sig selv sige. 
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    ”Jo, vi var lige på vej ned på lab for at se til Mama”, brød Simon hurtigt ind, ”og 

Sarah skal have analyseret sin PCR fra i går!” 

    Andreas nikkede forstående og sendte Sarah et undskyldende smil. 

    ”God fornøjelse!”, sagde han, henvendt til Sarah. ”Jeg har en patient om lidt, men 

jeg kigger ind på dit kontor senere!” Han fortsatte ned ad korridoren og gik ind på sit 

eget kontor, der lå skråt overfor Sarahs. 

    ”Okay!”, hviskede Sarah tørt ud i luften. 

    Simon holdt igen armen om hende og førte hende langsomt hen til trappen ved 

siden af hans kontor. 

    ”Op med humøret!”, beroligede han med sin behagelige stemme. ”Der er en 

mening med, at I ikke er sammen mere. Der er en mening med, at han fandt en 

anden og der er en mening med, at han nu har fået det barn, han ønskede sig, og 

som du jo alligevel ikke kunne give ham!” 

    ”Jeg ved det godt, Simon!”, svarede Sarah trist. ”Jeg kan huske dengang vi, efter 

alle vores mislykkedes barnløshedsforsøg, gik ned i lab og analyserede hans sæd, og 

at jeg da håbede på, at hans sædkvalitet var nedsat, for så var det ham, den var gal 

med, og ikke mig. Vi ventede hele natten på analysen, og da den var færdig, tog vi 

den med op på mit kontor og lagde den ind i det gamle Genelab-program på min 

PC. Da resultatet så endelig poppede op på skærmen kunne vi sort på hvidt se, at 

hans sæd var alt andet end nedsat. Min verden brød sammen den morgen, Simon og 

siden gled vi bare langsomt fra hinanden. Det var ikke kun hans skyld det ikke gik 

mellem os, det var i høj grad også min!” 

    ”Hvad man ikke dør af, gør én stærkere!”, trøstede centerchefen. ”Du må se 

fremad og se at få det slået ud af hovedet. Det er over et år siden nu. Find en anden 

end dit arbejde at gifte dig med. Du er en attraktiv ung kvinde, frøken Bermann, der 

har hele livet foran sig. Lad ikke det her GENere dig!” 

    ”Hø, hø!”, klukkede Sarah over Simons galgenhumor. Hun kunne dog mærke, at 

hans pudsige indfald havde en gavnlig effekt på hendes humør. ”Lad os stoppe den 

her, chief.  Mama står jo klar med mad til os!” 

    Simon gav hende igen et velment klem på skulderen og gik ned ad trappen mod 

kælderetagen. 

    Sarah fulgte lige efter ham og talte trinene ned, som hun gjorde hver gang, hun gik 

ned ad de trapper.  
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    De trådte ind i en korridor, der næsten var identisk med den ovenpå, dog ikke 

med nær så mange døre. 

    Sarah bemærkede straks den velkendte lugt, der var på etagen, og hun kom i 

tanke om den første gang, hun var i kælderen. 

    Dengang havde hun haft svært ved at definere lugten, som hverken bar præg af 

fugt eller indelukkethed og som hverken var sød eller tør, men en dag, da hun 

sammen med Andreas var trådt ind i en svømmehal i Paris i Frankrig, kunne hun 

med det samme drage paralleller til kælderlugten. Så da hun efterfølgende skulle 

forklare lugten overfor andre, kaldte hun den for eau de chlor. 

    Centerchefen gik hurtigt og målrettet gennem korridoren og trak sit nøglekort op 

ad bukselommen. 

    Han stoppede op foran den første af i alt otte døre i korridoren og scannede sit 

kort. 

    Kælderrummet blev fyldt med en høj metallisk lyd, da nøglekortet aktiverede 

låsens mekanik. 

    Han trak ned i håndtaget og åbnede døren, hvorpå der var påtrykt et stort et-tal. 

    Et forbavsende lille rum på omkring 25 kvadratmeter gemte sig på den anden side 

af den nu åbnede dør. Lokalet var kun beklædt med nøgne betonvægge og 

betongulv. 

    LED-pærer oplyste automatisk rummet og midt i det stod en sort maskine, der for 

uindviede kunne minde om en kombination af en vaskemaskine og en tørretumbler. 

Maskinen havde på hver side fem åbninger, alle beklædt med gennemsigtigt 

plexiglas, og over hver åbning stod et tal i kronologisk rækkefølge fra 1 til 20 ved 

siden af små digitale displays. Bag hver åbning kunne man ane centrifuger og 

væskefyldte beholdere, og på maskinens front var der med små blå bogstaver påtrykt 

Geneiere PCR 6. 

    ”De fleste af de andre labs får også snart en ny kogekone!”, sagde Simon med iver 

i stemmen og gik hen til maskinen. Han åbnede låge nummer fire, hvorfra han tog et 

2 milliliters reagensglas med spor af rødlig væske og lagde det i 

glasaffaldsbeholderen, der stod under maskinen. ”Din PCR er færdig. Du kan se 

analysen direkte i din drop-in box!” 

    ”Den er virkelig sej!”, udbrød Sarah. ”Vi kan tage hele 20 analyser på én gang!” 
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    ”Præcis”, grinte Simon tilfreds, ”og den kan klare en analyse på kun én time, men 

det skrev jeg vist til dig!” 

    ”Ja, det skrev du!” Sarah gik helt hen til maskinen og kiggede ind gennem den 

åbne låge. ”Faktor 6, sagde du?” 

    ”Ja, Solen vil ikke give os forbrændinger mere!”, klukkede chefen. 

    Sarah var dybt imponeret af det tekniske vidunder foran sig, der i hendes øjne 

forvandlede det ellers grå og kedelige laboratorium til et mondænt rum, som selv 

The Waldorf Astoria ville have svært ved at overgå. 

    ”Er polymerasen stadig Thermus aquaticus?” spurgte Sarah interesseret, mens hun 

undersøgte maskinens synlige indre. ”Og kan maskinen klare mikrosatellitter og hvad 

med gelelktroforesen til southern blotting?” 

    ”Det er stadig det eneste enzym vi kender til, som kan klare opvarmningen til de 

90 grader Celsius, og oligoerne skabes meget hurtigere end tidligere!”, forklarede 

centerchefen. ”Vidste du i øvrigt, at man oprindeligt isolerede Thermus aquaticus fra 

en varm kilde i Yellowstone Nationalparken?” 

    Sarah nikkede med et fjernt blik i øjnene. 

    ”Mama kan fremstille mikrosatellitter”, fortsatte han, ”og hun kan foretage både 

gel- og elektroforese, og så kan hun lave palindrom-sekvenser, da hun automatisk får 

tilført restriktionsenzymerne. Hun kan sikkert også bage boller, hvis vi beder hende 

om det!” 

    Sarah overhørte Simons sjove input, da hun stadig var dybt koncentreret. Indtil i 

dag havde laboratoriedelen i hendes job været både tidskrævende og besværlig. Ikke, 

at hun havde haft noget imod det, men det var et irritationsmoment, hver gang hun 

måtte afbryde sit analysearbejde på kontoret, for gang på gang at gå ned i kælderen 

enten for at ændre på temperaturen i cylindrene, tilføre eller fjerne polymeraser alt 

afhængigt af hvilken analyseform hun arbejdede med, foretage gelelektroforese eller 

elektroforese på det udvundne DNA ekstrakt eller for at centrifugere de udvundne 

STR-regioner. 

    Hun havde interesseret sig for genetik lige så længe, hun kunne huske tilbage, men 

hun regnede med at grundstenen blev lagt, da hun som 8-årig havde fået at vide, at 

hendes far var bløder. Hun havde ikke helt vidst, hvad det betød, kun at der var 

noget galt med det, der gjorde ham til ham, så hun havde været meget bange for at 

miste ham, på samme måde som hun havde mistet sin mor som helt lille. Hun havde 
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derfor villet gøre alt, hvad der stod i hendes magt for at beskytte sin far, som hun 

havde elsket, og stadig elskede over alt på jorden. 

    Ved at arbejde med gener, ville hun muligvis kunne finde en metode til at gøre 

ham helt rask, det håbede hun i hvert fald. 

    Hun kunne huske de første uger på studiet, hvor hun var blevet introduceret for 

mange af genetikkens begreber. Hun havde selv ment dengang, at hun vidste meget 

om arv, mutation og genteknologi, men det var hurtigt gået op for hende, at hendes 

viden nærmest var begrænset til det dilettantiske, så hun var virkelig blevet kastet for 

løverne og havde flere gange overvejet at droppe ud af studiet. Hun havde dog holdt 

fanen højt og langsomt fået tilegnet sig en større forståelse og indblik indenfor 

fagområderne, og på sjette semester havde hendes hårde arbejdsindsats båret frugt, 

da hun af sine vejledere var blevet valgt som tutor for de kommende 

førstesemesterstuderende, hvilket var et stort prestigehverv for alle de studerende og 

det havde dermed været en massiv anerkendelse af hende. Da de nye 

førstesemesterstuderende endelig var startet på studiet, var hun blevet bombarderet 

med mange af de samme spørgsmål, som hun selv havde stillet ved sin egen 

studiestart, og det var først dér gået op for hende, at bjerget ikke var kommet til 

hende, men at hun selv havde formået at komme til det. Hun havde dog måttet tage 

alle sine pædagogiske evner i brug for at få besvaret alle de spørgsmål, som de 

studerende havde stillet, men de havde tilsyneladende være godt tilfreds med hendes 

væsen og forklaringer, for hun var som den eneste studerende fra syvende semester, 

blevet inviteret med til deres årsfest. 

    Senere var hun blevet kæreste med en humaniorastuderende på Universitetet, og 

her havde hun igen gjort brug af alle sine pædagogiske evner, da han slet ikke havde 

kunnet forstå alle begreberne. Hun var derfor startet sin faglige forklaring fra scratch 

og havde fortalt ham alt om de overordnede dele indenfor sit kommende 

arbejdsområde, og han havde lyttet interesseret. Hun havde forklaret ham om 

retsgenetikerne, der foretager genetiske fingeraftryk og sender dem ind til politiet til 

hjælp i en eventuel straffesag. Han havde ikke hørt om begrebet før, men da hun i 

stedet havde benævnt dem DNA-profiler, var ti-øren faldet straks. Hun havde undladt 

at kalde dem ved deres fagspecifikke navn, for ikke at forvirre ham, og hun brugte 

kun navnet Polymerase Chain Reaction, forkortet PCR, når hun talte med mere 

fagkyndige. 
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    Hun havde også fortalt ham om arbejdsområderne som genetiker, og han var 

blevet overrasket, da han havde erfaret, at områderne spændte over både 

diagnosticering, henvisning og rådgivning af patienter, genetiske risikoberegninger 

samt mutationsanalyser, hvilket var et meget bredere spektrum end han havde 

forestillet sig. 

    Han havde engang kigget hende over skuldrene, da hun havde læst fagnoter 

igennem, og han var blandt andet faldet over begreber som blotting og elektroforese, 

som han interesseret, men som regulær novice, havde spurgt ind til. 

    Sarah havde da lagt noterne fra sig og havde taget et blankt stykke papir frem, 

hvorpå hun havde tegnet, alt imens hun roligt havde forklaret sig frem, blandt andet 

om fremstillingen af en DNA-profil ud fra en persons genetiske materiale. 

    Sarah huskede, at hun havde forklaret sin gamle studiekæreste, at proceduren 

afhænger af den type genetisk materiale, man har til rådighed. Hvis man har større 

dele arvemateriale til rådighed, f.eks. en blodprøve eller nogle hår, kan man gå i 

gang med analysen med det samme, men hvis man kun har mikroskopiske mængder, 

f.eks. en sæd- eller en lille blodplet, er det nødvendigt, først at amplificere eller 

masseproducere den mikroskopiske mængde. 

    Det gør man ved først at bryde bindingerne mellem DNA´ets to strenge ved 

gentagne gange at opvarme og nedkøle systemet. Ved lavere temperatur tilsættes 

kunstige DNA-fragmenter, kaldet oligoer og ved højere temperaturer brydes de nye 

DNA-strenge igen og så fremdeles. Samtidig foregår en polymerase, som egentlig er 

et enzym, der sammen med oligoerne samler de forskellige dele til en tro kopi af det 

oprindelige DNA. På denne måde kan man oparbejde så store mængder DNA, at 

den egentlige analyse kan træde i kraft. En sådan kan for eksempel foretages ved 

hjælp af elektroforese, hvor DNA-fragmenterne vandrer i forskellige afstande og 

aflejres som et båndmønster, som er karakteristisk for det DNA, der er blevet spaltet. 

Det er dette mønster, som man kalder en DNA-profil. 

    Selv om Sarahs kæreste havde virket en anelse desorienteret over al den info, 

havde Sarah alligevel valgt at fortsætte forklaringen en gang for alle, og hun havde 

ført ham dybere ind i sin faglige verden, da hun havde beskrevet områderne af DNA-

bestanddelene, der befinder sig udenfor generne, og som man kalder mikro- eller 

minisattellitter alt efter størrelsen på de basepar, som arvematerialet er bygget op 

omkring. Alle baseparrenes områder benævnes STR-regioner og de kan også 




