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f. 1965 i Londons Eastend, voksede 

op på et drengehjem i Brooklyn, 

stak i en tidlig alder til søs og 

strandede på Juan Fernandez-øerne 

(“Robinson Crusoe-øerne”). Her 

skrev han sin første roman MORD 

PÅ FREDAG (1980) vha. 3 blyanter 

og to toiletruller. Siden har han levet 

som krimiforfatter og viking med kolde gys som hobby. 
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En kold januarmorgen i en vinterbaderklub lige uden for Århus dør 

en viking pludselig. Den engelske krimidronning Agatha Christie, 

som har været vinterbader i klubben i fl ere år, fatter mistanke 

til dødsfaldets omstændigheder. Nu følger en række dramatiske 

begivenheder i den lille klub, og Agatha må gå så meget grueligt 

igennem, inden hun får sin morder. 

Jens M. Olesen holder stilen fra sine tidligere romaner. Det lykkes 

ham suverænt at sandsynliggøre, at vinterbaderklubber er uhyre 

farlige opholdssteder

ÅRHUS MANDAG

Jens M. Olesen er tilbage i fi n form. Hans nye roman er i 

bogstavelig forstand en kold gyser
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Enhver lighed med Ballehage Badeby er tilsigtet

Enhver lighed med dens indbyggere er utilsigtet
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KAPITEL 1

Om en time sker der et mord i Ballehage Vinterbaderklub. Om –

cirka en time; den slags er jo vanskeligt at sige helt præcist. Men

hvis mordet blev gentaget ét hundrede gange, så ville det de 95

gange ske om én time.

Mord er en grum aktivitet, som ingen griber til med

mindre, det er absolut nødvendigt, naturligvis ikke. Men et

mord er mere end blot et privat møde imellem en morder og en

myrdet. Det er ikke noget to bare kan blive enige om alene. –

Goddag, jeg har lige fundet Dem på de gule sider; har De tid til

at myrde mig på fredag – gerne sort? Nej, det berører i

allerhøjeste grad også omgivelserne.

Med det fremtidige mord, som vi lige har hørt om, vil

kriminalitet som fænomen gøre sit første indtog i vor lille

badeby. Men sker der noget ved det? – Ryster vikingerne blot

hændelsen af sig, zapper videre, og bliver gode, gamle

Ballehage Badeby igen gode, gamle sig selv, eller vil det lille

samfund gå ind i en voldspiral og langsomt sygne hen? –

Ligesom andre store kulturer i verden – det kinesiske Ming-

dynasti, inkaerne, romerriget osv. Det, mener jeg, er helt

umuligt at sige – så derfor er der kun én ting at gøre – vente og

se.
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Der er ikke før myrdet nogen ved Ballehage – så vidt vi da ved.

Der er det – pædagogiske – problem med mordere: de er ikke

ivrige formidlere; de fortæller sjældent, hvad de går og laver – i

hvert fald ikke frivilligt. Og det er et ganske alvorligt problem,

fordi alle i vort samfund har en pligt til at fortælle andre om,

hvad man laver. Idag mere end nogensinde før. Ingen tvivl om

det. De fleste har jo det offentlige som sponsor. Men det budskab

har mordere endnu ikke forstået, selvom deres adfærd koster os

mange skattekroner, rigtig, rigtig mange skattekroner. Efter

min mening – og jeg kender flere, der er enige med mig – er det

klart, at hvis mordere ikke bliver bedre til at formidle, hvad de

går og laver, ja, så må vi fyre dem.

Men mordere er ikke bare en udgiftspost her og nu, de kan

også have afgørende indflydelse på et lands udvikling. Tænk

hvis en af slagsen havde smidt unge A. P. Møller over bord –

eller skudt Mads Clausen i hans kælderværksted, mens han stod

og fumlede med  den første, spinkle termostat. Det ville have

ændret hele landets udvikling. Måske endda nul olie og nix

termostat. Selvfølgelig ville manglen på olie til fyret gøre

termostater overflødige, men alligevel. Og ude i den store

verden: Oswald og Kennedy – ikke sandt, og Første Verdenskrig

– den begyndte med et skud og et mord et eller andet sted nede

på Balkan. Så – hvis mordere ikke selv vil fortælle om deres

gerninger, ja, så må vi have andre til at gøre det for dem.

Herfra hvor jeg er netop nu, har jeg en god udsigt over en

del af Oddervejen. Og så vidt jeg kan se, så er vi heldige her til
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m o r g e n .  L i g e  n u  k ø r e r  e n  s å d a n  m o r d -

informationsmedarbejder ud fra Egebæksvej og over

Oddervejen. Det er en dame; noget op i årene, kan vi vist godt

tillade os at sige her. Hun kigger ikke ud af sideruderne for at

se, om der kommer andre biler. Det kan hun ikke; de er helt

hvide af is. Hende kan vi måske bruge. Hun er efter sigende

respekteret i informationsbranchen. Men når man inviterer en

sådan formidler indenfor, ja, så mister man også noget af

kontrollen over begivenhederne; man bestemmer ikke længere

selv, hvad der skal frem i lyset, og hvad der har det bedst under

gulvtæppet. Informatoren eller journalisten tager langsomt

magten over begivenhederne. Historien tager magten over

historien. Virkelighed og formidling blandes og bliver til en ny

virkelighed. Og det indså jeg desværre for sent i denne historie

om et bebudet mord.

Hun er nu ikke den første, der den morgen drejer ned ad

Thorsmøllevej, væk fra den oplyste Oddervej og ind i mørket; et

dyk ind i en helt anden verden, ind i naturens mørkekammer,

hvor bilens lygter i fejende felter fremkalder billedet. I Chagar-

basaren elskede hun mørkekammeret. Også dengang var det

tidligt om morgenen, inden den grødtykke varme og ubevægelige

kemikalielugt gjorde mørkekammer til giftkammer. På den

smalle skovvej er der flere bilspor og endda et enkelt cykelspor. –

Det rene galimatias, tænker hun. Det dobbelte cykelspor løber
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usikkert som et snoet DNA–molekyle igennem den hvide, frosne

plasma. Hun ser avisen for sig, en stor opsætning om

DNA–testen i politiets tjeneste. Hun husker fascinationen. – Kan

man virkeligt det, tænkte hun. En uendelig lille mængde er nok.

Det blev endda kaldt DNA–fingeraftryk. Hendes tvivl og skepsis

var stor. Det var næsten for let. Ét eneste skrab fra

gerningsstedet, ind i DNA–knuseren med prøven og ud kommer

alle de organismer, der har været i nærheden: teaktræs–DNA fra

sofabordet, bomulds–DNA fra mosters stramajpude,

hunde–DNA fra Fido – og måske morder–DNA. Helt overbevist

er hun nu aldrig blevet. Den klassiske fascination ved puslespillet

ville være væk. – Vi har så meget DNA, og det kan jo ikke være

ligegyldigt, hvilken del man kigger på, tænker hun. Hvad nu, hvis

det er den del, vi har til fælles med aberne? – og selv skvalderkål

deler vi jo DNA med. – For 10 år siden var man ikke så langt

fremme med DNA, som man er idag, og de mest moderne

DNA–tests viser, at det enten er en skvalderkål eller et

skvadderhoved, der er morderen, siger politiets tekniker med

faglig stolthed til den fremmødte presse, mens han med blanke,

tomme øjne ser ned på fotoet af den plade, som DNA–prøverne

har spænet henover. Hun smiler af sin egen forstilte dumhed,

den evigtkørende dialog mellem jeg og mig opøvet gennem års

ensomhed. Måske er sporet i sneen mere en evig dans mellem

loven og forbrydelsen, rundt og rundt, hvem fører nu, hvem føres

nu – og nu, lige nu? Et bestandigt våbenkapløb. Forbrydere vil

begynde at medbringe færdige sæt af DNA–prøver fra en række
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uskyldige mennesker. – Har jeg nu husket det hele, tænker

forbryderen og fløjter fornøjet, koben, nøgleknippe og falsk DNA

– måske endda statsministerens DNA. – Jo, på gerningsstedet

fandt vi det sædvanlige, siger en træt inspektør på TV, DNA fra

Ikeas fyrretræ, gede-DNA fra afghanertæppet og så – som

sædvanligt – statsministerens selvfølgelig. – Næh, ingen DNA til

mig, tak, det er noget, der hører næste generation til, siger

Agatha højt og banker håndfladen mod rattet.

De nøgne bøgegrene strækker sig ud over vejen. – De griber ud

efter mig, tænker hun. Ubevidst sætter hun farten en anelse op.

Morrisens bagende giver et lille, sexet sambavrik. – Agatha, siger

Agatha, husk nu, det er glat. Forskrækket letter hun foden fra

speederen, og bilen svarer hende godmodigt med den velkendte,

hyggelige pumpelyd. Agatha kører forsigtigt ud ad Moesgaardvej.

Der er minusgrader, og bilen laver ingen varme, kun ikke-kulde;

hun har svært ved at holde forruden isfri. – Jeg må se at få det

ordnet, siger hun halvhøjt til sin imaginære sidemand. Han tier

og samtykker selvfølgelig, imaginær eller ej, han kan heller ikke

se ud. Hun kører i en foroverbøjet stilling med næsen tæt mod

ruden; tippen mærker kulden fra isruden. Hun er lidt for stor til

den lille Morris – eller er det bilen, der er for lille? Her, yes, her

er P–pladsen. Pludselig dukker den op. Der er allerede flere biler.

De fleste kender hun. Hun plejer nu heller aldrig at være den

første. Kun den gang hun havde stillet uret forkert. I dag er

klokken 6.14, noterer hun sig i lyset fra den åbne bildør; hun er
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præcist 6 minutter tidligere på den end igår. Men hun kan lide at

komme før det store rykind, før anden bølge.

Trappen ned til vandet er glat. 1–2–3 ... Agatha griber sig selv i at

tælle indenad, hele livet har hun talt og målt. – Jeg er et

kvantitativt menneske, en kvantikvinde, en kvande, tænker hun.

Hun holdt regnskab med arbejderne. 67–68– ... her er den

knækkede bøg. Først stormen, så svampen, fire år havde det

taget; hun havde fulgt dens dødskamp. Hun vidste med

sikkerhed, hvad der ville ske, da hun så det første lille, uskyldige

frugtlegeme fra fyrsvampen bryde gennem barken. Agatha fumler

med sin lygte. – Ah, hun ryster den iltert, så tænd dog! Batteriet

er træt og koldt, men lyset holder ud de, ja, 78–79–80 trin, hun

fik det kun til 80. Det har altid irriteret hende, når hun ikke fik

83. – Koncentrèr dig, formaner hun sig selv. Men ofte ryger

tankerne ud ad en tangent, og der kommer rod i tælleriet. Så

lover hun sig selv at gøre det rigtigt næste dag. Tangenttænkning

har længe været hendes hobby – krystalliseret aleneliv.

Lige der, hvor stien breder sig ud mod den åbne strand, har

der altid været glat – i lige så mange vintre, som hun har været

med. Fem år må det være nu. Hun skal nok blive mesterbader –

som 85-årig, det kan hun vel klare. Hvordan vil trappen så være?

Livets jævne forfald, eller – det er faktisk ikke spor jævnt, det

kommer i små spring, alderdomsspring, for trapper som for

mennesker. Måske som storme, der rammer en kyst uden varsel

og uden et mønster, en tsunami, et pludseligt dødsknips, afbrudt
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af lange, rolige perioder. Måske er alle dødskampe ens,

bøgetræers og gamle kvinders. De tilfældige knæk har hun lagt

mærke til. I bussen. Pludselig må hun gribe stangen for ikke at

falde. Andre bliver glade over at mærke sikkerheden, men hun

føler altid en gysen ved de lejligheder, et gys på grund af fysisk

forfald. – Vrøvl, det kan ikke passe, chaufføren kører jo også ad

Bombay til, hun kigger vredt og trodsigt ud i mørket. Ingen skal

komme og øve ældevælde mod hende. Træet ville måske også

have levet i dag, hvis ikke den storm kom, den 29. november

1998? Jo, der er glat her, det rykker i foden. Utallige er de, hun

har set falde her. Kamilla gled så lang hun var, husker Agatha, og

hendes husnøgler forsvandt i sneen. De ledte og ledte, men

nøglerne blev ikke fundet, og da verden igen blev lysegrøn, og

anemonerne knejsede med nakken, havde alle glemt alt om øm

bagdel og nøgler.

Badehuset og broen ligger foran hende. Hun kan se huset, men

kun føle broen derude i det mørke mørke – Ballehage Søbad. –

Der kan vist lige være lidt mere mørke her, tænker natten og

propper og propper så meget mørke ned over Ballehage, at det

lille landskab næsten strutter af mørke. De to flagstænger står

derude et sted. Snoren på den ene banker svagt, men konstant –

følger stedets hjertebanken. Alle klatterne med rynket rose er der

også. Hun ved, hvordan det hele ser ud, når der er lyst, en seende

blind. En hund står tøjret for enden af damestalden. Agatha går i

den obligatoriske bue uden om. Hun stoler ikke på den. Som
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mennesket, så hunden. – Den gør slet ikke noget, den gøer kun,

siger ejeren overbevisende. Selvfølgelig. Har nogen hundeejer

nogensinde sagt: pas på min hund – den både gøer og gør – eller

– jeg prøver at forstå min hund, men – ærligt talt du – hvem

fanden ved, hvad der foregår i en schæferhjerne?

Hun vækkes af sine tanker af høje stemmer fra en lille flok

på gangbroen foran huset. Én er faldet, og Lene og – jo, den

anden er vistnok Sofie, hun kender den ranke profil, er ved at

hjælpe den faldne op.

– Ah, tak, skal I have, der er jo kanon-glat, siger en lidt rystet

stemme. – I skal nu også passe på. To andre kommer ud fra

forrummet med måtter og sivsko under armene:

– Hvad sker der, hvad skete der? siger de.

Den uheldige børster hurtigt sneen af sit tøj, samler en måtte op

og går med små, prøvende skridt ud mod herrestalden. Agatha

hører gangbroen knirke bag sig; hun er blevet indhentet af

Dennis og Erna. De kigger på med søvnige øjne og tramper

automatisk sne af skoene.

– Godmorgen, godmorgen, krydshilser de.

Agatha kaster et hurtigt blik på den lille, sorte tavle ved døren.

Vand– og lufttemperaturen er allerede målt, +1 og –4° står der

skrevet. Luftens har længe ligget under vandets. Hun er altid

blevet glad de morgener, hvor luft og vand havde samme

temperatur, en glæde, et mønster, en regelmæssighed, to kridttal,

bare to sølle tal, der er væk og erstattet af andre i morgen, en
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døgnflue, en avisnotits. Meteorologer leder i sol og måne efter et

mønster i kaos. De daglige temperaturmålinger føres omhyggeligt

ind i kalenderen. Hun burde sætte sig ned og bladre

Mayland’erne igennem og finde de dage i løbet af et helt år, hvor

de to temperaturer krydsede hinanden. Hvor mange mon der er?

Hvornår om foråret og efteråret krydser de hinanden? Og hvor

lang tid tager det? Hvad nu, hvis der er et konstant antal hvert år,

bare næsten? Igen ville nogle splinter være slået af universets

kaos. Måske kan hun låne hele stakken en dag. Nej, det vil tage

flere dage, hun vil lide bladredøden. Men det ærgrer Agatha, at

temperaturerne bliver målt af forskellige personer. Hun ved, at

tallene er værdiløse; de siger mere om måleren end om det målte.

Nogle måler i én meters dybde, andre lige i overfladen, nogle i ét

minut og andre i 5. De mange års daglige målinger, et stort

projekt; nu er det slået i stykker af mangel på måle– og

målerdisciplin. Hvad var meningen med projektet fra

begyndelsen? Skulle det bruges til at skræmme nye medlemmer?

– Se her i bogen fra sidste år, prøv lige at se her – hva’ siger du

så? Nøj, hvor var der koldt. Så koldt – og måske endda koldere –

bliver der om kun et par måneder, ville den erfarne viking sige

med forstilt forskrækkelse – eller planlagde en skabsmeteorolog

at springe ud og skrive et storværk om klimaet ved Ballehage? –

An introduction to the climate at Ballehage. Agatha kender flere

projekter, der har kørt i mange år, men den oprindelige mening

med det hele er blevet glemt undervejs eller blevet forældet.

Alligevel ønsker ingen at stoppe. Selve værket, selve processen er
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blevet noget værdifuldt, men vàr dig for at spørge om meningen.

Stædigt at fortsætte det meningsløse giver mening. Det bliver

mere og mere meningsfyldt. – Hvorfor gør du det? og som et

barn svarer man: – Fordi. Så temperaturen ved Ballehage blive

målt ’fordi’. Og for øvrigt – hvorfor interessere sig for, hvor

meget kviksølv eller rød sprit udvider sig? Hver krop er sit eget

termometer. – Jeg synes, det er koldt i dag, siger en lun fyr; det

synes jeg ikke, svarer en kold skid. – Ja, ikke sandt.

Hun slår stalddøren op og lader den – mod sædvane – banke i.

Tankernes punktum. Fra mørke til lys på 1/32 sekund. Blot et råt,

brutalt ’slam’. Hun hører ellers til den halvdel af vikingerne, der

behændigt – som en rutineret badmintonspiller – strækker

venstrehånden bagud, griber døren igen og stille lukker den i.

Den anden halvdel kommer farende ind ad døren med et

veloplagt ’godmorgen’ – og ’bang’, døren tæsker i. Hvor må der

ligge meget puds på gulvet i deres hjem. Det burde stå i

tilstandsrapporten ved husets salg: Dette hus har tydeligvis været

beboet af en dørslammer.

Anja står og roder ude ved sandalhylderne. Hun kører rundt

og separerer parrene. Mindst 200 sandalpar står og venter på at

blive afhentet. De fineste er dem, der bliver taget ud hver dag. –

Åh, se det par, de stakler, deres ejer har ikke været her længe.

Han har såmænd glemt, hvordan de ser ud. Kan du ikke huske

sidste gang, han var her? Han stod og gloede på dem i lang tid,
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inden tågen lettede, fnyser to kvindesandaler til hinanden. Og

han overbegloede osse os – beskidte tanker – det havde han.

– Hvorfor er der altid nogen, der tager mine? Jeg parkerede dem

helt bestemt her, siger Anja højt ”ligesom til sig selv”, men i

virkeligheden til alle andre, der gider reagere. Agatha går ind og

rækker uden tøven ud efter sine kære lyserøde sandaler. De er så

anderledes, at de ofte står alene. Det er som om, de mange blå

sandaler diskriminerer dem. Kun blå sandaler på denne hylde!

Sandalapartheid. Det er jo idiotisk, ejere af blå sandaler burde jo

stille deres gennemsnitssandaler ved siden af Agathas pinke, så

ville de være lette at finde. – Mine? – De står da ved siden af

Agathas lyserøde. Hvorfor tænker folk ikke praktisk? Skiller du

dig ikke selv ud fra mængden, så find dig dog for guds skyld en

partner, der gør. – Hvem? – Ham dèr den grå kedelige. –

Hveeem? Ham dèr ved siden af hende med den store røde frakke

og de violette krøller. – Nåeh, ham.

– Har du set dem? spørger Anja Agatha uden at vende sig om,

men med et irriteret tryk på ’du’.

– Hvorfor nogen? Agatha lader som om, hun ikke har fornemmet

hendes panik og roderi.

– Mine sandaler selvfølgelig, de skulle jo stå her. Her! Anjas

stemme ryger op i et højt leje, og Agathas distance og fravær

irriterer hende.

– Nej, siger Agatha og piller sikkert sine ud af Sandalernes Gade.

Ud af mængden af Sportwear, H2O, Sporte Collective, Max

Sports, Adidas, Fasby, Nikko, Olympic, G2000, halm, skind og
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smørsyre. – Man kan kende et kapitalistisk land fra et socialistisk

på, at det har mere end én slags sandaler, tænker Agatha. Det var

vist egentligt kaffekander, men pyt. – Hvad mon russiske

vinterbadere gjorde i sovjettiden? Alle sandalerne var ens, lavet

på Folkets Sandalfabrik i Novgorod. Ved Ballehage er det kun

mesterbadere, der har en fast sandalplads med et navneskilt –

eller det er ikke et rigtigt navneskilt, kun et lille stykke Dymo-

tape, hvorpå der står ’mesterbader’. Hvorfor prale af noget, der er

indlysende. Alle andre må huske, hvor deres sandaler opholder

sig. Så husker man dårligt, må man komme lidt oftere. Med stor

ydmygelse må Anja se sig overhalet af et ordensmenneske. Anjas

høje figur bøjer sig ind over en hylde som en vinterkrage over et

udvalg af uspiseligt strandopskyl. – Hvor er mit stykke? tænker

Anja Krage. Anja er efterlønner og har altid kun interesseret sig

for heste, kæpheste forstås, en ny hvert kvartal. Løb er nu hendes

passion. – Jeg kan kun tænke, når jeg løber, siger hun og prøver

som de fleste at give sin hobby en filosofisk overbygning. Først

efter et par kilometer er min hjerne på afstand af alt det

forvirrende i dagligdagen. Når jeg ikke løber, skriger min

organisme efter mere løb. Hendes vejrtrækning lyder altid som

om, hun lige er reddet i mål på sin kæphest. Den –

vejrtrækningen altså – har flere gange givet Agatha en ubændig

lyst til at stigmatisere hende på den rå dørkarm med store, grå 5-

tommers, bare for et øjeblik selvfølgelig. – Intet mindre end en

korsfæstelse kan gøre den kvinde rolig, tænker Agatha. Men på
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den anden side – det ville være synd at banke søm igennem

hendes dejlige, dyre Adidas–luftsåler.

Med ryggen mod Anja trækker Agatha en måtte ud fra

midten af bunken, en måtte der ikke har været i brug i dag. Sådan

gør hun altid. Andre tager bare den øverste. De midterste måtter

er morgenmåtter; de øverste er formiddagsmåtter; det har hun

for længst regnet ud, og hun vil helst stå på en morgenmåtte. De

allernederste måtter er søndagsmåtter eller vintersolhvervs-

måtter; de kommer kun i brug, når klubben på sine private

helligdage er fuld af vikinger. Agatha bakker sin store krop ud af

det lille rum og stiller den sorte håndtaske på bænken ovre i højre

side, ud for den gamle sauna, som nu kun bruges ved

fuldmånebadning.

Hun tager sko og måtte og går i egne tanker ud i mørket.

Dennis og Erna står ved vinduet og diskuterer, åbner

skrivebordets låge og smækker den i igen.

– Nå, never mind, siger Dennis. Men mærkeligt er det sgu.

Dennis står i sin sædvanlige one–man–show–positur midt på

gulvet. Han taler om en bekendt.

– Skæg, men pissearrogant, det er han. Han kan ikke huske,

hvornår børnene har fødselsdag, men han husker, hvilken vin

konen og han drak, da de blev undfanget, siger Dennis lidt for

højt – griner for og kigger rundt. Der er jo flere i rummet.

– Min datter nummer to, sagde han engang, fortsætter Dennis,

hun er en Chateau Mouton Rothschild 1er GCC Pauillac årgang

1967. Dennis er underholder, høj, smalt ansigt og rullende, meget
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levende øjne. Håret er lyst og stift. Erna derimod grynter kun.

Hun kører endnu i første gear, knuger håndklædet ind til sig

imellem de korslagte arme. Hendes ansigt er endnu furet af en

tung nattesøvn, som om en grizzly–bjørn har trukket sine store

bekløede poter ned ad hendes kinder. Dennis og Erna er gift, og

begge er i træningsdragt. – Vil du tage denne kvinde til ægte og

leve i træningsdragt med hende, indtil døden skiller dig ad? De

signalerer, at de løber eller sporter den i en eller anden retning.

Men nogle signaler snyder. Agatha har aldrig set dem deltage i

andet end luntetrav og altergang – men altid i sportstøj. Måske

har de også kælderen fyldt med bortgemte fitnessmaskiner. – Det

vigtigste er, at livet er praktisk, siger Erna altid. Med praktisk

mener hun – så lidt besvær som muligt. Bilen er praktisk, haven

er praktisk, og samlivet er praktisk. Agatha vælger at ignorere

dem. Hun har det som under en opvågning fra en god nats søvn.

– Jeg er ikke parat til dem alle endnu – verden, vil du være venlig

og vente – bare 5 minutter mere. Den mørke morgens mentale

motorvej – her kører nogle 60, andre 120.
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KAPITEL 2

Klubhuset består af et forrum, det førnævnte sandalrum, to

omklædningsstalde – og så det allerhelligste – kaffestuen. Fra

forrummet kan man også gå ind i den gamle sauna. Der er

desuden et toilet, som Agatha aldrig har fundet ud af, om man –

eller i hvert fald hun må bruge. Det lugter af gamle håndklæder,

havvand og saunasved; håndklæder uhjælpeligt fanget i en våd,

sur, ond cirkel. Håndklæder i øvrigt – hvordan i alverden har

danskerne fundet på at kalde noget til hele kroppen for

håndklæder? Åh jo, selvfølgelig – den er ikke svær at gætte.

Agatha fik kort efter sin badedebut at vide, at hendes håndklæde

ikke måtte hænge inde på toilettet. Alligevel er toilettet altid en

farveglad galleriskov af frotté. Men måske er frottéskoven fra en

eftermiddags-badeklub med helt andre regler?

Forrummet er indrettet historisk, kan man sige. Ting har

hobet sig op, er akkumuleret. Ganske langsomt har genstand

efter genstand sneget sig ind i rummet, mere ind end ud, meget

mere ind. Agatha elsker princippet. Hendes eget hjem er også et

akkumuleringshjem; men der må være nogen, der har det

omvendt, ellers vil verden jo blive tingsløs, alt vil forsvinde ind i

private hjem. Hun forstår ikke mennesker, der kan indrette et

hjem i løbet af en uge, og dernæst fryse boligindretningen fast i

de næste mange år. En grøn fluesmækker hænger på væggen;

dens blad har form som et blad. Om den nogensinde har følt det

kolde, gustne velbehag ved en smadret husflue, aner hun ikke.
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Hvis man bøjer sig ned og undersøger bladet nærmere, kan man

se, at det ser mistænkeligt nyt ud, en rigtigt lækker

jomfrufluesmækker. – Hvem sidder i øvrigt og klasker fluer

hernede? Agatha har aldrig set nogen morgenfluer. Men om

sommeren, når vikingerne går hjem, invaderer en livredder

huset, fylder rummet ud med muskler og signalfarver. Måske er

det ham, der sidder og tager flueliv, når der ikke er menneskeliv

at redde? Nå, nu skal den her historie ikke kun handle om

fluesmækkere, selvom de faktisk er meget interessante.

Fluesmækkeren har sikkert i et utal af former fulgt det

omsværmede menneske, siden vor arts tidligste barndom i Afrika

for 3–4 millioner år siden. I forrummet er der også en hvid

spade, en brun papkasse med mange, sorte poser kaffe, en grå

telefon på væggen, en hvid brødrister og meget, meget andet. I

hjørnet ovre ved vinduet er der et gammelt skrivebord af en

ukendt træsort. Her ligger navnebogen. Hver dag skriver alle

fremmødte vikinger deres navn i bogen. En side per dag. Nogle

skynder sig ind og skriver sig i bogen med det samme. Andre

tager sig først tid til det efter badet, men dog før kaffen, altid før

kaffen. Det skulle jo nødigt se ud som om, man kom klokken 8,

hvis man nu faktisk allerede kom klokken 7. Ingen ønsker her i

livet at være senere på den, end man i virkeligheden er? Til højre

for skrivebordet er der en hylde og en opslagstavle. Her hænger

lister over tillidsfolk, klubhusåbnere og seniorservicechauffører.

De er sammen med formanden og bestyrelsen klubbens absolutte

overklasse. Tillidsfolk gør for eksempel rent i saunaen; åbnere er
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gruppen af hard-core morgenmennesker, denne halvt nataktive

underart af Homo soppiens; kort sagt klubbens elitevikinger. De

står op længe før en vis herre får sivsko på, åbner vinduer og

skodder, fylder et geled af røde kaffekander og blå og hvide

tekander med de rette væsker og måler endda vand- og

lufttemperaturen. De sprayer en atmosfære af hygge ud over

stedet, inden de sene vikinger med nedadvendte horn kommer

dalrende. Seniorservicen er afhentning af ældre medlemmer på

morgenmørke gadekryds – ældrekidnapning. Øverst på sedlerne

på opslagstavlen troner det dystre, sorte logo med badebroen og

teksten: Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad.

Navnet kan egentligt trænge til en forkortelse, for eksempel

VIMBS; men i klubben har alle tid nok, derfor er akronymer

naturligvis overflødige. Og hvem vil i øvrigt være medlem af en

klub, der hedder VIMBS? Der hænger også en seddel ved siden af

vægtelefonen, her står: Kun lokale samtaler, 2 kr pr opkald –

Hvad er lokale? – Ud til saunaen måske eller hænger der en

telefon yderst på badebroen? På hylden står en lille rød

pengepostkasse – måske til telefonpengene? – og en sort

ghettoblaster af mærket Prosonit, en bambusradio købt i Fupta.

De fleste ser ikke tingene i forrummet; andre tænker, at de nok

har en mening – bare ikke for dem. Et eller andet sted må der

være en, som har tænkt for dem, det må være nok. I

virkeligheden er det demokrati med store bogstaver, fiberrigt

demokrati, demokrati med skumsprøjt, men uden sprøjtemidler.

– En eller anden tænker for mig, jeg ved ikke hvem, og jeg ved
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ikke, hvad han eller hun tænker, men jeg er sikker på, at det

rækker. Jeg hikker af taknemmelighed. – Guj, hvor er det

befriende; peg – og jeg sætter mit kryds – sådan! smask lige midt

i kandidatens pande. – Fortsæt du trygt med at repræsentere

mig. Dig eller mig – et fedt!

Om sommeren afløses vikingebyen op ad dagen af

solbadebyen. Nu myldrer solslikkerne ned til vandet. Enkelte

rekvisitter i forrummet hører til denne vandsby. Der er små

plader med livredderens huskeregler. De er skrevet i et dansk, så

avanceret, at Agatha må kapitulere. Der står for eksempel, at

livredderen skal tage låsen af bommen og sætte den i øjet. Tjek

løbende øjet. – Rulleskøjter skal tages af og på uden for anlægget.

– Man skal være 15 år for at have adgang til dame– og

herreafsnittene, og – ophold på badebygningernes tag er forbudt.

– Agatha har endnu ikke set denne op-ad-dagen-landsby.

Spadseredragt og bikini er uforenelige størrelser. Men hun

forestiller sig en livredder med en træstamme i øjet, der genner

folk ned fra taget, og mennesker der sidder rundt om i

skovbrynet og tager rulleskøjter af og på, mens generte børn

render tudende rundt, fordi de ikke har et omklædningsrum.

På hver side af klubhuset er de to omklædningsstalde – herrernes

og damernes, som to arme, der strækkes ud fra en firkantet krop.

Står man ude på badebroen og ser ind på det lille klubhus, så

ligger herrernes stald til venstre og damernes til højre.

Damestalden består af fem båse, mandestalden derimod kun af
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fire. En af herrebåsene blev for nogle år siden nationaliseret og

ombygget til den nye sauna. I hver bås er der en bænk til tøjet,

brillerne og armbåndsuret. Enkelte er vanemennesker, de går

altid ind i den samme bås. De vil også helst sidde på den samme

stol i kaffestuen, bruge den samme krog til deres overtøj ude i

forrummet og tage det samme krus i skabet, hvis de altså ikke

benytter deres egen kruskrog. Agatha hilser på de mørke

skikkelser i båsene, silhuetter, der tager tøj af og på. Nogle roder

rundt efter bh’en, mens andre med en nanometers nøjagtighed

ved, hvor alt ligger. Fem båse, fem synkront kørende skyggespil

på række, fem teaterstykker, der hedder det samme og har

samme handling, men som forløber lidt forskelligt, og som har

forskellige skuespillere. Det er let at se, om de mørke personer er

ved at tage tøjet af eller på. Når tøjet skal af startes langsomt og

derefter sættes farten op, fordi kulden skynder på dem; ved

påklædningen derimod forløber processen omvendt, det drejer

sig om at få undertøjet på i en fart i det kolde vejr, og dernæst –

efterhånden som påklædningen skrider frem – slapper man mere

og mere af. Ved deres ankomst fordeler herrerne og damerne sig i

de forskellige båse. Første viking klæder om i bås nummer 1, det

vil sige den, der er nærmest klubhuset, den næste i nummer 2,

den tredje enten i bås 3 eller også i modsatte hjørne af den første

viking i bås 1. Det afhænger af, om de to kender hinanden, eller

om den første allerede er gået ud og bade eller sidder i saunaen.

Hvis den første viking i bås 1 er væk, vælges ofte bås 1. Højre side

i hver bås foretrækkes, fordi man her bedre kan se solen stå op.
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Det gælder naturligvis kun for en del af året og kun for en del af

morgenen – ikke for tidligt og ikke for sent. Men er der en kold

sydøstenvind, falder interessen straks for dette hjørne. Og med

sådan en vind er der som regel heller ikke nogen sol. Man

blindhilser og kan nogle gange ud fra stemmen gætte, hvem man

hilser på. Jo mere erfaring man får, jo lettere bliver det også ud

fra folks holdning, deres af– og påklædningsmåde og –hastighed

at skyde sig ind på personens identitet. Man hilser igen på dem,

som man lige har sagt godmorgen til inde i forrummet. Senere

ude på broen møder man andre badere eller de samme endnu en

gang. Her hilser man også; nogle gange hilser man på den samme

tre gange, altså første gang i forrummet, dernæst i båsen og til

sidst ude på broen. Agatha kan sagtens huske, at hun allerede har

hilst én gang tidligere, men for ikke at virke uhøflig gør hun det

igen, fordi hun ikke er sikker på, at den anden genkender hende,

og hun tror derfor, at den anden tænker: – Den kælling, hun kan

ikke se, det er mig, jeg betyder ingenting i hendes univers. En

hilsen virker også afvæbnende. – Jeg er ligesom dig, jeg er

hverken overrig, overklog, overarrogant og mit håndkæde er

overhovedet ikke fra Magasin.

Fra alle båsene er der en fin udsigt ud over gangbroen. Den

begynder nærmest herrernes stald. Damerne må gå 17 skridt

mere end herrerne for at komme i vandet. Yderst på badebroen

er der fire trapper – to for enden og to nogle få meter længere

inde. Og, helt sikkert, så går alle også altid i vandet fra den

samme trappe, den højre eller den venstre, med mindre der
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ligger en brandmand og lurer under det nederste trin. Men dette

mønster forstyrres af andre, der er på vej i eller op. Ingen står

demonstrativt og venter på en, der kommer op af trappen, slet

ikke hvis denne er af det modsatte køn, jo, jo, selvfølgelig er der

mørkt, det ved jeg godt, men det er mere princippet, forstås. Hvis

der ikke er andre ledige trapper, står den ventende ofte og fumler

helt naturligt med sine sandaler eller vikler håndklædet en ekstra

gang rundt om stakittet, mens vedkommende jovialt mumler op i

vinden: – Det skulle jo nødigt ryge i vandet. Man hjælper staklen

og svarer: – Nej, det ville ikke være så godt. Blufærdigheden får

måske en til, som en nøgen struds, (det er alle strudse i øvrigt) at

vende bagdelen til den viking, der er på vej op ad trappen.

Medaljer har en bagside, det har vikinger ikke.

Man ved i øvrigt altid, at der er en brandmand ved broen,

når man ser en flok vinterbadere stå bøjet ud over rækværket og

råbe: – Den er her, den er her ikke, jo, den er dèr. – Jeg hader

brandmænd, hvornår forsvinder de? Er de her hele vinteren eller

hva’? – Nej, de er væk om vinteren, er der en med en dyb stemme

og en sikker personlig teori, der siger. – Sidste år i december så

jeg da en masse, indskyder en protestant. – De er her kun ved

fralandsvind, fordi de lever på dybt vand, er der en klog, der

forelæser. Hun har også hørt om kommunens nye gopletæller og

ved, at der kun er 0,06 storgopler per kubikmeter i Århusbugten.

Vandmænd og brandmænd hører til storgoplerne, siger hun og

ryster af kulde. Bare fordi man er klog, behøver man jo ikke at

kunne holde varmen. – EU har et gopleprojekt: intenst tælles der
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gopler over hele Europa: Portugisere, nordmænd, litauere,

østrigere – alle tæller. Nej, ikke østrigerne, fortæller hun. Men

hvor er det dejligt at være fælles om noget. Hvem tænker i øvrigt

på, hvad goplerne føler? Hvad ville vi sige til at få vores økologi

endevendt så åbenlyst og uhæmmet af en anden art? – måske

endda beskrevet i en bog, som kun gopler kunne læse?

– Ah, jeg blev brændt, skriger en.

– Så er du jo tændt, når du kommer hjem, griner en anden.

Disse morgener i paradis har altså en slange i græsset eller

snarere en brandmand i badet. Faunaen omkring badebroen og

badeanstalten er i øvrigt lidt speciel, der er – som sagt –

vandmænd og brandmænd, men der er også morild, som måske

mere er planter end dyr, flagellater er de i hvert fald, det kan vi

da blive enige om. Der er også koli-bakterier, måger og marsvin,

nævnt efter stigende kropsstørrelse. ’Koli’ lyder bedre end tarm,

men her skal ikke skjules noget. Og en sjælden gang er der en sæl

ved Ballehage, mest når der ikke er en sjæl, eller allerhøjst én –

ellers ville vi jo ikke vide, at den kom. Mågerne kender vi

personligt. Vi har en måge, der hedder Åge. – Hvordan vi ved,

hvem der er Åge i flokken af gråhvide måger? Jo, elementært,

min kære Watson, det skal jeg sige Dem – det er nemt, Åge flyver

altid sidst, når vi nærmer os. Det der ”Elementært, min kære

Watson” har Sherlock Holmes i øvrigt aldrig sagt i nogen af Sir

Arthur Conan Doyles bøger, det siger han kun i filmene. Ja,

sådan skrider tingene mange steder – men tilbage til mågerne.

Der er også mågemødre med helt umulige unger. Når man ser
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ungernes ulidelige madtiggeri, får man lyst til at labbe dem en på

skrinet; men man skal ikke blande sig i andres børneopdragelse –

det er den sikre vej til at få uvenner. Agatha aner ikke, hvem hun

taler med. Hendes sidemand i bilen blev jo oppe på

parkeringspladsen. Af alle Ballehageorganismerne er vi vikinger

dog de største, men ikke de mest mystiske, den pris går til

morilden. Den – eller vel snarere de – danner fluorescerende

ringe omkring en, når man svømmer; de udsender grønligt–gule

neonreklamer fra en mørk vikingekrop på vej op af vandet. Ingen

ser dem, kun deres lys, en flugtbilist, et stjerneskud, en pirrende,

sanseligt lysende underkrop i et mørkt januar. – Dét tænkte

Agatha ikke, tænker Agatha.

Badeanstaltens strengt planlagte symmetri er ødelagt af den nye

sauna, som ligger for enden af herrestalden. En tilhænger af

engelsk havestil må bevidst have ønsket at bløde op på linjerne i

dette bette Versailles. Den hedder i øvrigt ikke den nye sauna,

men den ny sauna med tryk på ny, ligesom Det Ny Teater. – Man

burde have bygget den i den anden ende af herrestalden med

kaffestuen som nabo, tænker Agatha, det ville have været mere

venligt over for symmetrien og damerne – og hvorfor i øvrigt

overhovedet hos herrerne?

Agatha hanker op i sit store håndklæde, som hun bærer

orientalsk, og med en beduinsk værdighed forlader hun

damestalden.
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– Godmorgen, siger en bekendt stemme bag hende. Det er

Magnus, han dukker frem af mørket med sit håndklæde og går

ind i forrummet. Hans sorte fleece er trukket op over ørerne, og

den tiltagende måne er skjult af en ukurant hue. Hun hilser

tilbage, kan lide ham, men ved ikke helt, hvor hun har ham. Han

er nær og fjern. Overfladisk og dyb. Hid og did, og her og dèr; en

evig bevægelse, et menneske, der aldrig er i ro. Han totalsanser

autistisk sine omgivelser. Han er en film, ikke et billede. Altid på

vej fra én placering til en anden – som en vanddråbe på en

vuggende glasplade. Agatha går forsigtigt på den glatte bro. Da

hun er forbi lyset fra vinduet ind til forrummet, kommer hun i

tanker om, at hun har glemt at skrive sig i bogen. Det plejer ikke

at smutte for hende. Hun tæller altid, hvilket nummer hun er? Og

hvem hun står sammen med. – Åh, pokkers, i dag dur det hele

ikke. Alt er noget rod. Morgendrømmeriet er gået grassat.

Når man går ud og ind ad broen gælder højrereglen; den brydes

meget sjældent. Selv en englænder bruger højrereglen her. Det

gør englænderne i øvrigt altid, når de går forbi hinanden. Poul

havde siddet i pausen ved den store arkæologikongres, i 1990 var

det vist, på Burlington House i hvert fald – og noteret ned på

papirsdugen, om folk passerede hinanden højre eller venstre om.

– Ha, der kan du se, jeres venstrekørsel er unaturlig, i hovedet er

I også højreorienteret, havde han sagt med triumferende

stemme, da hun havde spurgt til resultatet. De havde altid dyrket

disse tælleøvelser – småvidenskab. Pjattet og grinet sammen, når
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de fandt en ny regel, et nyt fast mønster – eller et overraskende

brud. Gang på gang havde de også afsløret hinanden. – Nu har du

tre dage i træk taget huen på før handskerne, havde hun

spottende sagt til ham. Det irriterede ham, han ville selv være

uforudsigelig i denne alt for forudsigelige – læs: kedelige verden.

– Jeg er ikke som de andre, og så skal du ikke komme og pulje

mig med puljen. Som forsker ville han ikke selv være genstand

for forskning. Efter hans alt for tidlige død fortsatte Agatha legen

med sig selv og i det stille med andre som uvidende medspillere.

Folk tuller rundt og lever deres liv, tror de, men i virkeligheden er

de aktive deltagere i Agathas World Show – i komedier, dramaer,

tragedier eller blot i små replikskift indstuderet og i det skjulte

styret af den snoretrækkende Agatha. Som en skakspiller prøver

hun at forudse flere repliktræk frem, hvad andre vil svare hende

– for til slut efter tyve replikker at få diskussionen lige præcist

derhen, hvor hun vil have den.

I den nyfaldne sne på broen er der trukket to stiplede linjer

af fodaftryk, en sydlig ud og en nordlig ind, myldretid i plat og

svaj. Havvandet fra fødderne tøer sneen bort, saltede fodaftryk. –

Det er utroligt så koldt, det allerede er. Den kolde sydøstenvind

rammer hende i ansigtet, så snart hun drejer ud ad broen. Et

ukendt organ i hendes bryst knyttes. – Hvad i alverden sidder

dèr, tænker hun et sekund bekymret.

Der er ingen på broen. Kun to linjer forsvinder ud i mørket. En

kørebane lige ud i uendeligheden. Hvad venter hende? I sit lange
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liv har hun gået planken–ud mange gange; men i vintermørket er

gyset der, eller sandt at sige, så elsker hun at skabe gyset.

Christoffer Columbus–gyset. Han sejlede vestpå, anede ikke

hvorhen. Hver morgen er hun Columbus. Hun går østpå og aner

ikke, hvad der venter hende. Alle billederne af karavellerne,

kender hun, de sejlede ud over afgrunden i en verden, der var

helt flad. Som barn havde hun undret sig over, hvor det nye

havvand kom fra. Måske løb vandet tilbage under jorden i

kæmperør, for dernæst i Kina eller Indien at blive pumpet op og

igen sendt vestpå. Små kinesere i tusindvis pumpede og

pumpede, så nudlerne stod ud af ørerne på dem. Måske var det

derfor, at man til slut besluttede sig for at gøre jorden til en

kugle, og derved mere blikkenslagervenlig. Det sparede i hvert

fald alle de nedgravede vandrør – og kineserne blev tørre – og det

har vi haft fornøjelse af lige siden. Men i hvert fald – ved

Ballehage er jorden flad. Jordens krumning anes ikke engang. En

lige streg ud til afgrunden. Otte-og-fyrre skridt, 48 engelske

dameskridt udført inden for de fysisk mulige rammer af en

standardstørrelse spadseredragt, – all right et par numre over

standardstørrelse – selvom skridtene udføres i håndklæde.

Kinesernes fødder blev snøret; små ting er større end småting,

engelske ladier derimod snøres helt op til livet – et par enkelte

langt, langt over livet. 48 skridt – så langt er der til verdens ende.

– Jo længere man går, jo mindre forstår man, siger visbogen Tao

Te King. Præcist sådan føler hun her i mørket på Ballehages

morgenbadebro, hvor alle fornuftige mennesker ligger
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derhjemme og hyggepludrer–elsker med den anden halvdel af

dobbeltsengen. Håndklædet hænges forsigtigt på rækværket.

Hun bruger altid lyserøde håndklæder; store, lyserøde, vamsede

nogen. Hun hænger det tæt op ad et blåt, forskellige farver i

mørket. Herregud, man må jo hjælpe de blå. Hun fornemmer

kun, at det er blåt, selvom det er mørkt mørkegråt. Hendes viden

undertrykker hendes sanser. – Mine damer og herrer må jeg

præsentere cirkusdronningen Agatha, kvinden med kun én

hjernehalvdel – ganske vist så stor som en hel hel, men alligevel

– en halv dobbelthjerne – ligesom hendes seng. En overhjerne-

halvdel. Hun griber forsigtigt fat i gelænderets kolde metal.

Hendes hånd fryser fast, klistrer fast til det kolde metal. I bogen

Populærmusik fra Vittula kysser forfatteren Mikael Niemi en

tibetansk metalplade på toppen af Annapurna–bjerget i triumf

over at have nået målet, toppen, og hans læber og tunge fryser

øjeblikkeligt fast til metallet. Desperat prøver han at rive læberne

af metalpladen, men forgæves. Til sidst tager han sit drikkekrus,

pisser i det og hælder den varme urin over læberne, og så er han

endelig fri. Som Niemi så poetisk skriver: – Jeg pissede mig fri. –

Ganske vist er dette ikke Annapurna, og jeg ikke Niemi, men

pissekoldt er det – det burde selvfølgelig siges på latin. Hun ser

ned i det sorte havvand. Der kan være én meter eller halvtreds

ned til vandoverfalden. Det er umuligt at se. Langsomt går hun

ned i vandet med front ud mod havet som en Mand. Det er

vinterbaderens mest sårbare øjeblik. Man har logisk set kun to

muligheder: Går man – som Agatha – med front ud mod Neptun,
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må man gennem lang tids intens træning undertrykke sin

bagside. Formår man ikke at ignorere side 2, går man baglæns

ned og holder samtidigt et skarpt øje med andre på broen. Alle

trinene er dækket af is. Den totale lammelse stiger op ad Agathas

krop som en skærende snor, der til sidst snøres om halsen. Stram

til! Ingen følelse. Totalbedøvelse. Kun et hoved, der vugger frit i

de kraftige bølger. Agatha Døberen. En sand intellektuel, et

hoved uden interesse for, hvor kroppen er. Hun forsøger at følge

bølgernes ankomst. Lille – lille – stor, lille – lille – stor. Hver

tredje bølge er stor. Det ved enhver nok så stor vinterbader.

Broens piller står mørke og truende, tilisede, og alt omkring

hende er sort. I dag er lystbådehavnens lys uden

gennemtrængningskraft; lyset har måttet bremse op. Med to

hurtige tag får hun igen fat i gelænderet og trækker sig op. Årerne

i benene smerter voldsomt; men smerten viger hurtigt for

velværet, karorgasmen, blodkar! – ikke badekar for himlens

skyld, man skal da også pensle alt ud, karorgasmen - alderens og

ensomhedens eneste nådegave, det dunkende kredsløb,

fornemmelsen af uovervindelighed trænger ud i alle kroppens

afkroge, dagens højdepunkt, sejr. Åh, årh, det var godt. Hun er

medlem af de særlige. Døberen fandt sin krop. – By the way, så

var vandet ret koldt i dag, kan hun senere sige derude i de andre

landsbyer og sole sig i beundrende, men uforstående blikke. – Øj,

Agatha, jeg forstår ikke, du kan, siger en kaffe–kage–veninde.

Men lad os nu komme videre til saunaen.
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KAPITEL 3

På med håndklædet – hvorfor i øvrigt alt det besvær med

håndklædet? Her er jo kulsort. Ikke en havkat kan se, om man er

nøgen eller håndklædt. Alligevel spadserer alle håndklædeligt

rundt i buldermørket. – Jeg låser jo også døren til toilettet

derhjemme, selvom jeg nu i flere år har boet alene, tænker hun. –

Hvad i alverden har det med mig at gøre, tænker håndklædet.

To små spark i sandalerne og den store, lidt tunge skikkelse

forlader mørket ad den hvide vej. Columbus skynder sig hjem til

Spanien; han glæder sig til at fortælle vennerne, dronningen,

dem alle sammen, hvad han har oplevet. – De kom løbende,

nøgne, langs stranden og tilbød os store frugter. – Nej, nej,

forestil jer en slags appelsin, men tre, fire gange så stor som vore

appelsiner – sådan var de. Vi tog imod frugten, førend vi huggede

hovedet af dem; alle lytter og ser beundrende og jaloux på ham.

En skikkelse kommer Agatha i møde – er det dronning Isabellas

kurèr i Cadiz havn? Det er en mand. Han går kunstigt rankt. Også

en unødvendig forfængelighed her i mørket. En sommervane er

blevet en helårsvane. Det er Peter. Hans ene hånd holder i

håndklædet. Hun har altid set ham sådan. Han lærer aldrig

kunsten, eller også har han ingen talje. Han damper af

saunavarme.

– Go’morgen, hvordan var det så?

– Well, koldt selvfølgeligt!

– Nå, er det dig Agatha.
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Peter er en af de første om morgenen, åbner klubhuset – deler vel

jobbet med et par andre, må man håbe, men Agatha oplever ikke

denne allerførste akt i badebyens liv. Dèr sætter hun grænsen;

det er for mørkt, for koldt, for tidligt – for alting. Peter er en

stille, tilbagetrukket venlighed, tager kun sjældent et

diskussionsinitiativ, men har altid et vågent øje for andres tanker

og reaktioner, aflæser dem – måske endda førend de selv gør.

Han er en lytter. – Åh, hvor er der få lyttere i verden, rigtige

lyttere, tænker Agatha, forholdet må være mindst ti til en mellem

talere og lyttere – og så kan det jo kun gå galt. Peter er ifølge

Agatha et socialt geni.

Agatha drejer til venstre ad gangbroen og hen mod saunaen.

Lyset strømmer ud fra vinduet. Gennem øjenkrogene registrerer

hun, at der sidder nogen derinde; nøgne nisser i et gågadevindue

en mørk decembereftermiddag. Hun stamper sandalerne rene for

sne, inden hun træder ind i den lille gang. Seks sandalpar står

parkeret på gulvet, skødesløse og pertentlige imellem hinanden

uden fordomme, pæne par og mindre pæne par. Hun åbner

døren, smutter hurtigt ind og lukker straks døren efter sig. Den

kostbare varme må for alt i verden ikke gå til spilde. Inden hun

får vendt sig om, lyder det:

– G’morgen, Agatha. Det her er da noget andet end Brighton,

siger en stemme, der tilhører Simon.

– Ja, i dag knager det lidt i plankeværket, siger Agatha.
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– Godt, det ikke er bankeværket, svarer han oplagt. Lene og Sofie

sidder i den ene side med tækkeligt dækkende håndklæder. Med

jævne mellemrum glatter de begge deres håndklæde for folder.

Nu opstår folder ikke af sig selv, så det må være en rituel

handling, der kun kan betyde: Vi er et par pæne piger med eget

strygejern. Simon sidder over for dem. Sofies ben er strakt ud på

øverste bænk, og hun sidder med rank ryg. Agatha sætter sig på

den ledige plads ved siden af ovnen. Væggens søm mærkes i

ryggen som brændende akupunktur. Instinktivt retter hun ryggen

en smule, men banker så hovedet mod lampen. Lene og Sofie

snakker sygdom, sygdommen, sygdomme, alle sygdommene.

Symptomerne deklameres højt som poesi i den lille sauna og

ledsages af en lettere gysen på trods af rummets 100 grader. En

tredje kvinde blander sig. Sygdomslandskabet i deres

omgangskreds behandles systematisk og fuldstændigt. Simon og

hans sidemand sidder tavse og ikke-lytter. – De prøver som

gamle hanelefanter, som sande rynkedorer, at isolere sig; – Skal

jeg dø, tænker de to hanelefanter, skal det ske i ensomhed derude

i den flimmervarme horisont under de store akacietræer eller

højt deroppe på vestsiden af Ruwenzoribjergene blandt

gulblomstrede kæmpesvinemælk og dybblå kratersøer – de sande

rynkedorers kirkegård. Saunaen lugter kraftigt; der er meget

fugtigt. Simon pøser altid vand på væg og ovn og må have givet

den en ekstra skalle i dag, inden de andre kom ind. Det store ur

viser præcist 7. Igen konstaterer Agatha, at hun er lidt senere på

den i dag. Det har altid undret hende, at uret gik præcist i et rum,
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hvor temperaturen gik fra frysepunktet til 100° i løbet af et par

timer. Den kraftige varme sløver hende. Hun sidder og falder

hen. Intimiteten, absurditeten, et lille rum, 100°, ved stranden,

mørket. Vennerne, vandet eller vejret – de 3 v’er? Hvad får hende

til at stå op så tidligt – og praktisk talt hver morgen? Hun ved det

ikke, jo selvfølgelig gør hun det. Det er det hele, eller også er det

slet ingenting. – Jeg gør det for ”ingenting”, måske på grund af

det absurde, men det absurde er jo noget. Idag er det næsten

umuligt at gøre noget, som en masse andre mennesker ikke også

gør. Så kunsten er: Hvordan bliver man noget særligt, uden at det

koster alt for meget? – uden alt det bøvl med at være rigtig

individualist. Rigtige individualister danser jo salsa hen over

regnbuen – og det lyder – sandt at sige – ikke nemt.

Pseudoindividualist rækker, men én af masserne er man ved gud

ikke. Igår var ’original’ et skældsord, idag et kompliment.

Hvordan bliver man en magelig original? Passe sit 8–til–4–job

med en hemmelig bevidsthed om, at, ha, ha, ja, I sku’ bare vide,

sku I, hvad jeg gør om morgenen, mens I snuer den af.

Vinterbadning er absurdt. Vi insisterer på badelivet, livet, over

for hinanden, ganske overbevisende måske. – Det her er sat’me

sundt. – Men ærligt talt, vær lige alvorlig et øjeblik, hvordan kan

det her være sundere end at hvile sig en time mere derhjemme

under dynerne? Alt må være sundere end at give kroppen et

temperaturchok – at dyppe sig selv i isvand og dernæst lade sig

koge. Det er jo kun noget karle gør på landet for at blive ædru i en

fart. Selv Middelalderens kriminelle blev ikke behandlet på den
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måde. Mærkeligt at Torturcentret eller Amnesty International

ikke for længst har forbudt folk at være vinterbadere. Eller lavet

en international høring og indkaldt vinterbadere som ofre for en

massesuggestion, hvis oprindelse man forgæves søger. Hvilken

guru følger man? Har en langhåret eskimo i lotusstilling kun iført

et indisk bomuldshåndklæde lokket disse hundreder af enfoldige

på afveje? En New Wave-eskimo. I TV kan man se deres

slægtninge bryde sammen i dokumentarprogrammer og

kameraet zoome ind på eskimoguruens luxusigloo skjult på en

lille holm i Diskobugten. Oppe fra skoven, gemt bag en gammel

bøg, har TV i hemmelighed filmet lejren. Hele befolkningen kan

nu fra den 3–personers Hansen se, hvordan disciplene vandrer

ud og ind ad en badebro i lækkert frotté og nøgenhed og udføre

en slags dåbsceremoni. Skrækkeligt. Deres forældre har klart

svigtet. Agatha slår øjnene op og ser ud af sin saunadrøm. Sikken

en karriere! – fra ørkenarkæolog til vinterbader, tænker hun

resignerende. Lene og Sofie rejser sig raskt.

– Nå, vi må videre, klokken er mange, shoppen venter. Ha’ en

fortsat god dag, kvidrer de i kor, og væk er de, deres lærkeglæde

høres ude i vintermørket. I et glimt passerer de vinduet.

– Har I noget imod, at den får lidt mere vand? siger Simon og

hælder en øsefuld mere på, inden et svar når at falde. En

varmebølge slår hende så kraftigt i ansigtet, at hun snapper efter

vejret. Ørkenminder, sommervarmen over 40°, luften var tyk af

varme, så tyk, at den mærkedes som en glødende væske og ikke

som en luftmasse. En væske man svømmede igennem i lodret
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stilling. Simon flader ud som en stor Buddha. Han smiler, er

venlig og bruger stilhed og humor i passende blandingsdoser og

på rette sted. Altid den samme fyr. Han er her hver dag, men

kommer aldrig helt tæt – han lytter kun lidt og taler kun lidt. Han

er en følelsesstandard, som andres svingninger kan måles med. –

Wauv, hun er helt oppe at køre idag, mindst 7,2 på Simon-

skalaen. Agatha mener, han har en butik i et eller andet, men hun

er ikke sikker. Flere skikkelser går forbi det mørke saunavindue.

En hånd klasker hårdt mod ruden. Hun så ikke, hvem der gjorde

det. Der høres snak og larm i gangen, og flere stammefæller

myldrer ind. De er midt i en glad snak om kulde, mørke og

ugudelige tidspunkter. Nu flimrer det igen for Agatha. Varmen og

lugten er voldsommere end sædvanligt. I begyndelsen af sin

baderkarriere turde hun ikke gå i sauna. Selv som ørkenveteran

holdt hun sig langt væk. Måske var det mere psykens

spadseredragt, der holdt hende væk. Hun havde lånt en bog af

Simon. – Læs den, sagde han, der er en saunascene, som du vil

ha’ godt af at kende. Sådan er det nemlig hernede, i hvert fald når

jeg er i sauna. Hun fandt scenen og læste den med stigende

gysen. Mænd fra to finske familier hældte en masse vand på

ovnen og kæmpede om, hvem der kunne blive i badstuen længst.

I et kar med vand havde de en birkekost, en vihta. Den piskede

de sig så meget med, at en af de finske mænd hævdede, at

birkekostpiskningen var skønnere end selve kønsakten! Det var

stof til eftertanke. Nu vidste hun selvfølgelig intet om finners

seksualliv. Bogens finner sad i en dampbadstue, og alle mændene
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forbandede saunaer med såkaldte el–aggregater og kaldte dem

brødristere. Ballehage har et ”el-aggregat” som ovn. Agatha rejser

fra Finland og søger hen mod døren og ud. Dampen står omkring

hende som en kogt høne i et koldt bryggers. Kulde mod varme, og

varmen viger. Simon følger hurtigt og lydløst efter. Selv han har

fået nok – måske. Kulden får hurtigt den klare rationalitet

tilbage.

Kamilla og Marianne er på vej mod saunaen. De er blandt

klubbens ældste. Agatha og Simon træder ud i sneen og gør

høfligt plads for de kolde. På vej ud ad broen slår de følge med

Karl. Han er klubbens eneste mesterbader og er som sådan

omgæret med en respekt, der er en ypperstepræst eller en

medicinmand værdig. Længere ude passerer de endnu flere

vikinger. Morgentrafikken er tiltagende.

Håndklæderne hænger nu tæt på rækværket, og sandalerne

står overalt ved trapperne. Alle har forladt skuden. – Kun et

hurtigt dyp, jeg vil gemme lidt af varmen, tænker Agatha og

skynder sig tilbage til staldene. Lene og Sofie er allerede påklædte

og er nu på vej ind til kaffen. De har bylter af håndklæder, måtter,

cykellygter, frakker og sandaler i favnen.

Agatha klæder sig kontrolleret på. Observeret fra spindet i

hjørnet må edderkoppehunnen nødvendigvis konkludere, at

Agatha præcist ved, hvor hver en trævl ligger. Hun finder måtten

og sandalerne og søger ind i varmen. Kamilla kommer ind i

stalden, varm fra saunaen. Hun snyder for det sidste bad. Det er
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der flere, der gør, men hun er den eneste, der ikke skjuler det. En

bunden hund gøer højt et sted derude i mørket.

Inde i forrummet smides måtten tilbage i bunken. De pinke

fodtvillinger parkeres i deres sædvanlige bås, og Agatha lukker

forsigtigt døren op til kaffestuen. Simon ligger lige bag hende, alt

for tæt, hvis hun pludselig bremser op. – Hvis du kan læse, hvor

min nederdel er syet, er du for tæt på, tænker Agatha. Simon

tager sit krus fra den private krog; han har længe været befaren

viking.

Inde i stuen er der en intens snak – Peter, Lene, Sofie,

Mikael og flere andre rundt om i krogene.

– Han er så negativ, at når han kommer til et selskab, spørger

folk, hvem det var, der gik, siger en, og alle ler. Agatha sætter sig.

Nu kommer Kamilla ind, og Mikael går ud. Endnu flere kommer

ind i kaffestuen. Dernæst Karl. Persontrafikken ind og ud er tæt,

og der opstår kødannelser flere steder. Hvis én kommer ind,

bliver alle som regel siddende. Men hvis to og i hvert fald hvis tre

kommer ind i kaffestuen, så må en eller flere af de kaffedrikkende

gøre plads. Det bliver ofte dråben, der får folk til at sige. – Nå, vi

må jo videre. Ha’ en fortsat god dag. Det smitter, man smutter, og

en ny scene kan begynde.

Bordet er som sædvanligt fyldt med morgenlivets allermest

nødvendige rekvisitter. To marmeladeglas, næsten tomme, et

rødt og et gult. Deres inderside er delvist dækket af ældre,

indtørret marmelade. Et honningglas er i samme tilstand.
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Honningen, denne klistrede substans med farve som vådt sand,

torterer synssansen mindre end den provokerende mørkerøde

hindbærmarmelade. Det flimrer for Agatha – måske er det den

urolige, ægyptiske voksdug, der gør det hele for uvirkeligt: Her

sidder solguden med sin ørn og mynde halvt skjult af en pakke

rugbrød og en fed, våd gummiost, hvis overside ligner en

vanskelig skateboardrampe. Agatha er som udlænding dybt

forundret over, hvordan det er lykkedes et af verdens allermest

avancerede landbrugslande at lave et sofistikeret, gulligt

gummiprodukt af mælkefedt alene. Dette sundhedsparadoks – på

den ene side den megen snak om sundhed og vinterbadning – og

på den anden side et bord med fedtede, sukrede og klistrede

substanser, hvis forbindelse til den grønne marks fiberrige

råstoffer og uforfalskede lærkesang må synes enhver lang og

kringlet. Uret står nu på 8 præcist. Hun har allerede været her

længe i dag.

Endnu en hund gøer, voldsommere end før og i en højere tone,

vistnok en lille hund.

– Årh, det er ulideligt. Hvor er ejeren?

– Ti så stille, råber en lige uden for vinduet, det må være ejeren.

De fleste er for høflige til at råbe af andres hunde – i hvert fald,

når der er lyst. Uden for kaffestuen er den sorte himmel ved at

blive grå. Men det er hunden lige glad med. Den må være bundet

til flagstangen.

– Hvis hund er det, der gøer?
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– Det er i hvert fald ikke min. Jeg har fortalt min, at den ikke skal

gø hernede.

– Jeg fatter ikke, folk gider slæbe deres hund med herned.

– Det er da kun dig, der ikke kan li’ dyr. Hvordan kan du elske at

komme herned i naturen, havet og sådan, og så ikke kunne li’

dyr? Dyr og natur hører sammen.

– Joh, jeg kan da godt li’ dyr, men jeg synes bare ikke, de hører til

her – hundene altså.

– Synes du mere, de hører til på anden sal inde i byen. Pang! –

Starten er gået på en af de klassiske morgendiskussioner.

I denne grå korridor mellem mørke og lys kan man se en

foroverbøjet hundeejer med en spade – han leder efter noget.

– Du sku’ ta’ og fodre kræet med selvlysende foder, er der en, der

råber, det ville gøre dit liv lettere. En høj latter høres ude fra

herrestalden.
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KAPITEL 4

Uden varsel kommer det – skriget, vi er jo advaret, men det er de

ikke ved Ballehage. Et skingert isskrig, der som en kold elektrisk

udladning knitrende fejer hen over landskabet og uden at

akceptere modstand løber gennem marv og ben på de

mennesker, hunde og fugle, der befolker det. Et skrig, der

ledsages af en kold vind, der går gennem bræddevæggen og lige

ind i kaffestuen. Agatha gyser. Alle i kaffestuen gyser med, og så

bliver alt stille. Kaffekopperne sænkes langsomt. Folk retter

ryggen. Det er et skrig, der får en til tungt at sanse, hvor man

fysisk er. Man spiddes på stedet. Skrig, chok, stilhed, tanker,

spørgsmål, handling. I det svage morgenlys kan man fra

kaffestuens to vinduer se en lille gruppe stå ude på broen og kigge

og pege hen langs stranden. – Er det en kæmpebrandmand –

måske brandinspektøren selv? Hunden gøer stadigvæk voldsomt.

Fornemmer hunden, at en rytme er brudt. Simon har rejst sig,

presser ansigtet mod ruden og prøver at finde ud af, hvad der

foregår.

– De har fundet et eller andet, siger han. Der ligger noget i

vandkanten.

– Det er nok et marsvin, siger en.

– Det er der vel ingen grund til at skrige sådan op over, siger en

anden.
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– Et marsvin er sgu da et pattedyr ligesom du og jeg, siger vores

hundeven fra forrige kapitel forarget. Flere rejser sig, stolene

skramler. Alle klemmer sig ud af kaffestuen. En kaffekop vælter.

– Årh, satans osse, siger en. Tilbage bliver kun Kamilla, Marianne

og Karl. De sidder stille og ser frem for sig, sanser næppe

hinandens tilstedeværelse. Peter ser deres usikkerhed og sætter

sig igen.

– Bliv bare siddende, siger han venligt. Jeg venter med at køre jer

hjem, indtil der er faldet lidt mere ro over det hele. – Hvor er det

godt, at alle ikke bare plejer deres egen nysgerrighed, tænker

Agatha. Selv bliver hun skubbet med frem og ud i forrummet,

vægtløst ført med af en masse af lige dele rådvildhed og

nysgerrighed. Udenfor på stranden er der nu blevet stille, helt

stille, ingen gøen, ingen skrigen. En synkron tavshed. Ønsket om

at være original er pist væk, alle gør som alle andre.

Det er endnu halvmørkt, og luften smerter. Kulden er både

fysisk og mental, den bedøver både krop og kraft.

– Hvad er der sket, råber Mikael med dyb stemme ud til den lille

flok på broen. Han står i døren med overtøj på.

– Der ligger noget, tror jeg, et eller andet i strandkanten –

derhenne! kommer det næsten uhørligt fra en ude på broen. Det

er Kristine. Hun står lidt foroverbøjet og peger med højre hånd,

mens den venstre som en kæmpeclips har travlt med at holde

håndklædet ind til kroppen.

– Hvor?

– Derhenne!
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To vikinger begynder med hurtige skridt at gå hen langs

stranden, det er Kristine og – den anden er Anja. Hun må have

været i sauna flere gange. De går helt nede ved vandkanten, hvor

sneen er smeltet af havet. De stopper op, armene hænger ned

langs siden af kroppen, livløse, klemt ind mod håndklædet. De

ser skiftevist ned i vandkanten og ind mod klubhuset, lammede

og ubeslutsomme. Simon, Magnus og Dennis er også begyndt at

gå gennem sneen og ud til vandet.

– Skynd jer ind og få noget tøj på, I dør jo af kulde, råber Dennis

til Anja og Kristine. To andre ude på broen adlyder ordren, der jo

egentlig ikke var til dem – eller måske, de fryser jo også; begge

går med raske skridt ind ad broen. De drejer ikke hovedet, ser

stift frem for sig og går hurtigere og hurtigere. De løber, ikke ind i

staldene, men ind i forrummet, gråhvide, med en blå streg på

læberne og med et stirrende blik uden orientering. De har set

noget, noget de andre nu venter på.

– Det er nogen, siger den ene. Der ligger nogen i vandet. En. De

to forfrosne og håndklædenøgne vikinger falder sammen på

bænken med næsten overdrevne, teatralske bevægelser. De har

sat sig oven på andres håndklæder og overtøj. Marianne er

kommet ud af kaffestuen og rækker en dampende kop kaffe ud

mod dem; men de sanser ikke hendes tilbud.

– Vi må ha’ en ambulance, siger en et eller andet sted fra.

– Jeg ringer siger Erna og roder efter mobilen.
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Liget ligger og vugger henne ved høfden til venstre. Det er en

kvinde. Det lyse hår spreder sig helt regelmæssigt ud i det sorte

vand, som om det var nyredt, nyredt nede i vandet,

vandkæmmet. Simon og Dennis får fat i liget og løfter det

langsomt op af vandet. De bærer hende uden større besvær op

imod huset. Det er en lille, spinkel kvinde. En åndsnærværende

har lagt tre måtter ud. Herpå lægger de den myrdede meget

forsigtigt, og hun dækkes straks med to håndklæder – et gult og

et med store blomster.

Pludselig høres ambulancens sirene oppe i skoven, og en

mobiltelefon ringer.

– Ja, ja, følg vejen ned gennem skoven, ..., ja, præcist, siger Erna.

Enkelte går ud på gangbroen og kigger op mod vejen. Et kort

øjeblik efter dukker den gul-hvide lægebil op fulgt af den store

Mercedesambulance. Begge biler standser tæt ved herrestalden.

Tre mænd stiger ud og går med lange, sikre skridt hen ad

gangbroen, de standser op og kigger interesseret på gruppen af

håndklædte. De troede, de havde set alt i deres profession. Den

ene, det må være lægen, bøjer sig uden en mine over den døde

kvinde. En hurtig undersøgelse overbeviser ham straks om, at

hun er død.

– Hun er død, siger han til assistenten og chaufføren. Han rejser

sig op:

– Hvad er der sket? siger han henvendt til vikingerne.
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– Hun er druknet, siger Erna. Vi opdagede hende i vandkanten.

Ingen så det ske – naturligvis.

– Hvad hedder hun? spørger lægen og tager en blok og en blyant

frem.

– Hun, øh, hvad er det nu? Folk kigger forlegent på hinanden.

Ingen kan svare.

– Ved I ikke, hvad hun hedder? han spørger igen, mens han

kigger forundret rundt i kredsen af halvnøgne og påklædte.

– Joh, selvfølgelig ved vi, hvad hun hedder, fornavnet altså, I ved,

vi bruger aldrig efternavnet her – og det skal du vel ha’ – lige et

øjeblik. Dennis næsten løber ind i kaffestuen. Her finder han

fotoalbummet under bænken, bladrer hurtigt igennem det og

finder den døde. – Årh, ja, selvfølgelig siger han til sig selv, Lise

Frederiksen, næsten hvisker han, Lise Frederiksen. Han går

hurtigt ud i forrummet igen.

– Lise hedder Frederiksen til efternavn, siger han til

ambulancefolkene. Lægen skriver det ned på blokken og siger

hurtigt farvel. Ambulancens døre smækkes; og bilerne kører bort

uden sirene. Det hele varede kun nogle få minutter – virkelighed

eller uvirkelighed?

Næste morgen er en fredag, og Ballehage ligger hen i et tæt, stille

snevejr. Store snefnug daler langsomt ned over skov og strand.

Morgenlyset ser overrasket på det lille sted. – Hm, ingen spor,

intet liv, siger det til sig selv. Dagen begynder. Ingen kommer

forbi. Som en stærk, usagt kollektiv beslutning vælger alle at blive
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hjemme. Vejret har ryddet op; et hvidt, koldt lagen af den fineste,

bløde sne er blevet trukket hen over gårsdagens begivenheder. Et

par krager prøver at finde tanglopper helt ude ved vandkanten.

De kigger hele tiden op: – Hvorfor er der ikke nogen, der

forstyrrer os? Hvad er det for en hvid, død dag? Deres

krageintuition fornemmer alt og ingenting. Med hurtige

hovedbevægelser prøver de at flytte de fastfrosne småsten. –

Hvad er der med de sten? Hvad er der med denne dag? De

spankulerer hurtigt videre med kolde kragetæer, fornærmede

over de umedgørlige sten. Senere kommer der folk forbi,

intetanende godtfolk. De tilhører et andet stykke liv, en anden

stamme; de er fra op-ad-dagen-landsbyen. De kalder det en tur i

det fri. – Hernede ved vandkanten er der slet ikke frost, siger en

forstandig iagttager. Han sparker til de små stumper af tang.

Konen kigger glad på ham. – Hvor har vi det godt sammen,

tænker hun. – Det er godt med noget motion. Man skal bare tage

sig sammen, så skal de kilo nok forsvinde, siger manden. Ved

høfderne har sneen samlet sig, og de må med stor forsigtighed

forcere de glatte kampesten. – Hvor er her smukt, det grå vand

og den sandfarvede strand, kan man høre dem sige, hvis man

kommer tæt nok. Men det gør vi ikke, for vi er der slet ikke. Vi

ved ikke, at Ballehage er blevet Ballehage igen – eller at der er

flere Ballehager – Ballehage Morgen, Ballehage Middag og

Ballehage Aften.

Alle går derhjemme, alene alene eller alene par, og tænker på

alle de andre. – Hvad mon? Hvad nu? Mon der er nogen nede og
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bade alligevel? Nej, det kan der ikke være. Ingen finder ro.

Trygheden er brudt. Den allerhelligste tilstand. Vores

nationaltilstand. Ballehage har oplevet en virkelighedsinvasion.

Alt det vi troede, vi var løbet fra, stået-op-før fra, nåede os

alligevel. Som en marsboer er verden udenfor kommet forbi og

har sagt: – Den her idyl kan ikke vare ved. Hele verden er af lave

og hvad så med dem dèr i hyggereservatet? I Bosnien, Basra og

Bolivia kender man ikke Ballehage. Vinden ser det hele. Ude fra

verden kommer den – ned over bøgetræerne og den enlige ask,

den der står dèr, hvor vandet siver ud af brinken, fejer hen over

broen, synger i metalristene og tager sin afgift af hele baduljen,

en forlystelsesskat. – Vi må alle betale; før eller siden må alle

betale, det er min universelle erfaring, synger den. – Joh, tak,

klager broen, jeg betaler også – og det er ikke morsomt at være

bro, skulle jeg hilse og sige. Havet tager jo gang på gang et bræk

af mig, så tag lige og hold mig uden for dit præ’k. – Baljehache

kunne jo ikke blive ved med at være lykkelig, argumenterer

vinden. Den er fløjet non-stop fra Galicien og har stadig det

spanske yderst på tungen – Hvorfor egentligt ikke? Broen

argumenterer godt imod. Den elsker alt, hvad der kan stå fast, alt

solidt, store sten, fastrentelån og sådan. Vinden er ikke noget for

dens smag. Den er for luftig. – Lykke adderes ikke, fortsætter

vinden, det kommer i en haltende strøm, som alligevel ikke

forårsager sig selv. På sin vis kontinuerligt – men alligevel er

hvert sekund uafhængigt af lige før og lige efter. – Sludder, lykke

skaber vi selv, siger broen. Efter en kort tænkepause ser den op,
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prøver forgæves at få øjenkontakt med sin luftsamtalepartner. –

Du ved da lige så godt som jeg, at der er fjolser som af egen

dumhed vader lige ud i ulykkerne, ulykkesfugle. Du kigger på den

og den og kan med et halvt øje se, at her må det gå galt, og det gør

det så. Det er ikke en kommunal straf, men opsamlet, individuel

dumhed. Vinden svarer ikke; den suser lige nu hen over hovedet

på gamle Pedersen oppe i Lerbjerg. Broen ved Ballehage falder

tilbage i egne tanker. – Men hvad så med hende, blev hun ofret

for helhedens skyld, tre straffepoints for for meget lykke? Bad

guderne om et offer? Eller skulle hun have lyttet til sit eget indre

og i tide set, at hjertet var umusikalsk. Hvad nu hvis det faktisk

gik som en metronom, men bare et øjeblik ikke stod i lod. Hun så

da ellers ud til at være i balance. Eller kendte vi hende bare ikke

nok? Nok? Larmende mennesker kender vi straks, stille

mennesker siger vi, vi ikke kender – rent sludder. Hvorfor føler vi

os mere hjemme sammen med larm end med stilhed. Det er

selvfølgelig vinden, der har det synspunkt. Vi bliver måske

irriteret af larm, men også trygge. Stille mennesker er en liese,

men vi føler ikke, vi ved, hvor vi har dem. Ubehag og velbehag,

velbehag og ubehag. Vidste Lise, at hun havde hjerteproblemer?

Hvem siger i øvrigt, at det var hjertet. Måske hjernestop eller

bare noget andet, der bristede, sprang. Måske en punkteret

psyke. Sagde sjælen: – Nej, jeg vil ikke mere? Alt hænger i

strenge, det ved selv læger, ellers ville alle organerne jo være

proppet sammen nede i sokkerne. Vi har en organmobile indeni.

Leveren råber på nyrerne: – Så flyt jer da, mine blodkar klemmes
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af jer to. Blot én svag streng, bare én brist, og vi ligger der. Sjælen

derimod er jo vægtløs; den må da om nogen kunne holde sig

svævende uden ophæng. Men hjertet, hvad nu hvis det lige sker,

når du træder ned i ishavet. Hjertestrengen siger pling, og – bum,

hjertet ligger der, færdigt arbejde, slut, finale. Havde Ballehage

været Sverige, så skulle vi alle fra dags dato have blinkende lygter

påmonteret panden og kunne fremvise en sundhedsattest, som

hver måned måtte stemples af lenslægen. Eller også var det hele

bare blevet forbudt. Det er jo klart det nemmeste. Ingen

vinterbadning, det her er hemsk farligt. Se bare, hvad der skete

ved Ballehage. Vi bør lave love for livets undtagelser, ikke for hele

flokken. Vi må beskytte trygheden. Vinden er tilbage. – Jeg

kender det fra Sverige, siger den internationalt. – Det her er

Danmark, svarer broen uimponeret. – Broen har overhovedet

ikke ret til at have en mening, den er ny i landskabet. I gamle

dage, for 1000 år siden, ja for 100.000 år siden diskuterede

vinden med rensdyrene, mammutterne og det uldhårede

næsehorn, det mest stædige af alle. Ofte måtte vinden løje af, og

næsehornet kunne slå med nakken i triumf. Næsehornet kom

ikke ned til havet. Det brød sig ikke om saltvand. Men længere

sydpå, nede ved Giber Å, gik det tit ned og drak vand. Broen og

næsehornet kunne faktisk være blevet venner. De elskede begge

stabilitet og ro. Men mest havde vinden elsket at suse i

mammutternes lange pels, at ugle deres lange, mørke hår, ind

under bugen i en hurtig, fejende bevægelse, og flot op langs

bugen på den anden side, mens de indbudte blåklokker
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dåsejublede begejstret. Pelsen, som var fyldt med indtørrede

møgklumper, klukkede som et japansk klokkespil. Om og om

igen. De korthårede, tyndbenede skvatmikler, der idag render

rundt i Marselisskovene, er ved gud en ynkelig erstatning.

Sådan går dagen, med tangenttænkning og tomgang. Hen

under aften begynder enkelte vikinger at ringe sammen, enkelte

kvinder altså. Mændene sætter sig og kigger på den truende

selvangivelse eller på Claus Porre i den sene sprot, rejser sig igen

og går ud og laver to kopper kaffe – den ene er til konen – mens

de henkastet, halvt skjult af køkkendøren, lytter til, hvad der

bliver sagt i telefonen. – Hørte du det skat? Formanden har talt

med hospitalet, de ved endnu ikke, hvad dødsårsagen er. – Hvad

er det mig, du taler til? Lad nu tiden gå, lægerne har jo sikkert så

meget. Vi behøver vel ikke at få det hele opklaret i dag.

Næste dag er er en lørdag og første morgen i år nul. Baderne

kommer tidligere end sædvanligt. Overdreven munterhed.

Klichéer. Alle spiller vinterbadere, deres type, deres rolle.

Professionelt.

– Godmorgen, godmorgen. Nej, hvor er havet dog roligt i dag, og

vandet er klart; I kan godt glæde jer. Men alle løber hurtigt tørre

for krudt og tager hjem igen i en fart. Lidt skræmt, beskæmmet. –

Hov, hvad er det jeg er med til, var med i. Var jeg ikke alvorlig

nok og længe nok? Man opdager, at man har været nøgen, ikke

bare håndklædenøgen, nej afklædt helt ind til – helt ind til – æh?

Nøgen hele vejen igennem; nøgen i anden potens, gennemsigtig,
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sjæleblottet. Den dag ønsker ingen at huske. Guderne er betalte.

Nu må de lige styre sig. Nu ikke noget grib–dagen–gas – lad os se

fremad. Agatha hader i øvrigt det der øjebliksgas. Så usikkert er

livet da heller ikke. Hvad er der galt med drømme om i morgen,

om næste tirsdag og om Mikkelsdagen ti år frem? Der sukkes i

kor: – Hvor mange ens dage skal der til, før vi får vores

trummerum igen? – Jeg har badet i ti år, men kun en dag.

Den nittende - tre dage efter mordet – beder formanden alle om

at samles ude i forrummet, alle dem der nu engang er der. Han

fortæller, at han har fået at vide, at dødsårsagen var et hjerteslag,

og at den myrdede havde et svagt hjerte.

– Vi er her jo ikke alle, men måske er det en ide, at vi alle får det

at vide så hurtigt som muligt. Så hvis I vil ... . Han går i stå, men

alle nikker:

– Selvfølgelig, selvfølgelig, mumles der positivt. En konkret

opgave. Alle går tilbage til kaffen, teen, måtten, saunaen, stalden

eller snakken. – Mon der er noget i vejen med mit hjerte? tænker

et helt landsbysamfund synkront. Igen det der ’synkront’ – når

tingene går ad helvede til, vil vi helst kopiere alle andre, men når

alt bliver idyl, så vil vi igen være originaler. – Hm, den holder vist

ikke, tænker Agatha, efter en stor koncert klapper folk jo i takt.

Hvordan opstår det synkrone? – og hvorfor? Det er en af Agathas

vinterkæpheste. – Når en lille stime fiskeunger venter på mig

neden for badetrappen, drejer den rundt som en surrealistisk

super–dougnut omkring en akse, stimen er som en undersøisk
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sort sol bygget op af synkrone enkeltdele. På Agathas natbord

ligger amerikaneren Strogatz’s bog Sync – en fantastisk historie

om alt muligt, der optræder synkront. – Hvorfor begynder

tusindvis af ildfluer at blinke synkront i tropenatten? – Hvorfor

får nonner, der lever tæt sammen, menstruation synkront? Altså

de yngre nonner – dem er der vel endnu nogen af. Fantastisk,

tænker Agatha. Hun glemmer et øjeblik mordet på Lise. Endnu er

Agatha ikke vågnet til dåd.

De følgende par dage høres en masse snak om ’hende’, som hun

nu er kommet til at hedde, om hvilken stille type hun var – men

mest når man er på tomands– eller tokvindehånd og gerne i en

lidt sagte tone. – Var der for varmt i saunaen? Var det varmen

eller kulden tilsammen, hun ikke kunne tåle? Hun var jo

sygeplejerske og måtte have kendt sit hjerte – fysiologisk altså.

Alle har en mening, men ingen kan svare, naturligvis. I saunaen

fortæller en af klubbens overlæger, at man skal passe på med at

gå i sauna, hvis man har et lavt blodtryk. En lytter protesterer:

– Det må da være mennesker med et højt blodtryk, der skal passe

på. Den anti–autoritære får et misbilligende blik:

– Nej, varmen får blodkapillærerne til at udvide sig; hvad der får

blodtrykket til at falde. Nogle har jo migræne på grund af for lavt

et blodtryk, og de kan få det endnu værre efter et saunabesøg.

Den anden prøver at redde en del af æren:

– Så må det jo være perfekt at tage en kop kaffe bagefter, siger

han. Overlægen fortsætter uanfægtet:
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– Den franske videnskabsmand Roine studerede kredsløbets

påvirkning af 10 minutter i sauna hos mænd, som havde drukket

1 liter vin og hos mænd, som havde drukket 1 liter juice. Det

systolske blodtryk faldt 23 mm kviksølv hos vindrikkerne, tre-og-

tyve millimeter! mens der ikke var nogen nævneværdig

forandring hos kontrolgruppen, altså dem der fik juice.

– Ja, havde det været en savusauna, en røgsauna, siger Terhi, så

var hun sikkert død af røgforgiftning. Terhi er herboende finne.

Hun udtaler naturligvis sauna som ‘soooowna’ eller noget i den

retning.

– Var kiuas meget varm den dag? fortsætter Terhi. Hun tænker

formodentligt på ovnen. – Jeg har aldrig hørt om noget lignende i

Finland, siger hun, og jeg har endda været medlem af det Finske

Sauna Selskab i over 20 år. Terhi har flere gange skrevet i det

finske saunatidsskrift Sauna, som udkommer hvert kvartal.

– Hvis det her viser sig at være forårsaget af saunaen, så vil jeg

skrive til Lasse Viinikka – han er præsident for det Finske Sauna

Selskab, tilføjer Terhi forklarende. Måske kan jeg få et

stipendium fra den Finske Sauna Forskningsfond til at studere,

hvad der virkelig skete. Måske kunne vi koble det med at få den

internationale saunakongres til Århus. Den afholdes hvert fjerde

år og har endnu aldrig været i Danmark. (En kort pause).

– Måske havde hun fornærmet en af saunaånderne, Terhi

springer i sine tanker.

– Prøv lige at være alvorlig, ikke, er der en, der kommenterer.



56

– Jeg er alvorlig. I en sooowna skal man skal opføre sig som om,

man er i kirke, ikke råbe højt og tale ordentligt – og heller ikke

noget med sex, selvfølgelig. Man kan stadigvæk ikke se, om Terhi

er alvorlig eller ej. Det kan man aldrig med finske piger.

– I Amsterdam er de offentlige saunaer udstyret med TV. Det

skulle dæmpe seksualdriften, kommer det fra en seriøs lytter.

– Det gør TV også i min dagligstue, siger en ældre kvinde ovre

ved ovnen.

– Jeg foreslår, at I læser Mikkel Aalands bog Sved, fortsætter

Terhi. Heri står det hele. Den udkom i slutningen af 70’erne, men

kan sikkert lånes. Han beskriver et saunabesøg som A visit in the

dead of winter; men han siger også, at hvis en syg person ikke

kan kureres af vodka, tjære eller sauna, så vil han dø.

– At svede regnes for den ældste kur mod sygdomme. Vi har 2,3

millioner svedkirtler, siger overlægen. Han prøver at

tilbageerobre bolden. At svede renser kroppen. Huden kaldes jo

også for vores tredje nyre.

– Jeg tror, hun blev syg allerede i saunaen, siger en. Jeg gjorde

rent igår, og der var en smule opkast på gulvet. Agatha lytter. En

anden tilføjer, at hun så hende gå ud ad broen, og at hun vistnok

svajede fra side til side – i hvert fald lidt – tror jeg nok.

– Jeg sagde jo, at det ikke var vandet, siger en med et tilfredst

smil. Hvis noget skal ofres, så er det saunaen – ikke havet.

– Men så i hvert fald det hurtige skift mellem sauna og iskoldt

vand. Det kan ikke være godt, hvis man har hjerteproblemer,

falder en anden ind.
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– Der er i øvrigt meget varmt i saunaen i dag, siger en. Den er

mindst 100°.

– Er det i skyggen? Sådan – cut.

Agatha tror ikke rigtigt på den der med den varme sauna.

Saunaen har jo en lang historie – i Finland over 1000 år – og

skulle derfor have et mere blakket rygte, hvis den bare var det

mindste farlig. Den finske etnograf Juri Ranta havde fortalt

hende, at der er 1,2 millioner saunaer i private hjem i Finland.

Desuden er der 800.000 i sommerhuse og offentlige

svømmehaller – altså cirka 2 millioner saunaer til 5,2 millioner

finner. Flere saunaer end biler. I Finland er der også en

saunadøgnservice, hvis ens ovn bryder sammen midt om natten.

Faktisk var saunaen i gamle dage det mest rene sted i boligen, og

den blev derfor også brugt, når kvinderne skulle føde. Det er dog

endnu ikke sket ved Ballehage – hverken i Den ny Sauna eller

den gamle. Saunaen findes jo også i mange andre kulturer,

Agatha har interesseret sig for sagen, som den amatørarkæolog

og –etnograf hun er. Russerne har deres b a n y a, de

nordamerikanske indianere deres inipi. Tyrkernes sauna kaldes

en hammam  og japanernes en onsen. Måske har nogen læst

Herodots beretning om et dampbad hos scytherne, et fjernt

folkeslag ovre ved Ukraine. De smed hampefrø på stenene og fik

det derefter. Agatha havde aldrig været i en sauna før Ballehage;

men hun har læst hele historien og har endda overvejet at bruge

en sauna i en af sine bøger. Hun kender hele historien fra de små
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græske laconica til de store romerske thermae. – Så, så, kom nu

ikke for godt i gang. Ingen har behov for at lære mere i dag.

– Er der plads til en til, der bruger sivsko? Endnu en vil ind i

saunaen, og to mere kommer bagefter.

– Nåh, du skulle lige se, hvem du skulle klemmes indimellem.

– Sagde toasten til skinken. Den nye smiler, men uden adresse til

nogen specielt.

– Hov, I er jo helt tørre, I er en værre gang radiatorvikinger. De

sidste to har snydt.

– Jamen, jamen, det er altså svært at komme hjem til den her

kulde efter en uge i Rom. Men vi går i vandet bagefter; det lover

vi. Underklassen hernede er åbenbart os radiatorvikinger.

– Nej, det er endnu værre kun at gå i sauna, siger en anden.

– Nej, det må være endnu værre kun at gå i sauna og så kun om

sommeren, så kan man da ikke synke dybere som vinterbader,

endnu en blander sig.

– Jo, hvis du kun kommer til måneskinsbadning om sommeren

og kun går i sauna, grines der ovre fra det mørke hjørne.

–  Det kan man ikke. Saunaen er da lukket om sommeren.

– Ikke ved fuldmånebadning. Bolden er igen tilbage på egen

saunahalvdel.

– Bølgerne er godt nok vilde i dag. Man bliver kastet ind på

trappen, som en iskold culotte på en havegrill, siger en og ømmer

sig lidt.
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– Tæller I også lige sandalerne, inden I går ind i saunaen, spørges

der med et grin. Jeg gør det altid, ikke fordi det gør noget,

selvfølgelig, om der er mange eller få.

– Det har jeg godt nok aldrig tænkt på, siger en anden.

– Men det er da rart at vide, at det er et lige antal. Almindelig

latter.

– Jeg har faktisk et par gange glemt mine, når jeg gik ud af

saunaen, sikkert fordi jeg var så varm. Men på vej ud ad broen

opdager man det jo, sukker vedkommende. En lang pause, måske

går en engel med sandaler gennem saunaen, Santa Sauna.

– Jeg fjernede faktisk hendes ... hendes sandaler i forgårs, siger

en stille, usikker stemme pludselig. Alle kigger over på den

spinkle kvinde i hjørnet. Hun lader med svagt åben mund sine

øjne glide rundt i rummet, får hun tak eller utak, det er svært at

sige; flere siger, at de sør’me må videre. Agatha bliver siddende

stille lidt endnu – i egne tanker, inden hun går ud til sine

tålmodigt ventende, elskede lyserøde.

På vej ud af saunaen hører hun tre filosofere:

– Du kunne godt spille med i en Jesusfilm, siger den første til den

anden.

– Nej, han ligner mere apostlen Jakob, siger den tredje til den

første om den anden.

– Nej han gør ej, Jakob var den yngste, han havde ikke skæg,

siger den første igen. Den anden – ham, der enten er Jesus eller
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Jakob, står – lidt splittet – med sit store frottéhåndklæde og siger

ingenting.

Det kræver flere dage at finde dagligdagen igen. Det kunne vi

næsten have sagt os selv. Men ubemærket kommer den. Er en

dagligdag en dag, hvor der intet sker? Eller blot flertallets dag?

Eller den mest almindelige dag for den enkelte? Nogle prøver

bevidst – eller ubevidst – at gøre det samme hver dag, andre

derimod prøver med vold og magt at få hver dag til at være en ny

dag. I hvert fald kan Agatha konstatere, at da ugen er gået, er alle

dagligdagens diskussioner vendt tilbage til kaffestuen.

– Hvad? Du sidder jo med Knuds krus, åh stakkels dig, han er her

i dag, jeg så ham gå ud ad broen. Knud kan sådan set være så

mange, men truslen er ikke til at tage fejl af, man skynder sig ud

og vasker kruset af, men for ikke at ydmyge sig selv mere, så

skynder man sig hjem uden at sige: – Ha’ en fortsat god dag. Men

fremover husker man at styre uden om kruset, Knuds private

gral. Man kan også – for at slette alle spor – vaske kruset i koldt

vand, så Knud, når han tager sit krus, ikke mærker den svage rest

af varme og derfor ikke får den skrækkelige, snigende mistanke:

– Nogen bruger mit krus uden, at jeg ved det. Der foregår noget

under overfladen i den her klub. Men det er kun krusninger, det

meste er ren fordragelighed.

I et hjørne af kaffestuen er to nået til de private betroelser.

– Man skal bade om morgenen og gøre det hurtigt. Inden

drømmene og det ubevidste slipper deres tag i en. At bade i det
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første vand, det udyppede, det andre endnu ikke har brugt, er

noget særligt. Senere på dagen er det noget helt andet. Ikke

engang en kop kaffe må komme imellem min seng og mit bad.

Flere står på spring for at kile sig ind i diskussionen. Det er

absolut en af yndlingsdiskussionerne. Der er også – ”Nej-hvor-er-

solen-flot-i-dag-diskussionen. Den sidstnævnte har mange

tilhængere. Og det er da også rigtigt, lad os slå det fast med det

samme: Der er ikke to solopgange, der er ens. Det tror vi da i det

mindste ikke. Selvfølgelig er der ikke nogen, der har fotograferet

1000 solopgange, scannet dem ind i computeren og dernæst målt

solopgangens relative indhold af rødt, grønt og blåt i Adobe

Photoshop (jo, det er de tre farver man måler, ikke

primærfarverne rød, gul og blå). Vi tror altså kun, at alle

solopgange er forskellige. Man kan selvfølgelig også samle på

solopgangsbeskrivelser i litteraturen og sammenligne dem med

Ballehageopgangene. Der må være skrevet mere om solopgange

end om svovlsyre og nylon – selvom de sidste er afgørende

civilisationssøjler. Selvfølgelig er der mest om sol i begyndelsen

og i slutningen af prosastykker. Poesi derimod er som enhver

ved, nærmest befængt med både op– og nedgange, men poesi er

jo løgn, der fortæller sandheden, så lidt skepsis – tak. – Og tænk

på alle de danske salmer, tænker Agatha, de er jo propfulde af

guld i mund, som bare venter på at blive spyttet ud. Det er også

soleklart, at det må være noget, der hører hjemme på de høje

breddegrader. Det ville jo være den rene kiosklitteratur at skrive

om smukke solopgange, hvis man var forfatter i – for eksempel
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Sahara. Her ville selv kamelerne vride puklen af grin, hvis en

sagde: – Se, den solopgang, hvor er den dog smuk. Den danske

forfatter Morten Sabroe begynder sin Den spanske gæst med:

Sikken et vejr! Solen stod orangerød over træerne, den lagde en

kappe af gyldent lys over landet, som ville den velsigne det. Den

beskrivelse kunne man så gemme i sit solopgangsarkiv – måske

som Opgang Nummer 453, og så en dag ville man sidde og se ud

af vinduet i kaffestuen og sige:

– Wauv, wauv, wauv, se lige der, venner; er det ikke en 453’er,

der kommer dèr.

Agatha vågner af sine tanker. I kaffestuens fjerneste hjørne

diskuteres de sidste dages lave vandstand – hvor-er-der-lidt-

vand-i-dag-diskussionen.

- Ja, det er sgu mere balle end hage i øjeblikket, siger Mikael.

– Ja, broen er for kort, eller også når vandet ikke langt nok mod

vest, et eller andet er i hvert fald af lave, siger Sofie og ranker

ryggen.

– Hvor er vandet egentligt henne, når det er væk – hos

svenskerne? Mikael ser mistænksomt ud af vinduet, så langt mod

øst, som blikket rækker. Han har i almindelighed det dèr lidt

mistænksomme udtryk. Ligegyldigt hvilken vej han går, så siger

erfaringen ham, at der er modvind. Mikael forventer modvind, og

han har hverken en psykologisk eller meteorologisk forklaring på

fænomenet.

– Det er længe siden, der har været så lidt vand, fortsætter Sofie.



63

– Jamen, du kan da bare svømme lidt længere ud, lyder det ovre

fra hjørnepladsen, fra ..., Agatha har glemt, hvad hun hedder.

– Joh, men det er nu ikke det samme, som da broen var længere,

forsvarer Sofie sig.

– Nej, det har du ret i, svarer den navnløse.

En Ballehagedagligdag er som regel også en fødselsdag. Næsten

hver dag bliver flaget sat ind på kaffebordet, og i dag er ingen

undtagelse. Dannebrog vejrer med køkkenrullen som nabo. Og en

flaske bitter, en flaske Skagensnaps, en Brøndum, en Harald

Jensen, en flaske nummer 1, en enkelt, en Ålborg, en Linje, en

pors eller en Bommelunder står på bordet. Nu følger hvem-er-

den-glade-giver-diskussionen.

– Hvem er det, der har fødselsdag i dag?

– Henning.

– Hvem Henning? hm, spørgeren går hen og bladrer i

fotoalbummet og finder fem Henninger.

– Den høje, den lille, den tykke, den tynde eller ...?

– Ham med det blå håndklæde.

– Nåh, ham. Åh, det skal blive godt med en enkelt.

– Nej tak, det er bestemt for tidligt. Joh, jeg, naj, joh, så skidt da,

så tager jeg en.

Stemningen er tæt, og temperaturen høj. Ruderne dugger.

Med ”Kun-en-lille-én-for-hyggens-skyld”, ”nøderen”, glider

stuens stemning over i poetisk kaos.
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– Hvad tænker man først på, når nogen siger badeklub?

Solopgangen? De to gåbaner af fodspor? eller duftene, lugtene!

siger en.

– Skoven og havet, jeg kan lugte havets nærhed allerede oppe fra

parkeringspladsen, siger Mikael og glemmer et øjeblik, at han har

bestemt sig for at være i dårligt humør.

– Når vi står ud af bilen, slår saunaens trælugt os i møde, varmt,

vådt træ, siger Kamilla. Det er den lugt, jeg mest tænker på, når

nogen siger badeklub. Seniorservicebilen kører helt ned til

saunaen.

– Ja, forleden dag var lugten nu anderledes. Jeg fornemmede det

straks. Det var en ny lugt – fra saunaen altså, siger Karl. Han

sidder og stirrer på et punkt på bordet – på et sted midt mellem

osten, den løsrevne kalenderlap og sprogblomsten. – Hvad dag

var det nu? Jo, det var den dag, æh, I ved nok, hvor hun, hende ...

Der bliver på et øjeblik stille omkring bordet. Der var den igen.

Dagligdagen kørte over et glasskår.

– Måske var der nogen, der havde tilsat vandet olie – ligesom det

blev gjort i gamle dage? foreslår en, der forstår at lappe

dagligdage.

– Nej, den rædsomme fyrrenåleolie kan jeg godt huske, det her

var en anden slags lugt, fortsætter Karl, noget fremmed. Agatha

kigger på ham uden at sige noget.
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KAPITEL 5

Agatha føler sig revet ud af søvnen, sætter sig forvirret op i

sengen. – Hvorfor vågner jeg? Hvad har jeg drømt? Hun tænder

lyset. Henne ved døren ligger en stor, sort løbebille på ryggen;

den er i sit livs dødskamp med en nullermand, meget større end

den selv. – Jeg vågner for let nutildags, alt for let. Hvis en

nullermands krigshyl kan vække mig, så er der noget galt. Hvad

var det nu, jeg drømte? Eller var det overhovedet en drøm? Jeg

fjernede hendes sandaler, havde kvinden sagt. Jeg fjernede

hendes sandaler. Saunaen havde haft en fremmed lugt. Var Lise

blevet dårlig allerede i saunaen – måske af lugten – og havde hun

skyndt sig ud i den kolde luft og i farten glemt sine sandaler? Det

måtte hun jo have gjort. Der lå også opkast i saunaen. Hun havde

svajet på vej ud ad broen, havde én påstået – måske mere for at

gøre sig interessant. Agatha rejser sig langsomt og stavrer ud på

toilettet. – Jeg må derned og studere det hele i fred – åstedet ved

havet. Om morgenen er det umuligt. Jeg kan jo ikke gå rundt

mellem halv– og helnøgne mænd og kvinder og kigge efter

imaginære spor med et stort forstørrelsesglas. – Nej, jeg må låne

en nøgle og en aften gå hele badehuset igennem, sauna, stalde

osv.

Næste morgen er lejligheden der. Formanden står alene ovre i det

ene hjørne af forrummet og pakker sit håndklæde ned. Én står og
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brygger kaffe, mens de andre i rummet diskuterer lokalpolitik og

er meget ophidsede.

– Hvad får byen ud af de containere, om jeg må spørge, spørger

Peter. Han er normalt en stille, lille og spinkel mand, men vreden

gør ham større.

– Penge, svarer en anden.

– Bilos og larm, svarer Peter. Det er det samme med den der

lufthavnssnak. Hvorfor skal 300.000 mennesker plages med støj

og oliedråber i luften, bare fordi 300 erhvervsfolk kan spare en

halv time? Tusind almindelige århusianere skal have et dårligere

miljø, for at én ualmindelig forretningsmand kan spare lidt af sin

dyrebare tid. Det bliver over mit lig. Peter er ikke til at kende –

eller også er han. Han er socialt indigneret.

Agatha smutter hurtigt hen og spørger formanden, om hun

må låne en nøgle til klubben et par dage.

– Jeg har en veninde fra Southampton på besøg og vil gerne vise

hende faciliteterne i aften. Vi kan måske også lave os en kop te

hernede, siger Agatha forklarende. Der er flere i forrummet, og

nogle hører hendes ønske. Mikael vender sig, skeler mistænkeligt

og sender en ironisk lavine ud over Agatha og forsamlingen:

– Vi bliver berømte. Det varer ikke længe, før vi kommer i Lonely

Planet–rejseføreren for Danmark. Meet the Danes – naked. Tag

bus 19. Den passerer lige forbi hotellet. Stå af hvor skovvejen

drejer skarpt. Vikingerne er meget venlige og modtager gerne

drikkepenge. Men du skal stå tidligt op for at opleve dem. Med

lokal guide er det muligt at deltage i deres badeceremoni.
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Ballehage er idag det mest oprindelige sted, hvor vikingerne

stædigt fastholder de gamle traditioner. Den Pergamente

derimod er helt kommercialiseret af de mange turister. Agatha

forsvarer sig forstilt alvorligt.

– Nej, nej, det er kun min veninde, som gerne vil se, hvad jeg

laver, forklarer hun. Det er svært at beskrive i ord alene – selv for

en forfatter.

Lokalpolitikken overdøver nu igen alt.

– Mærskcontainere, pornoarkitektur og andengenerationsvold,

det er sgu byens signalement idag, siger en.

– Ja, du ligner da i øvrigt et voldsoffer, siger Magnus. Hvad er

der sket?

– Jeg blev overfaldet af et par store fyre i læderjakke nede på

Clemens Bro.

– Åh, nej, hvem var de?

– Aner det ikke, men der stod HA på deres jakker, så de er nok i

gang med Handelshøjskolens Afgangseksamen.

– Hun er alligevel god nok, siger en, men hun er sat uden for

indflydelse.

– ?

– Borgmesteren.

– Nåh, Louise Sidegade, griner Magnus.

Agatha får nøglen og skynder sig væk – dansk politik, nej tak.

Agatha venter til det bliver mørkt. Hun vil helst ikke ses og i hvert

fald ikke, mens hun roder rundt inde i herrebåsene: – Må
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guderne forbyde det. Dertil er der for meget engelsk

spadseredragt i hende. Efter nyhederne tager hun hurtigt sit

overtøj på. Nu skal det være. Morrisen starter efter bare ét forsøg.

Gennem forrudens lille isfrie åndehul holder hun som en stor

hungråsæl øje med omgivelserne. Det er begyndt at sne. Lyset

opfanger med besvær den lille skovvej, der fører ned til

Ballehage. Bommen er trukket til side. Hun kan køre helt derned.

– Godt, men skulle leddet ikke være lukket? Hun kan faktisk ikke

huske, hvad rutinen er. Returseniorchaufføren har nok glemt det,

da han kørte klubbens seniorer tilbage til civilisationen. Hun

kører forsigtigt ned ad den smalle vej. Efter svinget er sporene så

dybe, at bilens bund støder imod. Nu dukker saunaen op, en

kold, blågrå væg indrammet af dybt mørke. Inde under saunaen

reflekteres bilens lys af aluminiumsrottefælden.

Agatha begynder med saunaen, låser sig ind og lader

lommelygtens lyskegle feje hen over vægge, loft og spindelvæv.

Hun kan ikke finde kontakten til saunaens lys. – Hvad leder jeg

egentligt efter? Bare et eller andet, et eller andet, der kan give

mig lidt klarhed. Bare noget, der kan give min spirende mistanke

lidt sul på kroppen! Saunaen lugtede dårligt den dag, måske så

dårligt, at Lise kastede op og skyndte sig ud. I aften er saunaen

helt kold, fremmed. Dens kropsvarme er væk, den føles død. Hun

rykker resolut bænkenes bræddesider fra og kigger ind i alle

kroge. Ingen døde rotter. Det havde hun nu heller ikke ventet.

Der er kun snavs, ganske almindeligt økologisk snavs – klistret til

vægge og gulv af flere års vikingesved. Ovnen får også et kik; den
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er iskold. Omme bagved ligger der saunanullermænd. Fyrretræet

lugter, som det skal – af harpiks og lavpris – det bliver man

bestemt ikke syg af. Knasterne ser på hende, der er mørke øjne

overalt. Én knast er lysere end de andre - ser forkert ud. Hun

bøjer sig ned, det er vanskeligt, når man er så stor som Agatha, at

få armen helt ned bag ovnen. Hun føler sig frem til knasten. Her

er den. – Hov, nej, den er her ikke, den mangler jo, der er bare et

hul. – Men, hvad var nu det? hørte hun ikke gangbroen udenfor

knirke. Hun stivner, retter sig langsomt op, lytter. Men alt er

stille. Hun kan svagt høre bølgerne løbe ind over forstrand og

forstand. Hjertet slår så kraftigt, at det klør allergisk i ørerne.

Agatha får den der voldsomme, trykkende fornemmelse mod

kranielapperne, som når hun har hentet inspiration i for mange

madeiraer eller læst og skrevet for mange krimier i en køre, for

meget Miss Marple, Poirot og alle de andre. Hun vender sig igen

ned mod den manglende knast. – Har der overhovedet været en

knast? Det mærkes mærkeligt. Men nu kommer lyden igen. En

plet på hendes venstre lår går i gåsehudsselvsving. En gysen

ryster hende. Dorothy Sayers turde ikke skrive sine bøger, når der

var mørkt. Det må være en arbejdsskade. – Doktor, hvor mange

procent invalid er man som krimiformutter, når man er så ræd

for sit eget fiktive univers, at man kun kan skrive i bagende sollys

og blandt mange mennesker? Eller andengradsforbrændingen –

når virkeligheden bliver en delmængde af ens fiktive, skabte

verden. – Jeg må ud herfra. Stille, men hurtigt tripper hun ud af

saunaen. Døren står på klem. Agatha lyser ængsteligt rundt. Alt
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er øde. – Men lyden kom herfra, lige uden for det tilskoddede

vindue. – Jeg vil hjem, og det så hurtigt som muligt. Agatha

beslutter sig pludselig for, at hun sagtens kan undersøge båsene

en anden dag, en dagdag – i dagslys. Hun skynder sig hen til

bilen, åbner døren, svinger sig ind, fatter om rattet og drejer

nøglen, og lyset rammer igen saunaen. Men pludselig stivner hun

– igen med gåsehudspletter på venstre lår. Hun stirrer på den

snedækkede forrude. Åndehullet er frosset til, men på den hvide

snetavle står der skrevet med en klodset, hurtig skrift – STOP

ELLERS. Det sidste S er spejlvendt. Hun griber hårdt om rattet,

læser ordene, ordren, truslen om og om igen. Tanketom, ikke en

tanke passerer forbi, kun stirren. Det er klokken fem minutter

over godnat på Hjerneallé – ingen, absolut ingen trafik. STOP

ELLERS. Der er nogen her – med tryk på ’er’. Hun er ikke alene.

– Agatha, du må væk i en fart. Raskt låser hun bilens dør, kigger

om på bagsædet, ingen amerikansk gangster i skjul her. – Godt,

rolig Agatha, rolig, nu må du hjem, og det skal gå stærkt. Hun

drejer nøglen, og bilen starter straks: – Gode Morris gode, søde

Mister Morris. Jeg skal aldrig brokke mig over dig mere – og du

skal få lov at lege med mekanikeren, hver gang du beder om det.

Backgear! Bilen hopper og adlyder, men er mere træg en

sædvanligt. Hvad er nu det. Jorden er jo frossen og ikke mudret.

Bilen kører skævt og virker livløs. Punkteret! Åh, gud, bilen er

flad. Bilens lys trænger ind gennem de mørke bøge, alt er stivnet.

Alt venter i spænding. Træerne holder vejret; bøg, eg, ask, hyld og

ahorn, alle holder de vejret; de skal ikke ha’ noget klinket. Lige
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nu springer de i hvert fald ikke ud. – Det gør jeg heller ikke,

tænker Agatha. Aldrig, så hellere fryse ihjel her i bilen. Nogen

venter på mig derude – et eller andet sted. Hjulet er piftet. Hun

griber hårdere om rattet, og hendes ånde står som en tåge

omkring hende. – Men jeg kan jo heller ikke blive her. Hvad der

sker, vil ske. Det er jo netop kun en advarsel. – Men kære et eller

andet deroppe, jeg lover, at jeg fremover kun vil skrive – skri-ve

krimier – ikke noget med at researche selv. Kun skrive ved et

klap-ud-bord på en travl banegårdsperron i bagende sol. Hun

famler ved døren, hiver låseknappen op og stiger ud. – Skyd mig,

dræb mig, hun tænker febrilsk på en passende replik som udgang

på et langt teaterstykkes sidste akt. Hun fumler med lygten, får

tændt og begynder at gå – langs badehuset, forbi herrestalden,

hun tør ikke kigge til venstre, stirrer blot frem for sig, næsten

hypnotiseret. – Skal jeg låse mig ind i forrummet og vente dèr til i

morgen. – Nej, jeg må videre. Men telefonen. Jeg kan ringe efter

en taxa inde fra forrummet. Hun roder med nøglen, åbner og

styrter ind i det mørke rum. Hurtigt finder hun telefonen og

løfter røret. Ikke en lyd! – Den er død, også den er død. – Jamen,

det kan ikke passe. Jeg har mareridt. Jeg vil vågne – nu!

Vækkeur, vågn op, gør din pligt, væk mig! Det er dig, der skal

vække mig, ikke omvendt. Hun drejer sig om i fortvivlelse.

Telefonen følger med – hun føler med venstre hånd ned langs

ledningen, finder enden og mærker straks det fint afskårne snit.

Uden at tænke løber hun igen ud, smækker døren hårdt. Det

larmer, det er godt. Hun er pludselig blevet meget bange for
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stilheden. Braget får hende til at vågne, til at tænke igen. Hun

drejer nøglen og rykker den ud med en voldsom kraft. Småløber,

nu raskere, forbi damestalden og hen mod trappen. I aften tælles

der ingen trin – der er flere hundrede trin, tusinder af trin.

Hendes hjerte slår voldsomt, hun er en hjernetom rædsel fyldt af

hjerte, hjerte overalt, dunkende, bankende, hamrende slag,

megasystoler, gigasystoler. Resten af kroppens organer har lagt

arbejdet fra sig og ser forundret op eller ned på hjertet alt efter

hvilket organ, vi taler om. – Hvad fanden foregår der? siger

venstre nyre. Den er mere bramfri end den højre. Lårmusklerne

er forgiftet af mælkesyre. Kulden, klimaets sjakal, slikker sig om

munden, et offer nærmer sig. – Kom nærmere, ja–a, ikke bange,

lidt mere, så–dan, dygtig pige. En kort notits i avisen: Hun var

sig selv, ja, det kan vi jo strengt taget ikke vide, når vi ikke kendte

hende, måske var hun en anden, som vi så heller ikke kendte,

ikke socialt gennemtrængende, ikke gennemtrængende social,

holdt sig lidt på afstand, vel bag diskretionslinjen. En englænder,

der aldrig rigtig blev dansk – hvad det så er – nå, det kan vi

diskutere en anden gang. Punktum finale. God save Agatha.

Længe leve hendes bøger. Hun presser armen ned mod

gelænderet, retter sig op. Hun er oppe, oppe over skrænten, men

må videre ind mod lyset, byens lys. Det trygge lys, hvor er du?

Hurtigt begynder hun at gå. Kroppen protesterer voldsomt.

Cellerne samler sig i et demonstrationstog på pladsen i

storhjernen. – Få så det kvindemenneske til at stoppe, ellers

nedlægger vi arbejdet, vi er jo allerede på stofskiftehold. Men



73

Agathas hjerne overhører protesterne, og hun fortsætter mod

Varnas lys. Hendes vejrtrækning og hjertebanken larmer så

meget, at hun ikke hører bilen, før den er tæt på. Det lange lys

fanger hende, inden hun får tænkt. Det er for sent at hoppe ud i

bøgepurret. Som en skræmt hare halvløber hun i lystunnelen

mellem de sorte, usynlige vægge. Bilen bremser hårdt 2–3 meter

foran hende. Måske er det blot en Skåder på vej downtown – det

kunne hun have tænkt, men hun tænker overhovedet ikke. Hun

overgiver sig langsomt og går hen til bilen. Højre fordør åbner sig

sultent og en stemme siger.

– Hvad med et lift?

Hun kender stemmen. Det er jo Magnus, åh gudskelov. Hun

bøjer sig og kigger ind – forundret. Hans grinende ansigt møder

hende:

– Er det dig Agathita? Hvad fanden laver du her på den tid af

dagen, lige nu skal små damer sove sødt med deres puddelhund.

Hvis du vil løbe i skoven, hvorfor gør du det så ikke om dagen

ligesom os andre. The British night runner, nattepiskeren. Hans

ordstrøm er en malstrøm.

– Sæt dig ind og lad mig køre dig hjem, så skal jeg til gengæld

lade være med at spørge, hvad du laver her i skoven. Hun ønsker

at give ham en forklaring, men orker det ikke, og et ukendt punkt

i baghovedet holder hende tilbage. Han spørger heller ikke. Ingen

nysgerrighed. Hun takker for tavsheden med tavshed. Hjertet gør

ondt, og hun fryser i den iskolde bil – både af kulde, sved og

tanker.



74

– Jeg har været ude og holde foredrag i Økologisk

Jordbrugsforening Forening i Rude, siger Magnus, sommerfugle

som skadevoldere og nyttedyr i havebruget, du ved, og nu tror jeg

lige, jeg vil ind og dele et par pils med mig selv inden

ungkarlealkoven. Langsomt får hun vejret. Hendes sko og fødder

er våde og meget kolde. Hun kigger ud på de stille gader. De er

helt uden liv, en filmby efter fyraften, et lille, dødt

julekortprospekt. En enkelt kat løber ind i en hæk – den er

kvarterets eneste beboer.

– Godnat, råber han efter hende, måske kan jeg skaffe dig en

billig løbedragt igennem min klub, hvis du er ligeglad med, hvad

der står på den, griner han og speeder op og er væk. Hun går med

flade skridt op til døren og stikker nøglen i hullet. Hun styrer

direkte mod det lille skab i hjørnet af stuen, finder

nødhjælpsflasken. Proppen til den gamle Malvazia Madeira

Barbeito føres mod sin vilje frem og tilbage under Agathas næse:

– Aaah! Og flødeostglasset fyldes til randen med den gamle vin.

Agatha vågner tidligt, øm og med syretunge muskler; hun

småryster af kulde under dynen. Hun åbner øjnene, et ad gangen,

først det venstre, det slår i igen, som et viljeløst loftsvindue

grebet af et pludseligt vindstød, så det venstre endnu en gang, nu

forbliver det åbent. Dernæst prøver hun det højre. Det går bedre.

Badeklubben? Nej, for alt i verden ikke i dag. En gysen går

gennem hendes kolde krop. Hun falder frit ned i en døs,

gennemser, genser aftenens begivenheder. Pludseligt vågner hun,
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sætter sig op. – Nej, det kan ikke passe, det kan umuligt være

ham, ikke ham. Agatha står op, sparker automatisk fødderne ned

i sutterne – dem med kanindusken. Hun er pludselig sulten, men

køleskabet er tomt. – Bed & Breakfast uden morgenmad, tænker

hun. Her kræves handling, og hun skænker sig rutineret en

morgen-madeira og lynskræller en banan. Begge dele gør godt.

Jolly good breakfast. Fast food for gamle kvinder. Hun checker,

om døren er låst, går tilbage til sin seng og sover til middag.

Hen under aften ringer hun til formanden og siger, at han får

nøglen i morgen, at hun har været sløj, og bilen – den skal de

ikke tænke på; hun får hjulet skiftet, – ja, der var problemer med

den.

– Nu ved jeg det; der er en sag; det er mord – med tryk på ’er’.

Hvad ellers? Rend mig i dårligt hjerte. Men hvem ville det stille

menneske noget ondt? Og hvem hørte mig spørge om nøglen?

Agatha tænker og prøver at forestille sig forrummet igår morges.

Hun finder en lap papir. –Mikael, skriver hun, det var Mikael,

der kom med den der Lonely Planet parodi, og hvem var det, der

diskuterede politik, det var jo – Peter, Dennis, Simon og én mere.

Der stod også en og lavede kaffe, og der var vistnok en mere – en

kvinde, og ... hun bliver pludselig bleg, – Magnus var der også.

Jo, det var ham. Kunne han have hørt hendes spørgsmål. Men

det kan ikke være ham. Ville han så have givet sig til kende og

taget hende op, da han kom kørende? Nej, det må være en af de

andre. Men hun kan jo ikke spørge nogen – hvad nu, hvis hun
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spørger morderen. Og knasten og lugten – har de noget med

mordet at gøre? Spørgsmålene kommer så hurtigt efter hinanden,

at hjernen taber pusten. Men – hun tæller efter på papiret – 8

eller 9 kan have hørt hende spørge om nøglen. Men 9 er jo også

meget bedre end 242 – klubbens medlemstal, konstaterer hun

med en slags trøstende selvtilfredshed.

Næste dag er en lørdag. På lørdage og søndage kommer

vikingerne lidt senere, selvom de elsker at komme tidligt? Agatha

derimod har ikke lyst til et morgenbad. Men hun må kigge

nærmere på den navnebog. – Jeg må ha’ navnene på alle, der kan

ha’ hørt mit nøglespørgsmål. I morgen, søndag, er det

fuldmånebadning. Her er der færre mennesker, og jeg vil få en

chance til at skrive navnelisten af.

Det bliver søndag. De første fuldmånebadere er allerede gået ind i

den lille sauna. Til dagligt er den et mørkt, koldt fangehul – med

sort træ imprægneret af udsøgt årgangssved. Agatha kommer til

de fleste fuldmånebadninger, hun elsker samværet, tjærekaffen

og kagerne, som folk kommer med – overraskelserne. – Næh,

hvad er det for nogen? Speculaas? – Nej, finskbrød. Forskellige

kager signalerer forskellige temperamenter hos giverne. Portvin,

sherry, en lille rom. Et lille glas – så skidt da! Der er noget

keltisk, kultisk, kultursk over det, tænker hun. Det månedlige

møde, badeklimakteriets månedlige. Aften associerer til måne og

måne til astronomi. Astronomen Jakob Kepler spurgte engang

nogen, Agatha ved selvfølgelig ikke hvem, men med hans hjerne,
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så det var nok fra Jakob til Kepler: – Hvordan kan der være

mørkt om natten i et univers med uendeligt mange stjerner og

derfor uendeligt meget lys? Det eksamensspørgsmål kunne vores

stjerne-stjerneastronom Kepler ikke svare på, men nu ved vi, at

universet udvider sig med foruroligende hastighed, måske endda

med lysets hastighed. Og hvad hjælper det så, at stjernernes lys

har samme hastighed. Jo mere stjernernes lys spreder sig i

universet, jo mere bliver der at lyse op. Agathas krimiforbillede

Edgar Allan Poe ræsonnerede sig engang frem til, at der var to

slags mørke – et mørke, hvor der aldrig har været lys, og så et

mørke, der hver dag afløses af lys. Han sagde eller skrev: –

Verden har en begyndelse, og derfor har den ikke en uendelig

alder. Lyset er ikke nået længere væk end det antal lysår, det har

kunnet nå, siden universets begyndelse. Der er altså mørke foran

lysets jagende front. Det mørke, der er mellem stjernerne, er

derfor fra før verdens begyndelse, fra før det store knald, fra før

big bang. Men hvad er der så dèr, hvor kosmos endnu ikke er

nået til? Kosmos er som en svulmende schweizerost, hvor

hullerne både eksisterer og ikke eksisterer. De bliver mindre og

mindre for hver lysdag, der går – selvom der ikke er dag dér, hvor

hullerne er. – Men pyt, tænker Agatha, en emmenthaler smager

sågu’ meget godt alligevel. Jeg kan jo bare spytte hullerne ud – og

gemmer jeg lidt af osten til i morgen, så er hullerne jo allerede

mindre, og osten er vokset igen.

En fuldmånebadning passer ikke ind i resten af verden. Her

har vi verden, og her har vi fuldmånebadeaftenerne, kosmos i to
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kasser – kos her og mos der. En kulturlandsby i en fremmed,

måske endda fjendsk, materiel verden. Vi lever ikke i én landsby,

men i flere i løbet af dagen, ugen eller måneden. Vi zapper

mellem landsbyer.

I et lille træhus nede ved det store hav sidder 13

vandsbybeboere en fuldmåneaften og småfryser efter et isnende

dyp, spiser galopkringle og snupper en lille en – eller to, fordi

man jo kun lever én gang, mens månen bader det lille hus i lys og

fortæller de småfrysende, at de tilhører den del af universet, der

eksisterer – i København, langt, langt væk, lysår væk, er der

EU–topmøde og Anders og Jacques smiler til hinanden, de taler

sammen, Anders siger ost og Jacques fromage, det forstå vi nok,

gør de? Gør ví eller de noget ved livets uforenelige størrelser?

Sammen bliver en trekant og en firkant til en femkant, ikke en

syvkant. Eller skifter de eller vi blot roller, som overbookede

souschefer eller megalomaniske sæbebobler? Jo mere global

enhed, jo flere landsbyer. Jo mindre verden bliver, jo mere

uoverskuelig bliver den, og jo mere vokser vores landsbybehov.

Landsbykraften og globalkraften. Kampen mellem stort og småt;

den voksende afstand mellem mikrochipen og vores

neanderthaler – ikke emmenthaler – hjerne. Her står vi med

vigende pande, underbid og hår på brystet og ser med blanke

øjne ned i harddisken og banker anerkendende på den med

køllen. – Det er godt nok utroligt, hvad man kan, tænker vi.

Guderne må vide, hvem ’man’ er. Afstanden mellem

neanderthaleren og IT-nørden vokser og vokser. Både det
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teknologiske og det sociale magter vi kun under en vis

tærskelværdi. – Jeg glæder mig allerede til næste

fuldmånemikrokosmos, tænker Agatha og tygger sig igennem et

stykke kanelkrans.

Først efter at hun har badet og er vendt tilbage til

forrummet, er der fri bane. Navnebogen ligger slået op, og ingen

er i nærheden. Hun løber hurtigt igennem navnene, men det

hjælper desværre ikke meget på hukommelsen. Der er en lang

liste af navne, skrevet hurtigt, rutineret, omhyggeligt, småt, stort,

i deres fulde længde, kort, næsten initialt og sjusket. – Hvem er

det, der bruger to linjer til sit navn? Det er lidt irriterende, når

man skal tælle op, hvor mange der har været. Man behøver da

heller ikke at skrive så stort. Der er stadigvæk ingen i forrummet,

så hun sætter sig ved skrivebordet og skriver omhyggeligt alle

navnene ned. Nogle af navnene er næsten ulæselige. Hun

efterligner skriften og håber så senere ved hjælp af fotoalbummet

at kunne tyde kragetæerne. – Hvem af dem var i forrummet, da

jeg bad om nøglen? Hun kigger på listen: Formanden var der,

naturligvis, Peter, Magnus, Mikael, Simon og Dennis, men jeg

mangler to, måske tre mere. – For øvrigt – hvem badede på selve

morddagen? Agatha bladrer tilbage til den rigtige dag – 19’ende,

18’ende, 17’ende – den 17’ende er helt blank – her er den 16’ende.

Hun kigger instinktivt op. Der er stadigvæk ingen i forrummet.

Agatha kan ikke ses fra saunaens gukhul. Jakker og frakker

hænger på deres kroge forladte af krop og sjæl; en usynlig hånd

løfter dem alle op i kraven. Folk er ude i staldene, i vandet eller
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inde i saunaen. Hun bliver et øjeblik bange, men samtidigt hører

hun stemmer uden for og slapper igen af. Hun skriver navnene

fra den 16 ned og ignorerer de sidste. – Hvis lugten spiller en

rolle i historien, så skete mordet, før jeg kom, tænker hun, årh,

pokkers også, hvorfor skulle jeg lige netop den dag glemme at

skrive mig ind i bogen, da jeg kom. Hun kan uden at bladre

konstatere, at der er en del gengangere de to dage –morddagen

og nøgledagen. Hun må spørge folk om, hvornår de kom på

morddagen, finde på en eller anden undskyldning. Turde

morderen lade være med at skrive sig ind? Næppe – han ved

ikke, om han vil være den eneste, og han ... eller hun ... – jeg tror,

det er en han, tænker Agatha, kan ikke være sikker på, at der ikke

er andre, der kan huske ham. Agatha hører stemmer og smutter

hurtigt ind på det forbudte toilet.

Kristine og Lene kommer ind. De ser ikke Agatha inde ved

måtterne, men sludrer livligt.

– Er du blevet befaren? Skal du ikke have dit diplom til vinter,

siger Lene.

– Joeh, det tror jeg, men altså ... tæller man det fra det tidspunkt,

man bliver medlem, eller fra den følgende sæson? spørger

Kristine.

– Jeg tror man tæller det fra det tidspunkt, hvor man begynder at

bade, også selvom du måske først betaler dit medlemskab en

måned senere, forklarer Lene.

– Jamen, så får jeg mit diplom til vinter. Kristine smiler.
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– Joh, men, indskyder Lene, jeg husker Dorte, hun havde badet

hele sommeren, men det blev ikke regnet med. Kristines smil

forsvinder igen.

– Jeg var jo også på Kreta i fjorten dage, bliver det trukket fra?

spørger hun.

– Nej, da.

– Rolig, rolig, jeg spurgte bare, man kan jo aldrig vide, vel?

Lene og Kristine står og kigger ud af vinduet.

– Hvem var han?

– Aner det ikke, har aldrig set ham før. Men han så da godt ud.

– Hvor kommer de nye fra? De dukker hele tiden op.

– Det er da, fordi folk i det stille anbefaler det til deres venner.

– Guj, tror du virkelig?

– Jeg så da også to piger gå, da jeg kom igår morges. Jeg hilste,

de hilste ikke.

– Ja, så må de da være nye. (Pause). Så du hende dèr?

– Jah.

– Hun går aldrig ind i kaffestuen.

– Jamen, hun er da alligevel begyndt at komme derind noget

mere. Igår var hun da inde og spørge, om hun måtte tage noget

mælk.

– Jo, men hun er da mest ude i forrummet,

– Jo, jo, men det kan da også være, fordi hun ikke gider sidde

derinde. Måske står hun også uden for for at nyde luften og

sådan. Måske ryger hun? – Eller har hund?

– Eller også synes hun os kaffestuefolk er for sammenspiste?
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– Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det synes jeg ikke, vi er.

Lene og Kristine tager en kop til hinanden og hælder op for

hinanden. De går ud foran huset for at se, om de kan se månen

for hinanden.

– Nej, hvor er der smukt og stille i aften. Det er altså fantastisk.

Jeg elsker at stå herude og se månen, så stille her er.

– Træerne larmer da, når vinden blæser.

– Jo, men det er altså noget andet. Det er en stille støj, den

gælder ikke, er den der ikke, er det ikke længere stilhed, så er der

dødt. Bladenes raslen i vinden eller vandets brusen er hvid støj,

synes jeg.

Agatha glider tankefuldt ud fra sit skjul som en lastet coaster fra

en mørk havn. Hun griber igen ud efter navnebogen. En viking

kommer brasende ud fra kafferummet.

– Bogen! Hvor er bogen? Jeg kan altså ikke huske, hvad hun

hedder.

– Hvem?

– Hende der gik forbi? Han peger ud af vinduet.

– Nårh, men det er ... hvad er det nu, hun hedder - Lotte? Nej,

nej, det er ikke hende, det er jo Lasses kone, Agatha laver

tankegangssabotage.

– Lasse hvem? Hvor er bogen?

– Æh, her, siger Agatha uskyldigt og rækker ham bogen. –

Pokkers osse, tænker hun, bare et smugkik mere.



83

Mandag morgen er Agatha igen klar til at udforske badebyens

underverden. Mandagsbanden er der allerede, da hun træder ind

i kaffestuen. På skift køber bandens medlemmer rundstykker.

– Minus 3°’s varme i dag: – det er jo næsten forår.

– Jeg er ikke en skid værd, førend jeg har været i.

– Der er næsten ingen vand i dag. Hvornår kommer kommunen

og laver broen længere? Et bandemedlem underholder. Hvert

bandemedlem drikker ét sort svin fra den hemmelige

Dubonnetflaske – den der står inde i skabet bag cigarkassen med

alle pengene. De drikker kun ét glas. De kunne godt drikke to

glas, fordi de kun lever én gang, men det gør de ikke – altså

drikker to glas.

– Hvorfor elsker Bamse ikke med Kylle? Lars er bandemedlem og

joker. Fordi Bamse er bange for at få Salmonella. Han griner højt.

– Impotens – hvad er det så? Lars er i sit es, og på trods af de

minus tre er han nu varmet op. Det er, når jordens

tiltrækningskraft er større end kvindens. Agatha lytter

interesseret til danskernes humor.

– Sluk lamperne – lad os bruge stearinlysene.

– Hvor er marmeladen?

– Sevilla–orangemarmeladen?

– Ja Dundee’en – men den er fra England.

– Men der står da lavet i Sydafrika, forsvarer den første sig. Det

er iøvrigt underligt, jeg troede de skotske McKay-fabrikker lavede

den.  Bemærkningerne falder i byger fra skiftende retninger.

– Skal jeg ikke gå ud og lave noget mere kaffe?
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– Nej, der er nok, der kommer ikke flere.

– Det værste ved vinter er altså alt det der tøj–af–og–på, bukser,

cykelklemmer, underhylere, støvler, jakke, hue, cykellygte,

bukser, cykelklemmer, underhylere ... og jeg ved ikke hvad.

– Nej, se den måde han bærer sit håndklæde på, siger en

langsynet kvindelig viking og peger ud af vinduet.

– Orv, ja, og se - det var godt nok et kvikdyk han tog; han er en

rigtig Medova-tepose-bader.

– På mig ligner han nu mere en Earl Grey, konstaterer Agatha

tørt, mens hun kigger ud over brillerne.

– Jeg synes, han er en darling , sukker kvinden ovre fra

langbænken – udsigtsbænken.

– Dar–jee–ling, retter Agatha venligt.

– Se hans røv. Åh gud, åh gud, han er en engel.

– Ikke helt. Højst en falden. Jeg har set ham et par gange i byen,

siger Vilhelm.

– Nåeh? Hans fan retter sig op på bænken og ser lettere forvirret

ud. Det er som at sige, at man er helt vild med en bestemt vin og

dernæst få at vide, at man kan få fire flasker for en hund ovre i

Brutto.

– De skulle lige vide, at vi sidder her og snakker om dem, svarer

sidekvinden. Hun trækker ’vide’ helt ud i ’viiide’.

– Det ved de, kommer det tørt, fra Lars. De andre snakker også,

skulle jeg lige hilse og sige.

Hvad er nu det for en larm?

– Det er Hugo, der laver morgengymnastik i ribben.
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– Åh, det lyder voldsomt. Hvornår mon han bryder igennem

muren og kommer ind til os i kaffestuen?

Bemærkningen får Agatha til at glide ud ad en tangent.

Vikingerne har nu i flere år drukket morgenkaffe med

Berlinmuren som nabo, og pludselig går der hul, og et mylder af

morgenbadere fra øst kommer ind i Vestens kaffestue –

Kaféstube des Westens, KDW. Hugo den Første vil nu stå tilbage

som en Gorbatjov den Anden. Hun husker Matthias Koeppels

vidunderlige kæmpemaleri – hvor alle østtyskerne krydsede

grænsen d. 9. januar 1989. – Først morgenmad, så morgenbad;

først morgenmad, så morgenbad, råber de med blege, men glade

ansigter. De sultne øjne stirrer på dette morgenorgiebord: al den

vidunderlige marmelade,  13% C h e a s y  osten og

skovmandsrugbrødet. – Så er det virkeligt sandt, hvad Radio

Free Europe propaganderede: Hvor lever I sehr gut her i vesten.

Agatha står i sin funklende rene, nystivede lotte-uniform og

byder østberlinerne et krus dampende sort Medova og et stykke

rugbrød med jordbærmarmelade.

– Se her, tag bare, det ved man da, hvad er, siger hun moderligt.

Der er mere, hvor det kommer fra. Er I flere, hvor I kommer fra?

– Årh, vi tager til Sri Lanka i næste uge, siger en, der er

vinterbleg, og som bestemt ikke er fra Østberlin. Agatha vågner

med et sæt.

– Åh, det lyder godt. Vi var på Seychellerne i sidste uge, svarer en

anden. Hun er solbrun.
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– Så I morilden i dag? tackler en tredje, den findes ikke bedre i

Det indiske Ocean.

Agatha glider med. Morilden fascinerer hende. Hun har læst, at

morilden kommer fra dinoflagellater, encellede organismer.

Planter eller dyr? Det meldte historien vistnok ikke noget om.

Morild er blågrøn, har hun efterhånden besluttet sig for. Hun har

altid troet, at lyset skulle advare rovdyr. – Pas på, her er jeg – en

giftig alge, hold jer væk. Selv en reje, der svømmer forbi

morildalgerne, kan få dem til at lyse af skræk. Men så har hun

læst, at nogle morildarter er ugiftige. Så dur den teori jo ikke. Jo,

de kunne selvfølgelig nasse på de giftige. De kunne jo bare ligne

de giftige og så spare på udgifterne til giftproduktionen. Men så

skulle der jo være giftige og ugiftige imellem hinanden. Hvis de

ugiftige så brugte den sparede energi til at lave flere ”børn”, ja, så

ville der vel efterhånden blive flere og flere ugiftige, og så skulle

man tro, at advarslen virkede dårligere. Senere havde hun læst, at

dyreplankton ”tror”, at lyset skyldes et af dets rovdyr, goplerne.

Dyreplankton æder morild, og gopler æder dyreplankton.

Vandmænd og brandmænd er gopler – oven i købet storgopler

(se omtalen af det vigtige EU-projekt Euro-Gel tidligere i denne

bog). Dyreplanktonet tror med andre ord, at lyset kommer fra,

for eksempel en brandmand, der netop kan lyse op, hvis solen

rammer den i den rette vinkel. Det vil få dyreplanktonet til at

holde sig væk. På den anden side kan en sådan

fugleskræmselsstrategi vel ikke virke i det lange løb – med
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mindre selvfølgelig, at dyreplanktonet lider af dårlig

hukommelse. Men den mest fantastiske naturhistorie var hun for

nyligt stødt på. Hun havde læst, at morilden var en slags

tyverialarm, eller snarere en overfaldsalarm. Når dyreplankton

æder morildalgerne, udsender algerne lys, og det tiltrækker

dyreplanktonets fjender. Det vil gøre det så farligt for

dyreplanktonet at græsse morildflagellater, at de må opgive og i

stedet kaste sig over mindre selvlysende føde. Det vil altså svare

til, at et menneske råber på politiet, når det bliver overfaldet af en

voldsmand. En politimand er jo en slags voldsmandsrovdyr. Men

analogien holder vel kun, hvis politiet kommer hurtigt. Nogle

fugle gør det samme, når de bliver angrebet. De skriger og

tiltrækker herved endnu større rovdyr, som kan angribe

angriberen. Agatha gyser helt af henrykkelse ved tanken om den

snedige morild – mordild! – Godt gjort! Måske skulle jeg en dag

skrive en krimi om en mordermorder.

Badeklubben er en dagdrømmefabrik, et sted, hvor drømmefrø

har særligt gode spiringsbetingelser; men den er også selv et

drømmebillede, et sted hvor man ingenting laver – altså

arbejdsplads–laver–noget, en kollektiv drøm. Her er et bord,

som man sidder omkring. – Kan det være enklere? Den eneste

afslapper i løbet af dagen – i hvert fald for en del af vikingerne,

ingen coffee to go, ingen hapsburger (som jo må være en

”take–away hot dog”, en hot dog to go, en varm, gående hund),

ingen mobiltelefonsnak og SMS-tasteri (som jo ikke er andet end



88

take-away  venskaber, venskaber, der dyrkes, mens man

samtidigt gør alt muligt andet) – kort sagt intet take-away liv.

Ved Ballehage iscenesætter vi vores morgenliv, det udvikler sig

ikke spontant, jo, det tror vi, det gør – drømmebilledet: nyde

naturen, hygge omkring bordet, ikonet på en familie, tid til

venner og til humor og seriøsitet, replikkernes hurtige spil, fast

talk, men slow venskab og slow kaffe. Man gør det, man gør, kun

det, vikingen er nærværende – man spiller sin rolle, overspiller

nogle sider af sig selv og underspiller andre; man ser ikke TV-

avis, stryger skjorter og råber efter ungerne samtidigt – intet

take-away liv.

– Hvornår kommer solen egentligt? spørger en tænksom viking

sin sidemand, mens han fra udsigtsbænken ser smilende ud over

bugten, nu er den jo nok stået op ovre ved Helgoland Badeklub,

og hvad er egentligt forskellen mellem København og så her?

– Tjah, der er 200 km i luftlinje, siger hans sidemand og ser

smilende ud over bugten, det er knap to længdegrader. 24 timer

er det samme som 360 grader, altså én time er lig med 15 grader.

Knap to grader op i 15 grader, det er cirka 8, og 8 op i én time det

er cirka 8 minutter, så sku’ solopgangen komme cirka 8 minutter

senere her.

– Mens du regnede, stod den op, siger lytteren med et lykkeligt

smil.
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KAPITEL 6

Agatha går derhjemme og tænker, giver sig tid til at tambasiàre.

Det er et udtryk, hun har adopteret fra sin ven, Andrea – Andrea

Camilleri. De mødes som regel én gang om året. Sidste år var hun

inviteret til Italien. Hun boede i et af de huse, som Andrea lige

havde købt til sine døtre – for penge, han havde tjent på sine

krimier. Andrea sælger godt, i Italien bedre end Agatha, må hun

indrømme. At tambasiàre betyder, at man går og nusser rundt fra

rum til rum, laver lidt her og der. Uden plan. Sjæl og krop

samarbejder ikke, og sjælen dominerer. Hun retter bøgernes

rygge ind efter hinanden, men lægger ikke mærke til det. Agatha

kan li’ Andreas bøger. Nemme og ligetil. Vandets form og

Terracottahunden for eksempel. Hendes Miss Marple og Hercule

Poiret ville aldrig blive en kommissær Montalbano. Men! – Hun

ville bestemt heller ikke lade sine bøger sovse til i sex og

platituder, som Andrea gør. Men alligevel, på trods af den snævre

nederdel, holder hun meget af ham.

Agatha tambasiàrer, fordi hun ikke kan komme videre med sin

historie, og hun kan ikke bare sætte sig ned og ”finde på”, der

mangler feltarbejde. Ved Ballehage er der begået et mord, som

kun morderen og hun kender til. Skræmmende isoleret.

Kioskklichéen hedder ”farlig viden”. Aristoteles sagde engang til

den franske 60’er instruktør Jean-Luc Godard, at enhver god

historie har en begyndelse, en midte og en afslutning. – Du har
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ret Mosjø Aristotel, sagde Jean-Luc, men de tre dele behøver ikke

nødvendigvis at komme i den rækkefølge. Den engelske

krimidame P. D. James overhørte deres snak og indskød: –

Præcist, lige netop, sådan er det med krimier. Hvis man lader

mordet ske i historiens begyndelse, ja, så kender man først hele

begyndelsen til slut – ellers står det lidt sløjt til med historien.

Fortælleren må opgive det, som kaldes kontrol over rækkefølgen.

Man kan jo glimrende begynde med en skilsmisse og så gå bagud

og efterhånden indse, at enhver lykkelig skilsmisse forudsætter et

ægteskab.

– Måske skulle jeg invitere min søster herover i et par uger.

Agatha er normalt ikke bange, men hendes monopol på historien

skaber angst. – Slår morderen til mod mig, så vil Lises mord igen

være degraderet til et uskyldigt hjertestop – eller måske to

”uskyldige” hjertestop – Lises og mit. Men hvem er morderen? På

min liste over dem, der hørte om nøglen, har jeg otte personer:

Mikael, Peter, Simon, Dennis, formanden, en der lavede kaffe,

endnu en, som jeg ikke kan få frem på nethinden og endelig

Magnus. Måske var der flere end otte? Én af dem må være den

rigtige. Og hvordan er kvinden myrdet? – og hvorfor? Hvis

opkastet i saunaen er en brik, så er der måske tale om et

giftmord. Men hvordan forgifter man en morgenbader? Agatha

har intet svar.

Om eftermiddagen beslutter Agatha at smutte en tur ned til

Ballehage. Hun tænker hele tiden på den mærkelige knast eller
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rettere manglen på knast bag saunaovnen. Hun har ingen nøgle,

men måske kan hun se noget på saunavæggens yderside.

Solen skinner, og der er knirkende hård frost. Hun parkerer ved

Varna og går sydpå langs stranden. Isluften trænger ind i næsen

og åbner næsetermostaterne helt op på 5. Hun skridter

automatisk længden af mellem to høfder, der er cirka 25 meter –

altså når hun måler afstanden med sine nederdeleskridt. Det

næste høfdemellemrum måler hun ved at sætte fødderne imod

hinanden, venstre forrest, højre forrest, hæl mod tå. – Herregud

man skal jo få tiden til at gå med noget. Nu er strækningen – hun

regner sin størrelse 39 om til meter – 33 meter. Jo mindre

målestok jeg bruger, jo længere bliver strækningen. Til sidst et

tankeeksperiment: Jeg kan bruge et sandskorn som målestok og

vil nu med min sandskornslineal kunne følge grænselinjen

mellem vand og land. Ind og ud imellem de sandskorn, der har

havet som nabo. Indrømmet! Det vil tage tid. Jeg vil vel egentligt

aldrig nå næste høfde, må hun konstatere – afstanden er blevet

uendelig, eller næsten uendelig, fordi selvom sandskornet er

meget lille, så er det jo ikke uendeligt lille. Agatha var for mange

år siden fascineret af fraktaler. Benoit Mandelbrots fraktalbog

havde hun siddet og læst i den dag, hun havde fået besked om, at

hun var blevet udnævnt til Dame Commander of the British

Empire. Agatha stopper op et øjeblik og smiler for sig selv. Et par

duffelcoats går forbi og smiler igen – overrasket – sød og venlig

dame, det må man sige; der er da nogle få glade mennesker
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tilbage i denne verden, tænker de samtidigt! Max var blevet adlet

nogle få år tidligere. Det var sket kort tid efter, at hans bog

Nimrud and Its Remains var udkommet. Han havde dedikeret

bogen til hende. – Jeg vil altid huske dedikationen: Jeg dedikerer

denne bog til min hustru, Agatha Christie Mallowan, der delte

glæderne og prøvelserne ved udgravningen af Nimrud med mig

og lettede vort møje og slid ved sin fantasi, sin dygtighed og sin

godhed. Det var – milde himmel – Agatha stopper igen op – i

1967, nej 66. Efter Max’s død kom Poul og Danmark. Tiden er

sandelig ikke uendelig. Men jeg har oplevet meget. Nimrud på

Tigrisflodens østbred. Her havde været så smukt. Måske det

skønneste sted jeg nogensinde har været. Smukt – måske fordi

der var så meget fortid. Banalt selvfølgelig – fortiden er

naturligvis arkæologens nutid, men højborgen med de assyriske

hoveder, varmedisen og fugten over de vidtstrakte, grønne

sumpe. Mandelbrot sagde det så præcist: – En uendelighed på en

endelig plads. Selvom ruten Varna–Nimrud–Ballehage synes

uendelig lang, så står hun der pludselig – Ballehage. Hun er gået i

sand og faldet i staver. Hun ser på de beskedne bygninger. – Det

store i det små, doktor Mandelbrot eller måske snarere doktor

Brandes! For Agatha rummer Ballehage alle de livsingredienser,

hun holder mest af – de 3 v’er. Det er ikke, som når hun laver

mad til sig selv, hun læser en opskrift kursorisk – går ud og køber

ind, og kommer hjem og mangler noget. – Skidt det går alligevel,

tænker hun, men det gør det faktisk ikke, smagen er ikke perfekt.

Men ak – Jeg har jo heller ikke absolut gesmag. Hun kan ikke
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helt forestille sig retten ved at bare at læse i kogebogen alene.

Sådan føler hun det ikke med Ballehage; her har hun studeret

opskriften grundigt, alle ingredienserne er der, og retten er

perfekt – det kan hun fornemme i tankerne alene, hun har

absolut gebad. Den friske vind, solen, vikingerne og – havet

naturligvis, men også sandet, måske især sandet. Hun elsker sand

– en relikt ørkenkærlighed? For to år siden overværede hun ved

et tilfælde en stor sandkulturfestival i Holland. Mennesker i alle

aldre legede og arbejdede på stranden med at lave

sandskulpturer. Da vi alle begynder i sandkassen, kan man vel

sige, at det er den eneste kunstart, der i sand forstand bygger bro

mellem folket som skabende kunstnere og den lille kunstelite.

Men det, der fascinerede hende mest, var forgængeligheden. At

producere en kunst, der allerede begynder at forsvinde, mens den

bliver lavet, skaber en særlig holdning til værket, naturligvis.

Bruge alle ens kræfter og omhu på noget så forgængeligt. Mens

hovedet formes, fyger fødderne væk. Man arbejder op mod

vinden. Sandskulpturen når ikke at blive elitær, at blive

institutionaliseret. Inden det etablerede når at blive enige om, at

der her er tale om kunst: – Det her er kunst, kan I så høre efter,

vi ved hvad kunst er. Ja, så er den allerede væk igen. Billederne

tages ned igen, inden ferniseringen er overstået. – Hov, hov, vent

lidt, vi skal da lige drikke ud, der er da stadig lidt rødvin tilbage.

Ingen kunstmæcen er interesseret i den, ingen investor, fordi den

ikke rummer den sædvanlige kunsts dobbelthed – den elitære

forståelse og så den lækre pengeanbringelse, som man
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selvfølgelig ikke taler om, men som er så lurende nær alligevel –

det afgrænsende, dobbeltsikrede pigtrådshegn, der holder os – de

måbende med hul i lommen – ude, er borte, væk – bogstaveligt

talt føget væk.

Der står en mand i en slags pels ude på broen. Han stirrer i

retning af den store engelske kvinde. – Ham kender jeg vist ikke,

tænker hun ængsteligt. Da Agatha kommer nærmere, sætter han

sig på sydtrappens øverste trin og skutter sig. Med lukkede øjne

lader han sit ansigt fange af solen. Solen smiler. Både solen og

manden er tilsyneladende faldet i staver, egne tanker eller måske

fælles? Solen har sympati for nordboerne. – Her føler jeg mig

velkommen, siger den til alle, der måtte høre efter. Det er noget

andet end i syden. Her når man knap nok at sige ’hola’, ’bon jour’

eller hvad man nu siger under Alperne, førend alle forsvinder ind

i deres huse og fornærmet banker skodderne i. Hvis de endelig er

ude og hilse på, har de solbriller på, og jeg hader at stråle på folk,

der bærer solbriller. Meget uhøfligt. Det siger sig selv. Næh, så er

nordboerne anderledes. Altid velkommen, selv ved årets

allerførste, små visitter, hvor jeg kun lige lurekigger over

horisontkanten. Sagt mellem Dem og mig, fortsætter solen og

sænker stemmen fortroligt, så føler man sig da heller ikke mindre

velkommen af, at nordiske kvinder en masse smider tøjet, når de

ser en, sikke værter. – Halløjsa, tænker man, jeg er da vistnok en

velset gæst, en vaskeægte solskinshistorie. Og i øvrigt – kun

nordiske børn lader solen smile på deres tegninger; det gør børn
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fra lavere breddegrader ikke, så det er hermed videnskabeligt

bevist. Quod erat demonstrandum.

Den solbeskinnede pels ænser overhovedet ikke Agatha, der

stille og diskret går ind i herrebåsene. De ligger i skygge, og der er

meget koldt. Hun styrer direkte mod saunavæggen i den inderste

bås. Her ligger en gammel svalerede på gulvet, en æske

tændstikker og et brugt plaster. Hun går ned i knæ og giver

væggen et nærmere eftersyn – lige over risten. Pludselig er

kulden der igen. De berømte små nakkehår gør opmærksom på

deres eksistens. Adrenalin og små nakkehår er kun udviklet i

forbindelse med fare. Elefanter er aldrig bange, så de har kun

store nakkehår. Dèr, hvor knasthullet skulle være, er der indsat

noget – det er et, æh, det er et stykke – korkprop, som er malet

blågråt på endefladen, ligesom væggen. Hun rejser sig hurtigt op

og giver stranden et vagtsomt blik, men der er ingen, og nu er

solpelsen også væk. Filmmusikken høres kun svagt i baggrunden

– ingen adrenalin, ingen små nakkehår. Hun bøjer sig igen ned

og prøver at få proppen helt ud, men uden held – fisker så

bilnøglen op af frakkelommen. Nu går det meget bedre; proppen

vrikkes ud, og Agatha ser, at der nu er hul igennem ind til

saunaen. Igen rejser hun sig op, træder et skridt tilbage for at få

et overblik over stald og strand. – Hvad i alverden er meningen?

Hvad er der sket her? Hun bøjer sig igen ned for at forvisse sig

om, at hun har set rigtigt, stikker pegefingeren ind i hullet og

lader den køre omhyggeligt langs hullets kant. Nogen har boret

hullet. Det hul har aldrig set en knast. Hun begynder tøvende at
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gå ud igen. Stranden er stadigvæk øde, men fra syd kommer en

enlig gående. Agatha skynder sig tilbage ad stranden. Hun vender

sig en enkelt gang om og kigger bagud, men nu er den enlige

vandrer forsvundet.

Tankefuldt kører Agatha ind til byen. Hun overser trafikchikanen

ved hotellets ishus, og det hårde bump river hende ud af alle

tanker, og den lille Morris går i knæ med en stønnen. – Jeg har

brug for at være et sted, hvor der er mange mennesker – og det

lige nu. En café skulle gøre godt. Nu har vi selvfølgelig for længst

gættet, at Agatha ikke normalt er noget cafémenneske, alt for

meget røg og alt for meget snak og alt for meget højglans. Hun er

også ligesom for stor til de små caféborde. Et par gange har hun

væltet et kaffebønneglas og et lys på et nabobord, når hun

manøvrerede sig ind og ud fra sin plads. Men nogle stille

hverdagsformiddage lister hun alligevel ind på Casa og sidder

med en avis. Kaffen koster godt nok 18 kroner, men så kan hun

læse flere aviser gratis. Men der er et problem. Nogle af

stamkunderne sidder nemlig altid med de sektioner, som Agatha

gerne vil læse, altid. Det kan gøre Agatha så eddike-ond i sulet.

Hvor er caféfidusen så henne, hvis man blot sidder tilbage med

den lakserøde business-sektion? Og det er, ærligt talt, ikke nemt

at liste ind og se, om aviserne er intakte, inden man bestiller en

kaffe. Det er i hvert fald ikke nemt at gøre elegant, når man er lidt

stor og ikke ligner en cafelandsbybeboer. Men i dag må der gerne
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være mange mennesker; hun har brug for anonyme menneskers

anonyme nærvær.

På Casa er Johannes på vagt. Ham kender hun; hun kan li’

hans facon. Han svømmer altid stærkt i havets overflade. Som en

venligtsindet, men årvågen revhaj krydser han rastløst rundt

mellem de skinnende stålborde, som var de små koralblokke i en

lun lagune. Hun ser ham komme ud fra personalets toilet; han

ser med det samme Agatha og går over til hendes bord.

– Goddag, frue, long time no seeing, siger han og tørrer

hænderne i forklædet. – Ja, siger han forklarende, selvom man er

tyk, kan man jo godt ha’ tynd mave.

Åh, spadseredragten strammer, men hun smiler.

– En Darjeeling on the rocks, siger hun og prøver at ramme

tonen.

– S’gerne.

– Ah, te, tænker hun og fører koppen til munden, det var lige,

hvad jeg trængte til. Lugten rammer hende straks. Den er svag,

men den er der. Hvad er det for en lugt? Darjeeling er det ved

den søde død ikke. Det var da en mærkelig te. Nej vent, det er jo

ikke teen, det er hånden. Hun lugter diskret til pegefingeren. To

teenagere ved nabobordet fniser. Lugten er fremmed, ukendt.

Det var den finger, hun stak ind i det kunstige knasthul ude ved

Ballehage. – Hvad er det for en lugt? Den er ubehagelig og føles

syntetisk. Hun falder i dybe tanker. – Måske skulle jeg spørge

Kim oppe på uni. Kim Jensen er kemilektor på universitetet, en

gammel ven af hende og Poul. Han har flere gange hjulpet med
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noget kemisk ude på Moesgaard. – Måske kan han sige et eller

andet om lugten. Agatha rejser sig straks, tager sin frakke på og

går mod døren. Hun mærker instinktivt efter om bilnøglen ligger

i lommen og får fat i korkproppen, tager den op og lugter til den.

De to teenagere følger hende med øjnene, nu fniser de igen. Men

det er kun os, der ser det, Agatha ænser ikke andet end den

mystiske lugt. Det er den samme lugt som på fingeren, men

kraftigere.

– Nååh, prøver du at vride den sidste bouquet ud af Amaronen,

kommer det ovre fra disken. Johannes står og betragter hende

med et bredt grin.

– Prøv lige at lugte, siger hun og smider proppen over disken til

ham.

– Fy for helvede, hvad er det for noget rævepis og terpentin, du

drikker, Johannes’ ansigt fortrækker i en forfærdet grimasse.

– Hvad synes du, lugten minder om? spørger hun uden at ænse

hans udbrud.

– Det har jeg ingen anelse om, men prinsens Caissscch er det ved

gud ikke, absolut nikke–nej, svarer han definitivt og med en

overdreven royal trutmund.

– Næste gang giver du kaffen, råber Johannes efter hende, men

hun er allerede væk – både i tanker, krop og prop.

Mærkelig dag – Langelandsgade er som tømt for trafik. – Er jeg

alene i verden, eller er atombomben faldet? tænker Agatha.

Gaden er ellers altid en trafikal flaskehals. Århus by har en helt
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unik trafikplanlægning. Hun har for længst gættet, at den

kommunale trafikplanlægger er schizofren. Én dag skal byen

være en smilende, grøn cykle–gå–by, den næste en sur, grå

køre–i–bil–by. Som en stresset, motoriseret laboratorierotte

forsøger man at finde ind og ud af centrum – ofte er den eneste

forbindelse mellem to gader i bymidten kun en lille smal gyde,

som alle de lokale selvfølgelig kender. Skal man to steder i byen,

kører man ind til det første sted og så tilbage til byens udkant for

dernæst at køre 180 grader omkring byen og så ind i centrum

igen til det andet sted. Du vinder én million gode engelske pund,

hvis du kan svare på, om det giver mere eller mindre

luftforurening? Bygningsforvaltningen må også være schizofren –

en dag planlægger man at fritlægge åen, så folk kan sidde og

slikke sol og fadøl, den næste dag lader man Clemensborg rejse –

blandt venner kaldet ”skyggen”, så hele ølbredden forsvinder i en

evig skygge. Costa del Sol-byggepolitik – eller snarere Costa del

Sombre. Langs begge sider af Langelandsgade ligger der volde af

snesjap. Agatha kører over for gult, men ser i bakspejlet, at de to

følgende biler ikke rystes af. Bilen bag hende overhaler og tuder

utålmodigt. – Road rage, tænker hun. Hun når dog i hel stand op

på universitetet. Her sagtner hun farten og drejer ind på Kemisk

Instituts parkeringsplads. Der er studenter overalt. Agatha er lige

ved at få hoveddøren banket ind i næsen, da studenten foran

hende slipper den uden at se sig tilbage. Inden for er der også

mange studenter, og gulvet er brunt af tøet sne. En ram lugt af

billig kantinemad og svolvbrinte rammer hendes næse. Et par af
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de studerende fniser og ser skævt over mod hende. Agatha ser det

og føler sig straks ilde til mode; hun skynder sig op ad trappen til

1. sal. Her ligger Laboratorium for Organisk Kemi. Kims dør står

åben; hun kigger ind i det lille kontor, der er fyldt med bøger og

papirer, men ingen forsker. På døren hænger en seddel: Kun den

dumme rydder op; geniet behersker kaos. En rengøringsdame

står med en klud og kører den langsomt og pertentligt uden om

en stak papirer – hele tiden præcist én centimeter fra stakken.

Kvinden ser ikke Agatha, hun drømmer, at hun har vundet i

Lotto. Agatha banker på hos sekretæren, der fortæller hende, at

Kim er i laboratoriet for enden af gangen. Hun finder ham gemt

væk i en jungle af glas, slanger og apparater. Han er ved at vise en

student et eller andet måleinstrument.

– Hej, Agatha, det er længe siden, siger han med et smil. Hun får

en hånd.

– Hvis du får problemer, siger han til studenten, så lad være med

at komme og spørge. Til den store kvinde i døråbningen siger

han:

– Lad os gå ind på mit kontor. Hun bliver stående, ser på ham og

siger:

– Se på mig, er der noget mærkeligt ved mit udseende? Et par

studerende fniste, da de så mig.

– Næeh, bortset fra spadseredragten som ikke ligner den

officielle uniform her, så ..., åh, Kim griner. Du er sikkert blevet

taget for en Donaldsen-fan. Agatha ligner et stort

spørgsmålstegn, og Kim fortsætter:
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– Lige siden det kongelige bryllup har vi haft ældre damer

rendende rundt på gangene. De drømmer om at få et glimt af den

kongelige svigerfar.

– Årh. Agatha har godt hørt historien.

– Uni bliver snart kongelig hofleverandør i matematik, griner

Kim. Han blotlægger en stol ved at flytte en stor stabel

fotokopier, placerer den forsigtigt oven på en anden stak og byder

Agatha stolen.

– Hvordan går det ellers? Brygger du på nye bøger?

– Det er ikke nødvendigt i øjeblikket. Faktion overgår fiktion.

– Nærmere forklaring, please? Kim kigger på Agatha. Hun går

lige til sagen og fortæller ham hurtigt historien, tager proppen op

og kaster den over til ham.

– Hvad lugter den af? spørger hun.

Han kigger mistænksomt på proppen og stikker den så forsigtigt

op til næsen.

– Interessant; det lugter som en forbindelse bygget over

ethylacetat; det er sindsygt farligt.

– Er du sikker på det?

– Nej, bestemt ikke, jeg skal have en prøve i HPLC’en først.

– Der er ikke mere prøve end, hvad der er i proppen her.

– Det er ikke nok; jo, måske til et lille signal, men ikke til at give

os en formel.

Agatha falder i staver.

– Hvis vi kender formlen, kan du så sige, hvor giftigt stoffet er, og

hvor det er produceret? spørger hun efter en pause.
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– Måske.

Endnu en pause. Agatha læser tanketomt titlerne på de mange

bøger: Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis,

Handbook of Thermodynamic Data of Aqueous Polymer

Solutions, Hydrogen as a Fuel og Colossal Magnetoresistive

Oxides.

– Kan der ikke sidde noget af stoffet tilbage i saunaens trævæg?

spørger Agatha.

– Nej, det må være fordampet for længe siden, siger Kim.

– Hvis morderen har spildt noget, så er væsken måske frosset, og

der har jo været frost lige siden morddagen, siger Agatha ud i

luften.

– Jah, det kan selvfølgelig være, siger Kim lidt mindre afvisende,

men han lyder langt fra overbevist.

– Skal vi ikke prøve alligevel? forsøger hun.

– Prøve hvad?

– Prøve at bore et stykke træ ud og se, om der er noget tilbage af

stoffet selvfølgelig, fortsætter hun – har du tid?

– Neej, men det får jeg ikke, før jeg skal pensioneres, så vi må vel

hellere gøre det så hurtigt som muligt, sukker Kim. – Hvad skal

vi bruge? Et bor, noget blåt maling, en træskive, nogle

køleelementer og en køletaske.

De henter boret hjemme hos Kim privat, borer en skive ud af et

brædt, finder noget maling og blander sig frem til den berømte

Ballehageblågrå.
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Nu går turen videre til Ballehages parkeringsplads, og de går

ned til klubhuset med grejet skjult i en diskret gul Bruttopose.

Stranden er helt tom. I den bageste bås borer Kim en skive træ ud

omkring hullet, smider hurtigt skiven i køletasken og sætter den

anden skive ind i stedet. – Ikke dårligt, malingen ligner da meget

godt.

– Lad os nu i en fart komme tilbage til HPLC’en, siger han.

– Min laborant kan ekstrahere stoffet i eftermiddag og køre

prøven i morgen. Ring hjem i morgen aften, 86116049, men du

har vel allerede mit privatnummer, siger han. Agatha takker og

kører hjem. Det er blevet mørkt; de første, modige snefnug

danser i Ringgadens gule lys. Hun er træt, tager en madeira og en

banan, smider sig i sin store rattanstol, og snart sover hun.
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KAPITEL 7

Hun vågner klokken halv tre om natten, fortumlet og forvirret.

Agatha har sovet i sin spadseredragt. Det hader hun. Hvem gør

ikke det? – Hvad sker der? Hvad er det? Nogen råber jo. Det

kommer ude fra haven, nej, gaden er det. Hun er helt rundt på

gulvet. Jo, det kommer fra gaden. Nu kommer hun langsomt på

benene, famler sig frem i mørke hen ad den lange gang og ned til

værelset, der vender ud mod vejen.

– Jeg skal komme efter dig, jeg skal ..., hun lader hånden hvile på

dørhåndtaget, mens hun lytter til den skingre stemme. Agatha er

med ét stiv af kulde og skræk.

– Jeg skal komme efter dig Agatha, nu lyder råbet svagere. Hun

lukker forsigtigt døren til værelset op, stikker hovedet ind og

kigger hurtigt ud på gaden. Der er ikke nogen. Hun tripper

hurtigt hen til vinduet, lægger ansigtet mod ruden og kigger til

begge sider. Langt nede ad gaden ser hun et menneske forsvinde.

Agatha presser sig op ad væggen, hjertet banker, men tiden er

standset. – Det her er vanvid, tænker hun. Hvem det end er, så er

han gal. Hun vender sig om og ser igen ud, men der er stille. Nu

falder sneen tæt. – Fodsporene, fodsporene for pokker. Agatha

har glemt alt om frygt, styrter ind på sit arbejdsværelse – linealen

og mit Leica? I klædeskabet finder hun et par støvler. Trappen er

glat, og hun er ved at falde. Ude på gaden kan man endnu se

fodsporene. De forsvinder i en bølget bevægelse ned ad vejen.

Hurtigt bøjer hun sig ned over et fodspor og tager et billede.
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Blitzens kraftige hvide lys reflekteres af tusindvis af snefnug og

danner en svimlende stjernehimmel omkring hende. – Jeg er

allerede i himlen, eller med det her liv, så kommer jeg det snart,

tænker hun. Agatha tager to billeder – et aftryk af højre fod og et

af venstre. Dernæst måler hun længden af et fodaftryk med

linealen, 33 cm. Hun rejser sig lidt klodset op, stiv i ryggen, ser

sig omkring, men alle sover tilsyneladende, alle vinduer er i hvert

fald mørke og helt uden liv. Hverken råb eller blitz har kunnet

vække naboerne. Hun står dèr midt på gaden midt om natten og

midt i sit livs et-eller-andet, med kameraet i den ene hånd og

linealen i den anden. Spadseredragten er krøllet, nederdelen har

drejet sig 90 grader, og frisuren er ødelagt af hendes søvn i

lænestolen, de stive permanentede krøller er presset over i den

ene side af hovedet. Imens skjuler sneen ethvert spor, der er

efterladt af nattens ånd. – Det var en mand – det er jeg næsten

sikker på. Han slingrede fra side til side, beruset? Måske. Hvis

det er min morder, så er han psykisk helt ude af jaketten. Men

hvilken morder er ikke det? Han er dødsens farlig; og jeg må væk

herfra – allerede i nat. Han kan komme tilbage, hvornår det skal

være. Hun tænder lys i hele huset, går ind på toilettet –

tandbørste, tandpasta, tandtråd, tandstikker og tanteting. Hun

prøver at koncentrere sig. Agatha, der har pakket utallige gange,

kan ikke samle sig om opgaven. – Hvad jeg mangler, må jeg købe,

resignerer hun.
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Hun må ringe på hotellets hoveddør flere gange, og der går lang

tid, inden receptionisten kommer. Han gaber, men stirrer så

vantro på den ældre dame, der står uden for glasdøren med en

lille håndkuffert. Kvinden står lidt foroverbøjet og stirrer bestemt

på ham.

– Undskyld det sene tidspunkt, siger hun, mens hun tænker på,

hvad man på dansk siger som hilsen til en person, man møder

klokken fire om natten. Godnat duer ikke, og det gør godaften,

goddag og godmorgen heller ikke.

– Jeg vil gerne have et enkelt værelse lige nu! – Hold kæft,

tænker receptionisten, hvad er det for en gammel stodder, der

har smidt hende ud af sengen på det her tidspunkt. Ham skulle

jeg lige møde, så skulle han ...

– Hèr, øverste etage. Udsigten er fremragende – men først om

nogle timer, han stikker Agatha nøglen. Det formelle kan vi ordne

i morgen.

Hun vågner sent, er et kort øjeblik desorienteret, men så

indhenter nattens oplevelser hende. Her på Plaza føler hun sig i

sikkerhed. Hun vil blive på hotellet indtil videre, men hun må

passe på, at ingen af dem, hun mistænker, får nys om hendes

skjulested. Agathas værelse er helt oppe under taget. Der er skrå

vægge til den ene side. Hun kan se over på det betongrå

rådhustårn med dets grønne kobbertage. – Morgenmad – de har

måske stadigvæk morgenmad nede i restauranten. Den nyvundne

tryghed slipper sulten løs. – Åh, gud, hun bliver helt blød i
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knæene, der er garanteret cocktailpølser og omelet – og måske

endda bønner, nej, det vil være umuligt. Rule Brittania. Liv – du

er mig utro – men jeg tager dig sgu tilbage.

Agatha sidder halvt skjult bag vinduet i Churrascaria’et og

ser ud på det århusianske dagligliv. – Churrasco er egentligt

argentinsk grillmad, så det er jo klart, at man ikke bare kan kalde

en restaurant på Plaza for en grillbar, men argentinsk eller ej, så

er det, hvad det er. Men lige nu får hun herlig britisk

morgenmad, næsten – hun mangler kun the horribly bloody

looking kidneys and mushrooms and rolls of bacon, som hun

lader Nevile Strange sige i sin Towards Zero. Udenfor er der en

hektisk trafik af befolkning, biler og busser. Nogle render den ene

vej, andre den anden. Hvorfor aftaler man ikke indbyrdes, hvem

der køber ind hvor? Man kunne have venner, der købte ind for en

i City Nord, City Øst og City Vest og så kunne man selv købe ind i

City Syd. Vareudvekslingen kunne dernæst foregå et eller andet

centralt sted. Slut med alt renderiet.

Langsomt vender tankerne tilbage til badeklubben og hendes

egne problemer. – Jeg må have skrevet ned, hvad jeg ved. Hvis

jeg bliver myrdet, vil det sikkert blive arrangeret som en ældre

englænderindes morte naturelle, tænker hun med en gysen, der

ryster hendes store krop. Set fra et nabobord kunne man tolke

det som en naturlig og – ville vi synes – sund væmmelse over de

tre selvdøde cocktailpølser, der ligger på Agathas tallerken, det er

det dog slet ikke. Men det er selvfølgelig kun os, der ved det, fordi

vi er de eneste, der ved, at hun er englænder. – Jeg må skrive alle
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mine beviser ned og deponere papiret hos en eller anden. Han

skal ikke slippe; han skal ikke slippe, så sandt jeg hedder Agatha

Christie. Efter sidste nat kan hun nu endelig sige ’han’. Hun tager

blok og kuglepen frem fra sin taske og begynder at skrive navne

ned. I sin håndtaske har hun den lille sorte notesbog, og her står

navnene på alle dem, der skrev sig ind i klubbens navnebog

mellem klokken ’åbning’ og klokken cirka 7 på morddagen. Det

drejer sig om 17 vikinger. På den næste side har hun navnene på

de otte, der har eller kan have hørt hendes forespørgsel om

nøglen – eller rettere hun mangler navnene på to af dem, men de

var kvinder. Der er fire gengangere på de to lister. Den kriminelle

fællesmængde! Den ene er en kvinde. Hun er udelukket efter

sidste nat. Så nu er der kun tre tilbage. Hvor let! Agatha kigger

chokeret på sin liste. Hun kender dem alle tre. Trist, skrækkeligt,

men der er ingen tvivl. Simpel logik. Hvilket skonummer har

disse tre herrer, tænker Agatha med slet skjult triumf. Sort tårn

A1 til A8, skak og mat! Touché. Jeg er meget tæt på at kunne

spidde ham. Så optaget er hun af sin fællesmængde, at hun ikke

ser den lille pige, der står ved hendes side. Pigen står og læner

forkroppen forover, hænderne er på ryggen.

– Skal du have gæster, siger pigen.

– Gæster? Agatha kigger lidt forvirret på den kønne pige, gæster?

Nåeh, alle navnene. Nej, nej, jeg mener jo, jo–jo, jeg skal have

gæster.



109

– Du har skrevet nogle af navnene to gange, siger pigen videre

med et klart blik på blokken – skal du ha’ flere fester, eller har du

venner, der hedder det samme.

– Ja, godt set, siger Agatha, meget godt set. Her er en tokrone til

en, æh et eller andet. Agatha aner ikke, hvad man kan eller måske

snarere ikke kan få for en tokrone.

– Tak, siger pigen og nejer. – Neje! det var som syv, tænker

Agatha, hun nejede, hun må være udlånt fra Museet for

Forhistorisk Høflighed. Pigen forsvinder ud i receptionen.

Der er én ting, Agatha endnu ikke har skænket en tanke: Det er

motivet. Har alle tre et motiv? Hvad får i det hele taget en mand

til at slå en kvinde ihjel på en så bestialsk måde? Eller på hvilken

måde? Agatha er, allerede inden Kims analyseresultat foreligger,

begyndt at tænke i giftmordbaner. Vidste den myrdede noget om

manden? Var hun en kasseret elskerinde, der havde truet ham

med at lække deres fælles historie til konen? Er han en kasseret

elsker, der ikke havde andet at true med end et mord? Som alle

ved, så er der jo kun 3,5 millimeter mellem kærlighed og had på

det smalleste sted. Agathas fritvoksende fantasi udspyer flere

andre, mindre smigrende varianter. Det bedste ved den lille liste

er dog, at hun nu forsigtigt kan begynde at udspørge de andre.

Men tør hun overhovedet komme i badeklubben mere? Venter

han ikke bare på hende? Hvis hun hele tiden er i nærheden af

andre, er hun vel i sikkerhed. Og hvis hun holder sig langt væk fra

alle tre, kan hun vel også tage den med ro. Hun må ringe til en
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viking og tilbyde at tage vedkommende med om morgenen, det

vil være en ekstra tryghed. Morderen er psykisk ude i tovene.

Måske kan hun få ham til at gøre et forkert træk, få ham til at

begå en fejltagelse. Men det vigtigste nu, er at få signaleret til

morderen, at hun har betroet sig til andre, og at han dermed ikke

kan løse problemet ved at eliminere hende. Der er meget at

tænke over. Hun smider blok og pen ned i den åbne taske,

smækker benene op på nabostolen. – I aften vil hun ringe til Kim

og få resultatet af analysen. Hun kan ikke vente og har lyst til at

køre op på universitetet med det samme. Men her kan Kim jo

ikke have hende rendende. Hun vil igen stikke for meget ud i

studenterlandskabet – og blive mistænkt for at rende efter

skotske matematiklærere, ærligt talt, der er en nedre grænse.

Men fornemmelsen af – midlertidigt i det mindste – at være

uden for fare, får hende til at slappe af, og hun nyder et øjeblik

rollen som løvinden, der ligger i det høje, tørre, gyldne græs og

overvejer, hvilken af tre gazeller, hun skal angribe.

– Er De færdig? spørger en lille, hurtig servitrice.

– Kim Jensen.

– Det er Agatha, siger Agatha.

– Åh, godt, Agatha, nu skal du høre. Det er en interessant

forbindelse. Stoffet hedder 3-di-bromyl-2-methyl-ethyldiacetat.

Du vil nok finde dets egenskaber interessante. Det er flydende

ved stuetemperatur, men bliver til en gas ved cirka 50 grader. Det
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er yderst giftigt, bedøvende i selv meget små koncentrationer.

Kort sagt, det ideelle stof, hvis man vil være saunagiftmorder.

– Hallo, er du der? næsten råber Kim.

– Ja, ja, undskyld, siger Agatha. Det vil sige, at hvis det blev

sprøjtet ind gennem vores hul i væggen, så ville det blive til en

gas inde i saunaen. Men hvordan undgår vores morder at forgifte

hele badeklubben?

– Jeg tror, han har brugt en meget lille mængde. Men han må

lufte ud, inden de næste går i sauna.

– Interessant, meget interessant, siger Agatha. En ting mere –

hvor køber man det stof?

– Ja, ser du, godt spørgsmål. Jeg checkede på nettet. Det kan

faktisk kun skaffes fra USA.

– Jamen, kan man bare bestille sådan et stof hjem?

– Hvis du vidste, hvad der bliver handlet over nettet og illegalt

sendt over hele vores lille klode, så er det her piece of cake. Om

25 år er der ingen butikker tilbage, alt vil foregå over nettet, kun

Net-to er tilbage, griner han.

– Hvem forhandler det? fortsætter Agatha.

– På nettet kommer der faktisk kun én forhandler op – Carolina

Chemicals i North Carolina. På deres hjemmeside kan man bare

gå ind og finde lange lister over kemikalier i deres katalog.

– Jo, men, hvorfra kendte morderen stoffets egenskaber.

– De oplysninger kan man også finde på firmaets hjemmeside,

men du har ret, hvis du spørger, om det ikke kræver bare et 7–tal
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i kemi ved studentereksamen. Jeg vil i øvrigt nok mene, at det

kræver 9 med pil opad.

– Det vil sige, at manden har søgt på nettet hos forskellige

kemikaliefirmaer, fundet stoffet, som havde de ønskede

egenskaber, sendt sin bestilling som en e–mail og fået det med

posten.

– Lige mine ord, siger Kim.

– Kim, tror du, man kan skrive til firmaet og bede om navnet på

kunden?

– Nej! Det vil man ikke gøre. Diskretion og alt det der, nej de vil

bestemt lugte lunten.

– Kan man narre det ud af dem? prøver Agatha.

– Hm, jeg tror ikke, at den går, men vi har jo intet at tabe.

– Skriv til dem og sig, at du hedder – Agatha holder en kort

pause – Magnus Bøje, og at du tidligere på året købte det der stof,

3-metyl-et-eller-andet-acetat, og at du gerne vil have en ny

faktura, fordi du har smidt den gamle væk. Ring når du hører fra

dem; ring til Plaza værelse 415. Nummeret er, vent lige, Agatha

rækker ud efter hotellets skriveblok – 86131734 – og du har også

badeklubbens nummer, ikke? Hotelhistorien får du en anden

gang. Agatha siger farvel og lægger langsomt røret på. Hun kigger

over på natbordets lampe. – Yderst interessant, siger hun til den

med antydning af et smil – ikke en dårlig dag. Selv om lampen

absolut har pære, aner den ikke, hvad den skal svare.
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KAPITEL 8

Med sit lyserøde badehåndklæde under armen marcherer Agatha

ned i receptionen og ud. Receptionisten kigger søvnigt efter

hende. Hendes tre mistænkte er – da-daa – Magnus, Peter og

Mikael? – Listernes fællesmængde. Er der nogen af dem, der

kender noget til kemi? Magnus er agronom. Koger man agronomi

ind til en kraftig fond, er der kun kemi tilbage. Mikael er

efterlønner og ex-ingeniør, tror hun nok. Men hvad Peter

arbejder med, ved hun ikke. De færreste i klubben taler om deres

arbejde. Det gør klubben meget usædvanlig. ”Joblandsbyen” er

landets største, og den er helt anderledes end ”badelandsbyen”. –

Jeg slår Mikaels og Peters efternavne op i fotoalbummet, så

kommer resten nok af sig selv – stykke for stykke. Gamle Karl

bemærkede lugten, da han gik forbi saunaen den morgen.

Morderen må have ventet i dagevis, måske i ugevis, på at få en

chance til at forgifte Lise. Selv så tidligt om morgenen er der kun

få minutter imellem, nogen går i sauna. Han står skjult ude i

bageste bås og observerer hvem, der går i vandet. Nej, han skal

også se, hvem der kommer ned i klubben. Han står først oppe i

skoven og ser, at der er tilstrækkelig med tid både før og efter

Lise. Dernæst skynder han sig ned til klubhuset, går hurtigt

bagom og ud i herrestalden. Idet han går forbi vinduet ind til

saunaen, kan han se, hvor mange der er dèr. De første i klubben

den morgen må allerede være i saunaen eller være ved at forlade

den. Han går om til den bageste bås, gemmer sig i mørket, tæller
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saunisterne en for en, efterhånden som de går ud i vandet. Hvis

mænd og kvinder opfører sig ens i badestaldene, vil ingen af de

første mænd klæde om i den bageste bås. Den vil først blive brugt

senere, når der kommer flere. Her kan han altså stå upåagtet.

Hvis nogen opdager ham, lader han blot som om, han er ved at

klæde om. Nu ser han Lise gå ud ad broen. ”Hard-core”

vikingerne er allerede omklædte og på vej ind i huset. Lise

kommer tilbage fra havet og går i sauna. Den er nu tom, og hun

er alene. Så snart han gennem det lille hul kan høre hende inde i

saunaen, sprøjter han den dødelige gift ind. Han må nu vente,

sandsynligvis nogle frygteligt lange sekunder, måske endda et

minut. Lise vil undre sig over, at hun bliver svimmel, og

morderen regner med, at hun vil skynde sig ud af saunaen. Hun

kaster op og løber ud, glemmer sine sandaler. Ude i den friske

luft vil hun ræsonnere, at det kolde vand vil gøre hende frisk igen.

Nu går hun i en fart ud ad broen, stiger ned i vandet, og den

voldsomme afkøling giver hende øjeblikkeligt hjertestop. Han vil,

så snart hun er på vej ud ad broen, styrte ud af herrestalden –

måske endda hoppe over den lave skærmvæg – og løbe hen til

saunaen. Her vil han lukke døren op for at få frisk luft ind.

Dernæst vil han antageligt gå bag om klubhuset og om til den

anden side og nu lade som om, han lige er kommet. Her vil han

formodentligt forsøge at gøre sig så bemærket, at hvis noget går

galt, så vil der senere være vidner, der kan sige, at de så ham

komme klokken det og det, og at han derfor ikke kan være

indblandet i morgenmordet. – Kold, klam kyniker, tænker
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Agatha. Hvor må han have hadet hende, eller også ville han

hellere ødelægge sin ”ejendom” end at overdrage den til andre.

Det var stensikkert fremgangsmåden. Han må også have vidst, at

hun havde et svagt hjerte; han kendt hende. Mange morgener må

der være kommet en tilfældig saunist i vejen. Et desperat mord,

meget risikabelt. Igen et tegn på at manden er ude af balance, og

at han er parat til at tage chancer. Nu mangler hun kun motiv og

mordernavn, kun!

Stalddøren ind til forrummet er spærret af to store mænd i tykke

frakker hver med en kop dampende kaffe, som de knuger med

begge hænder. Agatha prøver at smyge sig forbi.

– Hvor lang tid går der efter blødningen? siger den ene.

Agatha stopper op og virrer med hovedet.

– Øh, sagde I noget til mig? spørger hun konfust.

– Nej, nej, vi talte om hunde i løbetiden, siger den ene mand

undskyldende.

– Årh, siger Agatha og går ind i forrummet. Hun springer

saunaen over i dag, har ikke lyst.

Lige da hun skal til at gå ind i kaffestuen, bliver døren skubbet op

i ansigtet på hende:

– Årh, det er den forkerte te. Hvem fanden har hældt almindelig

te på urtetekanden? hvæser Erna, nu står verden ikke længere;

det er simpelthen ikke til at vaske af.
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Agatha går ind i kaffestuen, sætter sig på Jørgens plads; han

er her ikke i dag.

Erna kommer ind igen og sætter sig meget bestemt.

– Hvid kande grøn te, blå kande sort te – gul kande rød te, hvor

vanskeligt kan det være – Hvad? Hun kigger skulende og meget

ond i sulet bordet rundt.

– Hvad er det her for en te? siger Agatha for at give diskussionen

en mindre kategorisk orientering, mens hun lader som om, hun

smager og tænker.

– Det er en ingefær–citron–hibiskus–solbær–te, selvfølgelig,

siger Erna.

– Hvilken kande er det nu, der hvæser? Det er urteteen, altid

urteteen, siger Erna.

– Den producerer biogas, siger Vilhelm ovre fra hjørnet og fører

sit kaffekrus op til munden. Hans store hår skjuler endevæggens

små fotografier.

To ovre i hjørnet snakker miljø.

– Jyske bank er den mest grønne af alle banker. Der er nemlig

altid sat æbler frem til møderne, siger den ene alvorligt. Han er

vist jurist og sidder i en filialbestyrelse.

– Det var da godt nok imponerende, siger den anden.

Agatha forsøger at dreje snakken hen på, hvor lidt

morgenbaderne egentligt kender hinanden.

– Jeg ved for eksempel ikke engang, hvad du laver, hvem du er

gift med, og hvor mange børn du har, siger hun til Vilhelm, som

sidder over for hende.
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– Maler, Marie, mange møgunger, mumler manden muntert.

– Eller om du er socialist eller konservativ, fortsætter Agatha.

– Jeg udtaler mig kun, når min advokat er til stede, fortsætter

han.

– Det klarer jeg, siger vor jyske bankmand, der i mellemtiden er

blevet træt af æbler.

– Agatha er sgu begyndt at lege detektiv igen, siger hendes

sidemand. Jeg troede ellers, du havde lagt den geschæft på

hylden efter, at du flyttede til overfredelige, overfedelige,

overkedelige Danmark? Her er da så gudsjammerligt dødt; her

kan du ikke hente megen inspiration, siger Vilhelm, er der i

øvrigt ikke solgt flere Agatha Christie–bøger end bibler?

– Joh, det tror jeg, siger Agatha, men min Hercule Poirot og Miss

Marple har ikke den samme indflydelse.

– Nej, der er vel flere kristne end Christie’r.

– Nej, jo, en gang interesseret i gåder, altid interesseret i gåder.

Jeg tænkte egentligt ikke på dig og dine møgunger, Vilhelm, men

på Lise. Vi kendte hende jo ikke, selvom hun kom her hver dag.

– Joh, hvis du dagligt snakker med folk, så kommer du jo

efterhånden til at kende dem – du får en lillebitte brik foræret

hver dag, og så er det op til dig at samle puslespillet. Brikkerne

kommer måske ikke i en logisk rækkefølge. I dag, for eksempel,

fik du jo tre brikker mere til puslespillet ’Vilhelm’. Men – ærligt

talt – kender du folk mere, hvis du ved, hvad de laver, hvem de er

gift med, og hvor mange børn de har?
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– Neej, Agatha er i defensiven; hun kan høre på Vilhelms

tonefald, at hun skal sige nej; men det afhænger selvfølgeligt af,

hvilket niveau du ønsker at kende andre på, fortsætter hun, om

du blot vil kende deres yndlingsyoghurtmærke, eller om du går

efter de allerdybeste holdninger og følelser? fortsætter hun. Men

alligevel føler jeg mig dårligt tilpas ved at have gået sammen med

en person i lang tid, næsten hver dag, opleve vedkommende dø,

og så ikke engang kende de mest banale, basale daglige facts om

personen.

– Hun var ikke gift, det ved jeg, siger Vilhelm, men om hun havde

været det, tør jeg ikke sige. Jeg husker, at hun engang sagde, at

hun nød alenesomheden, ikke ensomheden. Hun havde nu nok

en kæreste, for jeg husker at have set hende på en café tete-a-tete

med en eller anden mand.

– Hvem? ryger det ud af Agatha.

– Miss Marple, han sad med ryggen til, Vilhelm griner.

– Stor eller lille – og hvor længe siden? fortsætter Agatha

forhøret.

– Sig mig lige, hvad har du gang i? Du tror måske, at Lise blev

myrdet af den mystiske frottékvæler? Nej, den må du længere ud

på badebroen med, Agatha, og i øvrigt sagde lægerne jo også, at

hun havde et dårligt hjerte.

– Ja, undskyld, men min fantasi løber løbsk engang imellem.

– Det er OK, det er vel en erhvervsskade, når man har været

krimiforfatter hele sit liv; men så vidt jeg husker, var det en stor

mand, og det er nok en måneds tid siden. – Så er det ikke Peter,
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tænker Agatha tilfredst; han er for lille og splejset. Og så har han

garanteret også for små fødder, med mindre der er noget galt

med proportionerne.

– Det var altså ikke en, du kendte? spørger Agatha.

– Nej, men hvad foregår der i knoppen på dig, siger Vilhelm. Han

har i et stykke tid kigget intenst på hende. Hvad foregår der

heroppe, siger han og banker på sit hoved.

– Mener du i dit hoved? griner en anden. Fogeden har vist hentet

alle møblerne.

– Samler du stof til den aller–allersidste roman? Mordet i

Vinterbaderklubben? griner Vilhelm.

– Hm, det er faktisk slet ikke nogen dårlig ide, siger Agatha. Jeg

tror, jeg vil lade dig myrde.

– Tak, for kaffe, jeg skal videre, inden det her udvikler sig. Nej,

satans osse, jeg kommer for sent på arbejde, en lejer venter på

mig oppe på Trøjborg. Agathas uhyggelige hygge får jo en til at

glemme alt andet. Lov mig, at du ikke opklarer nogen mord uden

at spørge mig først, Miss Marple. Agatha bliver siddende tilbage

sammen med Erna, juristen og et par andre.

– Ja, det er underligt. Jeg har aldrig haft faste arbejdstider. Ikke

engang sammen med Max i ørkenen. Jeg prøvede en del år at

køre efter et fast skriveskema. Men det var umuligt. Nogle gange

kan man ikke få gang i plottet, men når man har gået desperat

rundt i lang tid, så vågner man pludselig op en nat, kaster dynen

til side og styrter op efter en blyant. Man har drømt historien

videre. I de første år blev jeg liggende. – Jeg kan saaaagtens
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huske det til i morgen, sagde jeg til mig selv. Men søvnen visker

hjernetavlen ren. Nu har jeg lært det rigtigt. Jeg har altid en

diktafon liggende ved sengen. Ja, engang imellem vågner jeg om

morgenen og tænker, det var dejligt med en lang uafbrudt søvn.

Så får jeg øje på diktafonen og tænker: – Sagde jeg ikke et eller

andet til tingesten i nattens løb? Erna og de andre lytter tavst til

den pludselige talestrøm fra den ellers meget stille kvinde.

Agatha taler så meget, at det føles som en byge af småsten, der

bliver smidt ud over Ernas hoved. Erna ved godt, at billedet ikke

er hendes eget, men husker ikke, hvor det stammer fra – måske

fra Coetzee.

– Åh, undskyld al min snak. Har du ikke travlt, spørger Agatha

pludselig.

– Nej, jeg afspadserer mine sygedage, siger Erna.

Igen et af de paradokser, som dansk dagligliv er fyldt med.

Ligesom spisesedlen nede ved kiosken: Millionbesparelser vil

koste dyrt, stod der. Den forstod hun heller ikke.

Agatha står nu reelt med kun to muligheder tilbage – næsten,

hvis det altså var morderen, Vilhelm så Lise sidde og kissemisse

med på caféen. Magnus eller Mikael. – Hvad ved hun om dem?

Faktisk ingenting. En agronom og en efterlønner, som engang

har været ingeniør. – Hvorfor myrder man en kvinde? Har en af

dem haft et forhold til hende? Hvordan finder man ud af det?

Nej, forkert rækkefølge. Første spørgsmål: Er de gift? Hvad

forskel skulle det i øvrigt gøre? I hendes romaner er det så nemt
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at skaffe alle oplysninger, men hvordan gør man i virkeligheden?

Bare det at finde ud af om de er gift. Fotobogen fortæller, at

Mikael hedder Bay. Magnus ved hun, hvad hedder. Hun går i

dybe tanker tilbage til bilen. Ude over bugten flyver fire skarver

nordpå. Agatha iagttager deres lige flugt. – Fuglene ligner

flyvende kors, tænker hun. De fleste er for længst fløjet til

Middelhavet eller ud til Frankrigs Atlanterhavskyst, men nogle få

hårde negle bliver åbenbart tilbage. ’Skarv’ er et underligt navn.

Som en sand orddetektiv har Agatha fundet ud af, at den har fået

navnet efter sin hæse stemme. Når man kommer tæt på deres

rede, udstøder de en snerren, der med lidt god vilje kan lyde som

’skarv’, stod der i den bog, hun havde konsulteret. – Men jeg

foretrækker nu det engelske ’kormoran’. Det betyder havets ravn.

Omme ved Blommehaven talte hun engang med en fisker, som

havde kaldt skarven for søravn. Hun kan lide fuglen, fordi den

bliver forfulgt. En mærkelig grund til kærlighed – måske.

Ligesom England er Danmark et land, hvis natur totalt er

underlagt landbrugets og fiskeriets interesser. To erhverv der ser

stort på naturen, selvom de altid siger det modsatte. Landmænd

og fiskere prøver at ignorere, at det uden EU-støtten er en bedre

forretning at nedlægge de to erhverv og importere alle fødevarer

fra Østeuropa. Især hvis de to erhverv også skal betale for deres

ødelæggelse af drikkevandet, havet, luften og jorden. Måske

finder Lomborg en dag ud af, at vi får mest for vores miljøkroner,

hvis vi nedlægger landbruget? Interessant tanke. Sammen med

Moesgaards arkæologer så hun mange gange, hvordan



122

landbruget ødelagde fortidsminderne. De fandt stendysser, der

var skredet sammen på grund af en alt for nærgående plov.

Skarven er derfor for hende et symbol på kampen mellem

naturen og kold business. Den er en fantastisk fiskejæger, og

netop derfor er den blevet forfulgt i hundredvis af år. Omkring

1870’erne havde danske jægere – og endda soldater – skudt de

sidste skarver, og ind i begyndelsen af det 20. århundrede betalte

Fiskeriministeriet én krone for hvert indsendt par skarvfødder.

Agatha forestiller sig en ældre kvindelig kontorfuldmægtig fra

Hellerup sidde og åbne store, brune, bulede konvolutter med

fuglefødder, tælle antallet og dividere med to: – Ja, det bliver så

17 kroner til hr. Niels Nielsen fra Stadil – ikke 18 kroner. Det ene

par er jo fra en gås. Tror hr. Niels Nielsen, vi her i ministeriet er

de rene idioter. Agatha troede ikke sine egne øjne, da hun for

nyligt læste, at nu skulle man igen til at skyde skarver – de

skadede fiskeriet; de var stadigvæk væsentlige syndebukke i en

tid med overfiskning, hurtigfærger og vandforurening – latterligt.

Skarverne må stå langt, langt nede på listen over fiskerifjender,

men alt andet vover man ikke at gøre noget ved. Agatha slår

aggressivt ud efter en vissen bøgegren. Bevægelsen får en nervøs

bogfinkehun til at fare op og forsvinde dybere ind i skoven.

Da hun kommer tilbage, ringer hun til formanden.

– Du kan vel ikke fortælle mig, hvor Magnus og Mikael bor? Jeg

har lovet dem en kopi af min Jeg så et mord.

– Jo, lige et øjeblik. Kort efter har hun deres adresser. Easy! En

halv time senere kører hun forbi ude hos Magnus. Et nydeligt,
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stille rødstenshus på en blind vej. Der er ingen at se, og carporten

er tom. En nabo overfor står bøjet over en busk med store, visne

blomsterstande. Han retter sig med besvær op, stiv og kold i

ryggen. – Kun en tåbe frygter ikke haven, tænker Agatha. Hun får

en pludselig indskydelse, ruller vinduet ned og siger: – Du kunne

vel ikke fortælle mig, hvornår Magnus’ kone kommer fra arbejde.

Jeg skulle aflevere noget til hende. Genboen kløer sig i nakken: –

Den har du fået galt i halsen, Magnus er ungkarl. Agatha smiler,

men husker så pludselig Magnus’ bemærkning fra den

skrækkelige aften: – ... dele et par pils med mig selv inden

ungkarlealkoven. – Den aften har jeg gudskelov fortrængt,

tænker hun med en let gysen.

Mikael bor i lejlighed nede på Broges Allé, 3. sal. – Joh, det

er rigtig nok, her står det – Mikael og – Lærke Bay. Aha, altså

gift. Endnu et trivielt, men nødvendigt stykke info er hjemme.

Hvad nu? Tilbage på Plaza finder hun telefonbøgerne. Magnus

står der ikke, men familien Bay er der. Han står som

kommuneingeniør, hun som laborant. I receptionen spørger hun

om adgang til nettet.

– Derovre, siger den unge receptionist fra den første nat og peger

over mod et lille glasbur. Han har nu vænnet sig til den ældre,

men særdeles selvstændige dame. Han kan faktisk li’ hende, især

efter at han har fundet ud af, hvem hun er. På de uendelige

nattevagter har han læst flere af hendes bøger. Igår havde han

taget De syv urskiver med og fik en autograf i bogen. Agatha går

over til e-mail-buret med tøvende skridt. Hun har kun prøvet det
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få gange før, på biblioteket. Hun klikker på Internet Explorer og

straks er hun på. Magnus Bøje skriver hun, og det giver en række

hits. Han har holdt foredrag i Sydårhus’ Økologiske

Jorbrugsforening, her er også et resumé af hans foredrag:

Lepidopterologien og landbruget. Hm, tjah, det kan vel ikke være

værre eller bedre end arkæologiske udgravninger i Mellemøsten,

tænker hun. Så var det jo sandt; han holdt foredrag hin berømte

aften; men Rude er da langt sydpå, og hans bil var iskold, men,

men det må jo være rigtigt. Måske virker varmeanlægget heller

ikke i hans bil? Magnus har dog ingen hjemmeside; der er kun

hits på forskellige artikler, han har skrevet, alle om agronomi. På

Mikael Bay er der intet. Mærkeligt at en ingeniør, pensioneret

ingeniør – ganske vist eller netop, ikke har kastet sig over det

Verdensomspændende Net. Hvad så med Fru Bay. Jo, her er igen

bid. En firmaside dukker op. Danfoss, Viby. Lærke Bay på

afdelingen for vandkemi. – Jeg troede, Danfoss kun arbejdede

med termostater, siger Agatha højt og farer forskrækket sammen

ved at høre sin stemme som et viaduktekko i det lille rum. Lærke

arbejder i en innovationsgruppe, joint venture, forsøg overalt i

Europa, Israel og Egypten. Sammen med tre andre – ingeniør dit,

agronom dat og sælger dut, er Lærke ansvarlig for forsøg,

statistik og rapportskrivning. Så Fru Lærke rejser meget,

interessant. Gad vide, hvornår hun næste gang skal af sted? Eller

måske er hun væk i øjeblikket? Agatha rejser sig. I eftermiddag

vil hun ringe til Danfoss. Hun går ud for at finde et sted at spise

frokost – alt andet end argentinsk grillmad. Gaden er næsten
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tom. Der er ingen mennesker ude. Kulden er ond i dag, og huden

smerter. Ovre på den anden side stråler lyset ud fra en farverig

slikbutik. Den er fyldt med unge. Rådhuset er gråt, himlen er grå,

og sneen og fortovet er gråt. Vinden får et rødt Coca Cola-

papkrus til at trille og hoppe hen ad fortovet; det bliver ved og

ved; endelig standses det af en pizzakasse. En stor fod har trådt

på kassen; den er brun af beskidt sne. En ældre butiksansat står

bøjet over en vinduesfacade og prøver at pudse noget graffitti af.

Han kigger op på hende. – Er det ikke noget forbandet svineri,

siger hans øjne og søger hos hende en portion loyalitet og

enighed. – Hvornår forbyder EU spraydåser? En langskægget,

langhåret mand stopper hende:

– Har du 20 kroner til en bajer? siger han med en snøftende og

snøvlende stemme.

– Aldrig i livet, svarer hun indigneret. Hun vil have noget stærkt,

noget, der ikke er gråt, ikke er vådt og ikke er koldt, en arabisk

restaurant for eksempel, en smag af forne tider. – Hvor finder jeg

sådan en?
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KAPITEL 9

– Danfoss. Hvad tænker jeg på? tænker Agatha. Det går ikke.

Hvad skal jeg sige til Lærke? Jeg må ringe hjem til Bays; det er

bedre. Hvis jeg får Mikael, kan jeg spørge om ... om han har set

mit ur, at jeg har glemt det i forrummet og nu prøver alle dem,

der var der den anden dag. Og hvis fru Lærke er alene – fint.

– Det er Lærke, siger en stemme.

– Ja, goddag, jeg er Agatha nede fra badeklubben, træffer jeg

Mikael – jeg vil gerne høre, om han har set mit ur.

– Neej, ..., han bor her ikke mere.

– Åh, det må du undskylde, jeg troede ..., Agatha ved ikke, hvad

hun skal sige. Hun forventede hvad som helst, og så blev hun

alligevel overrasket.

– Det er OK, han flyttede for flere måneder siden, fandt en

anden, den historie er skrevet færdig, svarer stemmen hurtigt. ...

Er du den berømte Agatha Christie, krimiforfatteren? fortsætter

Lærke.

– Berømt og berømt. Jeg adlyder navnet.

– Åh, Mikael har fortalt om dig, om hvordan du kom til Danmark

og sådan.

– Ja, den kærlighed, ..., og det modsatte, skyder Agatha ind.

– Ja, det kan du ha’ ret i, siger stemmen pludselig i en mere

fortrolig tone. Jeg tror i øvrigt ikke, Mikael længere kommer

sammen med hende. Men jeg er ligeglad. Jeg er færdig, helt

færdig med ham, siger Lærke overbevisende.
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– Hvem er hun, siger Agatha pludselig, hun er da ikke nede fra

badeklubben?

– Jeg har kun set hende én gang. Han ville overhovedet ikke

diskutere hende, men jeg har altid troet, at han mødte hende i

jeres klub. Sker det ikke tit i jeres klub? Den må da være perfekt

til kærlighed og sådan? Det er en skam, at det er så tidligt og så

koldt; og det kan jo heller ikke være godt for amorinerne. Mikael

syntes, jeg var for meget væk og havde helt andre interesser –

rejser, udenlandsk arbejde og sådan. Egentligt er jeg overbevist

om, at Mikael begyndte at bade, fordi jeg altid var væk.

De sidste oplysninger har gjort Agatha ophidset, og hun fortaler

sig:

– Så, han lever alene nu? siger hun.

– Jaah, svarer Lærke i et tøvende og lidt mistænksomt tonefald.

Tonen siger: – Bliver jeg pumpet? Og hvorfor helvede er den

gamle dame så interesseret i min eksmands kønsliv? Lærke gør

kort proces:

– Men – jeg håber du finder uret – og jeg har i øvrigt ikke

Mikaels telefonnummer, afslutter Lærke.

– Uret? Æh ja, ja, det var et, jeg havde fået af min mand, og, ja,

tak for snakken. Farvel. – Klodrian, tænker Agatha, hvordan kan

jeg have skabt geniet Hercule Poirot og så plapre løs så

ukontrolleret. – Men jeg er alligevel kommet et godt stykke

videre. Var Lise Michaels dame? Og myrdede han hende, da hun

ikke gad ham mere? Begyndte hun at flirte med en anden?

Jalousimord, hm, interessant, lige my kop of tea.
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Næste morgen kører Agatha igen ned i badeklubben, men

parkerer allerede ved dyreparkens røde port og går herfra direkte

ned til stranden. – Hvis han venter på mig, så regner han ikke

med, at jeg kommer gående langs stranden. Stien ned til havet er

mørk og glat, og Agatha er ved at glide flere gange. – Hvad gør

man ikke for at holde sig i live, tænker hun. Hun prøver at hugge

sålkanten ind i skrænten. Det er bidende koldt, og Agathas ånde

står som en tåge omkring hende. Hun bliver voldsomt forpustet,

fordi hun skynder sig. På broen ved klubhuset står to herreløse:

en stor, hvidkrøllet dame og en lille, sortkrøllet puddelhund.

Damen ænser overhovedet ikke Agathas morgenhilsen.

– Lille ven, hvor er din mor? siger hun telepatisk til den

firbenede. Den logrer et svar. I forrummet banker to mænd

hinanden så hjerteligt på skulderen, at man skulle tro, man var i

AGF’s omklædningsrum.

– Nej, se hvem der kommer der, gamle svinger, det er sgu da

længe siden, siger den ene.

– Ja, jeg har ikke været her i et halvt år, tror jeg, siger den anden.

– Nå, men jeg håber vi ses noget oftere her i vinter.

– Ja, det tror jeg, men der er godt nok mange nye ansigter. Det er

utroligt så mange nye, der kommer. Bare væk et halvt år, og så er

det en ny klub.

Både Magnus og Mikael står i bogen, konstaterer Agatha. En

let gysen løber ned ad hendes ryg, men der er heldigvis mange
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andre i dag. En ældre mand bøjer sig ned og åbner en låge i

skabet.

– Åhr, der er så koldt i dag, er der ikke nogle slatter?

Efter bad og sauna, hvor hun ikke møder nogen af de to herrer,

går hun ind i kaffestuen. Her er fyldt, og luften er varm og fugtig.

Agathas briller dugger. Mikael, Magnus, Peter og Erna sidder og

snakker i den fjerneste ende. Hun tager sit krus fra krogen og

sætter sig ved siden af Erna, den eneste frie plads. Erna er en høj

pige med et smil, der fornemmes bredere end ansigtet. Kindernes

dybe furer forsvinder efter saunaen. Hun snakker hurtigt, griner

meget og er bekendt med sin egen charme og dens potentialer.

Hendes temperament er velkendt; det går ud over alt fra te til

politik.

– Go’ morgen Agatha, nogen nye mord? siger Magnus med et

grin.

– Aner det ikke; jeg har endnu ikke set politiets døgnrapport,

svarer Agatha.

– Den kan du ikke bruge til meget. Det er langt fra alt, der ryger i

døgnrapporten, fortsætter Magnus, jeg tror kun, politiet skriver

det ind, de ved, de kan opklare. Hun bliver mere og mere

overbevist om, at Mikael er morderen. Magnus kan umuligt spille

den muntre om dagen og så gå rundt – ravende fuld – på andres

gader om natten og udslynge trusler. Så schizofren kan ingen

være, og sommefuglene fra Rude eksisterede jo. Mikael sidder og

småfryser og ligner en oplagt skyldig. Hvis det her var en roman,
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ville hun lade Magnus være den skyldige og bruge Mikael som

afledning, som en red herring – hvad pokker hedder det på

dansk? ’rød sild’ nej! Et falskt spor? Det lyder for tamt – men det

her er jo netop ikke en roman. Dorothy Sayers’ Five red herrings

– en af Peter Wimsey-historierne – må være oversat til dansk.

Hvad mon titlen er? Hele livet har jeg pakket intriger og

kriminalitet sammen i små nette pakker og solgt dem i

lommeudgaver, vævet de mest komplekse historier sammen, og

nu har krimiens gudinde (det må være en Hun) besluttet at lade

mig smage mosten selv.

– Du må da ha’ en masse halvfærdige historier liggende i skuffen,

Agatha, skyder Mikael ind.

– Joh, det har jeg vel. Agatha har svært ved at tale naturligt med

ham. – Jeg tror, alle forfattere har store skrivebordsskuffer. Selv

er jeg gået lidt i stå. At skrive bøger er en særlig form for

gudsbespottelse, man, forfatterselvet, mageren, han eller hun

bestemmer i romanens miniverden. Det er et privilegium at

kunne få lov til at lave sit helt eget univers, og så oven i købet

være universets gud. Forfatteren har magt til at lade mennesker

være lykkelige, ulykkelige, død, leve eller formere sig. Gud i egen

verden. Forfattere og dagdrømmere er måske mennesker, der

ikke mestrer det virkelige univers. Men alle de små verdener, der

gemmer sig i skrivebordsskuffen, må være straffen for

gudsbespottelse. Det er jo små verdener, der ikke dur.

– Alle mennesker ønsker vel at ha’ magt – at få magt bare en

gang imellem, siger Mikael; kan man ikke få det i den store
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virkelighed, så kan man få det i et eller andet mini–univers. Men

den fatale ironi er, at man ønsker at opnå noget, og så ofte får det

modsatte – måske, netop fordi ens evne til magt ikke er stor nok.

– Men nogle bøger er jo så magtfulde, at de påvirker den virkelige

verden, måske endda så meget, at de ændrer den, supplerer Erna.

– Er menneskets ønske om magt så ikke til stede her i

badelandsbyen Ballehage? spørger Magnus, lever vi i et

magttomrum? Eller er vikingerne mennesker, der har opgivet at

få magt i den store joblandsby? Venter vi på en lille Viking

Napoleon?

– Her ønsker man måske kun at få mere magt over sig selv – vi

venter hver især på vores private Viking Napoleon. Med støtte fra

morgen-jeg’et ønsker vi at få magt over den resterende del af

selv’et – senere-på-dagen-jeg’et, arbejds-jeg’et blandt andet, siger

Erna. Ballehage og arbejde, ying og yang, griner Magnus.

Morgen-jeg’et skal blive et hele-dagen-jeg. Vi kan også lave en

seven-eleven badeklub og melde os ud af Danmark.

Ovre på bænken sidder to kvinder. De er tæt på emotionelle

spasmer.

– Se den solopgang, se himlen, den er som grumset kærnemælk i

diskostrobisk lys, som en Poul Anker Bech–himmel, siger den

ene til den anden.

– Ja, der er ikke to morgener, der er ens, siger den anden.

To andre blander sig:

– Ja, det er godt nok en dejlig dag i dag, siger den ene.

– Det var det sgu da også igår, siger sidemanden.
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– ja, jo, ja–ja, siger den første, men alligevel, det forhindrer jo

ikke i dag i også at være det.

Ude i forrummet ringer telefonen. Jakob kommer ind i

kaffestuen:

– Agatha, der er en eller anden Kim, der vil tale med dig.

– Åh, tak, siger Agatha, og rødmer ubevidst. Hun rejser sig

hurtigt og går ud i forrummet. Jakob rækker hende telefonen.

Den nye ledning er hvid.

– Hej, Agatha, Carolina Chemicals har mailet tilbage. De har

ikke en Magnus Bøje i deres kartotek. De skriver vi må ha’ taget

fejl.

– Kim, du er en kemisk engel, siger Agatha med et smil, der kan

høres og føles hele vejen igennem til den anden ende af røret. –

Tak. Hun smiler endnu, da hun vender tilbage til kaffestuen.

De andre iagttager med skjulte smil Agathas for-sig-selv-smil.

– Ka’ I ha’ en fortsat god dag, siger Peter og bryder tavsheden.

Han kanter sig ud, Agatha kan se, han har fået nok af

lommefilosofien og –emotionerne. Erna følger efter. Nu er

Agatha endelig alene i krogen med sine tankers hovedperson.

Ude i forrummet kan de høre Peter og Jakob tale sammen. Nu

kommer Jakob igen brasende ind i kaffestuen – iført morgenkåbe

og sivsko.
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– Er der nogen, der har målt temperaturen i dag – jeg ved nemlig

ikke, om temperaturen på tavlen er fra igår eller hva’? spørger

han.

– Ja, siger Mikael, det er gjort, men jeg ved ikke af hvem. Jakob

er ude og væk igen.

– Magnus, spørger Agatha, var det dig og din kone, jeg så ved

bogmessen i Ridehuset igår?

– Aah, skyd ikke, jeg er afsløret, nej, jeg så godt, der var

bogmesse, men jeg har så mange pocketbøger, at jeg har nok til

en livsvarig influenza. Signe og jeg passerede kun Ridehuset. Vi

var på Aros for at se indvoldskunstneren John Olsen strø om sig

med farvepulver og fåreflomme. Vi er i øvrigt kun kærester –

Signe og jeg. Hun har nu i længere tid påtaget sig den helt

umulige opgave – at gøre mig interesseret i moderne dansk

kunst, men jeg ser stadigvæk ingenting – kejserens-nye-klæder-

kunst. Agatha kender ikke Olsen og hans indvolde eller, hvad det

nu var. Hun har været på Aros; og det, hun nød mest, var

udsigten fra museets tag – den var klart entréen værd. Agatha

tænker kun på sin mordgåde. Hun vender sig med et

gennemborende blik mod Mikael. Han kigger tungsindigt på den

muntre Magnus. Hans hår og skæg står som gråsorte

krusseduller rundt om hans lidt brede hoved – som en

barnetegning af en gammel hanløve. – Men hvordan pokker siger

man til en morder, at han er morder? tænker Agatha.

– Nå jeg må af sted, går på kursus i øjeblikket, siger han. Bliv

endelig siddende, siger han til sin sidemand, jeg kan gå den
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anden vej rundt. Med den ene hånd fejer han omhyggeligt nogle

brødkrummer ned i den anden hånd.

– Man må vel krumme op efter sig, siger han forklarende.

Agatha indser, at hun har et alvorligt pædagogisk problem:

Hvordan fortæller man en person, at han er morder? Hun kan

ikke som Hercule Poiret kalde alle sammen i togvognen på vej til

Istanbul eller i skibssalonen på vej op ad Nilen. Den slags går kun

i romaner. Dagen går med tanker om hvordan. Hun beslutter sig

for næste dag at komme på tomandshånd med Mikael og fortælle

ham, at han må gå til politiet, og at hun ellers bliver nødt til det.

Tør hun det? Han er ude af ligevægt. Det kan man se med et halvt

øje. Hvis hun kan gøre det med en kort bemærkning her nede i

badeklubben, hvor der ikke er langt til andre så måske, en

indirekte bemærkning, der rummer det hele, og som signalerer til

ham, at spillet er ude.

Næste dag kommer Mikael ikke, og heller ikke næste dag. Agatha

venter hver dag på sin morder. Tredjedagen kommer han – lidt

tidligere end sædvanligt, men Agatha er allerede på pletten. Hun

har hver dag parkeret forskellige steder, en dag helt henne ved

Hørhaven, dagen efter kørte hun ned til klubhuset, til

saunagavlen, og mumlede noget om et dårligt ben. Alt sammen

for at undgå at blive overrasket i skoven alene. Hun har skudt

forskellige omveje. Og på tilbagevejen til hotellet har hun kørt

forskellige veje indtil, hun var sikker på, at ingen fulgte efter
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hende. Nu er han her, og Agatha venter på sin chance, men der er

altid nogen i nærheden. Til sidst sidder de igen i kaffestuen

sammen med mange andre. Snakken går om det lokale i det

globale.

– Der er stor forskel på folks evne til at organisere en hverdag,

siger en. Nogle gør tingene forskelligt hver dag, andre er som en

genudsendelse. Hernede kan jeg bedst li’ genudsendelserne.

– Ja, for eksempel siddepladserne her i kaffestuen. Nogle sidder

nye steder hver gang, andre tager blot, hvad der er ledigt, enkelte

går endda ud igen, hvis deres stol eller plads er optaget.

– Ja, det er rigtigt. Dennis kan du huske den dag bogen var væk,

siger Erna.

– Bogen? Åh, ja navnebogen. Vi rodede i skuffen og opgav til

sidst. Det var selvfølgeligt ligegyldigt, men alligevel et vigtigt

brud, som forstyrrede vores daglige rytme. Det er upraktisk, når

tingene forandres uden grund.

Agatha sidder og taler sagte med Peter. Men stopper pludselig op

og lytter.

– Jo, men den kom da, så vidt jeg husker, frem senere på dagen,

siger Erna.

– Har navnebogen været væk? bryder Agatha ind.

– Ja, det var den en eller anden dag, siger Dennis. Hvorfor det?

– Hvilken dag var det? fortsætter Agatha uanfægtet.

– Ja, det kan jeg ikke huske, siger Dennis.

– Det var da den skrækkelige dag, Erna taler højt. Den dag hun

druknede.
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Ah, der var den igen, den kolde trækvind i kaffestuen. Alle bliver

stille.

Agatha er ikke i det fintfølende hjørne:

– Kom den tilbage?

– Ja, da vi kom tilbage fra omklædningen – en halv time senere –

da lå den der igen. Måske skulle én tælle, hvor mange der har

været hver dag. Er det ikke en statistik, der bruges ved

generalforsamlingen?

– Jamen, så kan det jo ikke, så er det måske ikke ..., siger hun

lavt. Agatha bliver fjern; det svimler for hende; rummet sejler.

Peter bøjer sig ind over hende:

– Hvad siger du? Du er vel ikke dårlig, siger han og smiler venligt

til hende.

– Nej, nej, øh, jo, måske for meget te, svarer hun.

– Kan du klare at køre hjem – eller vil du køre med mig? spørger

han deltagende. Rare Peter, altid parat til at hjælpe.

– Jamen, jeg skal jo have min bil med. Det går ikke, svarer hun.

Agatha rejser sig og går forsigtigt ud af kaffestuen.

– Det rablede vist for hende, siger Mikael til de andre.

– Måske kan hun som forfatter ikke li’ at bøger forsvinder, griner

en.

– Det var nu alligevel en underlig reaktion; jeg synes aldrig, hun

har været forstyrret før.

Agatha går tilbage til sin bil, som holder lige oven for trappen,

sætter sig ind og kører som i en anden verden direkte tilbage til
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hotellet, ikke en eneste gang viser hun nogen interesse for sine

omgivelser – hverken foran – eller bagved. Hun går hurtigt op af

hotellets trappe og forsvinder ind i receptionen. På den anden

side af Park Allé glider en bil langsomt ind til kantstenen, og en

mand iagttager den ældre dame, der forsvinder ind af hotellets

dør.
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KAPITEL 10

– Hvem er det så? Hvem er det så? Sætningen dunker i Agathas

hoved. Hun tager morddagssedlen fra natbordet, krøller den

sammen og smider den småtræt og hidsigt i papirkurven. – Nu

dur den jo ikke mere. Pludselig ryster hun voldsomt af kulde. –

Min frakke? Hvor er min frakke? Åh, nej, den glemte jeg nede i

klubben – og håndklædet, nej, nu er jeg helt fra den.

Navnebogens forsvindingsnummer fik hende til at glemme alt

andet. Hun er kørt tilbage til hotellet uden overtøj. Agatha

behøver resten af navnelisten fra morddagen. Hun har kun

skrevet navnene indtil klokken syv. Men nu kan nogle af de tidligt

ankomne have skrevet sig ind senere. Morderens navn står

måske først efter nogle af de vikinger, som er kommet senere på

morgenen. Han har fjernet bogen for at skabe denne forvirring –

og dernæst selvfølgelig lagt den tilbage igen. Som et spil kort, der

blandes. Agatha tænker, så det knager, men hun er tom for ideer.

Reelt kan hun ikke komme videre, førend hun igen kommer i

besiddelse af den forbandede bog. Godt hun ikke antastede

Mikael. – Hej, Mikael, jeg har regnet ud, at du kom sammen med

Lise, og at du myrdede hende, da hun ikke gad dig mere. Stakkels

mand – og også stakkels mig. Det ville have været en katastrofe.

Han ville have ladet det sive, og alle ville have troet, at hun var

blevet tosset. Jamen, historien er virkelig. Det hele er jo ikke en

drøm. Men hvad har hun egentligt som bevis for, at det foregik

uden for og ikke kun inde i hendes kriminelle hoved. En underlig
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lugt, nogle knirkende skridt, en overskåret telefonledning og en

råbende fulderik, som kunne være en beruset gymnasieelev på vej

hjem fra en skolefest. Faktisk ikke ret meget andet. Kan det hele

være indbildning. Nej, det er umuligt. Advarslen på bilruden var

virkelig. Det var den da, var den ikke? Men en nagende tvivl

sidder tilbage i hende. – Er der nogen, der leger med hende,

holder hende for nar?

Agatha behøver den liste nu, men hun tør ikke selv hente den.

Karla er Agathas veninde. Hun kan hjælpe. Hun sidder i

bestyrelsen og har derfor en nøgle. – Jeg må ha’ fat i Karla,

tænker Agatha og ringer til formanden.

– Du må undskylde, at jeg igen ringer til dig om mine små

problemer, men du har vel ikke Karlas nummer.

– Jo, selvfølgelig, det er ... jeg har det lige her ... 86121319, fik du

det? ... godt. Det er ikke noget, jeg kan klare for dig? spørger

formanden med en kontrolleret, men voksende nysgerrighed.

Tonefaldet afslører, at formanden er begyndt at fatte en vis

interesse for Agathas aktiviteter. Han er en stille ekspedient af

alle trivielle problemer, smører omhyggeligt klubben i social olie

af god kvalitet.

– Nej, nej, vi har en aftale om ... om et AOF-foredrag, som

interesserer os begge – Grønbech, religionsforskeren, du ved.

Agatha ringer straks Karla op.
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– Hej Karla, det er Agatha, du bliver nødt til at gøre mig en

tjeneste, siger Agatha uden introduktion. De kender hinanden,

har gået på flere kurser og basarer sammen. – Jeg kan ikke

forklare dig hvorfor nu, men senere skal du få historien. Agatha

fortæller, at hun gerne vil have den fulde navneliste fra d. 16.

januar.

– Men det var jo den dag ..., siger Karla tøvende.

– Ja, netop, afbryder Agatha, men det skal jeg fortælle dig mere

om en anden gang. Det lover jeg. Agatha taler hurtigt og alvorligt,

og Karla siger:

– OK, da. Men der er rigtigt koldt udenfor. Det ved du godt?

– Du skal ikke komme hjem til mig med listen. Jeg er flyttet ned

på Plaza Hotel, jeg kan ikke bo hjemme i øjeblikket. Bare sig, du

skal besøge mig. Det er værelse 415.

– Jøsses, du lever jo i dine egne bøger.

– Og hvis du ser min frakke og mit lyserøde håndklæde, vil du så

tage det med også? Hun lægger røret på, stirrer ud igennem det

lille, skrå vindue og over på rådhuset. – Glemt tøj, glemt tøj?

Hvad er det, hun tænker på? Du store, naive Doktor Watson,

milde himmel, hvor er jeg dog et fjols.

– Hallo, siger en stemme.

– Er det dig Jakob? Agatha er ikke helt sikker på, hvem ’halloet’

tilhører.

– Ja, det er mig, siger Jakob.

– Er det dig, der tager dig af glemt tøj? spørger hun.
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– Ja, jeg har fundet dit. Jeg lagde det ind i kassen ved siden af

sandalerne.

– Tak, æh, nej, jeg tænkte ikke lige på mit tøj, men på Lises.

– Lises?

– Ja, hvad blev der egentligt af Lises tøj den morgen, hun blev

fundet myrd ... æh, druknet?

– Det ved jeg da ved søde grød ikke, (tænkepause), var det ikke

en torsdag? Så var det Peter, der gik staldene igennem. Vi deler

returseniorservicen – ham og mig. Spørg ham. Han har nummer

... lad mig se, nummer 89423267.

– Ja, det er hos Larsens; det er Vera, siger en spinkel, sprød

stemme.

– Agatha nede fra badeklubben, siger Agatha, må jeg tale med

Peter?

– Ja, lige to sekunder, siger Peters kone, lige to sekunder, jeg er

på vej ud af døren, taxaen holder og venter, jeg skal på

rekonvalescens et par uger, så jeg skal lige sige farvel til Peter

først, men du får ham bagefter. Et meget langt farvel senere:

– Ja, det er Peter. En hund gør voldsomt. – Ti stille, råber han.

Undskyld, men hunden ødelægger døren, den vil med Vera, min

kone.

– Dav Peter, undskyld jeg forstyrrer midt i jeres afsked, men der

er noget, som jeg absolut må have rede på. Jeg glemte mit tøj

nede i klubben i dag og ringede til Jakob. Vi kom til at tale om
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glemt tøj – og om Lise. Han sagde, du havde fundet hendes tøj

ude i stalden.

– Jaeh, det er rigtig nok. Jeg fandt det på en af bænkene og

afleverede det hele til formanden. Den, der har seniorservicen,

går altid alle båsene igennem, inden der lukkes. Bilnøglen var i

tasken, så jeg kunne også køre hendes bil op til formanden.

Datteren, Lises datter, kom senere og hentede det hele. – Bil, gud

ja, tænker Agatha, og datter, hvorfor har hun ikke hørt om en

datter før?

– Tak, siger Agatha, og, æh, undskyld, min nysgerrighed. Hun

lægger hurtigt røret på, inden Peter kommer med det

uundgåelige ’hvorfor’.

– Ja, det er rigtigt, Peter kom med både taske og bil, siger

formanden. Agatha har ringet til ham for at få bekræftet Peters

historie.

– Var der en mobil i tasken? spørger Agatha.

– En telefon, ja, den ringede faktisk om aftenen. Det var Lises

datter. Hun vidste ikke, moren var død; det var frygteligt. Da

datteren kom et par dage senere, gik vi tasken igennem, og Lises

adressebog manglede. Det undrede datteren. Moren var et

ordensmenneske, havde altid bogen på sig – havde altid styr på

alles adresser, telefonnumre, fødselsdage og den slags.

– Var der nogle gamle SMS’ere i telefonen eller noget på

mobilsvar, spørger Agatha efter en kort tænkepause.
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– Nej, siger formanden, både indbakken og ’sendte beskeder’ var

tomme. Vi checkede det. Lidt underligt, men hun var jo et

ordensmenneske, så måske slettede hun straks alle beskeder.

– Jeg kunne godt tænke mig at tale med datteren. Fik du hendes

nummer? spørger Agatha.

– Ja, svarer formanden. Hun får nummeret og skynder sig også

her at sige farvel, inden formanden spørger om, hvorfor hun er så

interesseret i Lise?

Dagen går. Ved middagstid slår vejret pludselig om i tø, og hen

under aften begynder det endda at regne. Nede i hotellets foyer

kommer en midaldrende mand ind. Uden tøven og uden at ænse

et eventuelt blik fra receptionisten stiler han direkte hen mod

sofaen, sætter sig og rækker nonchalant ud efter en avis. Han

kunne være en lokal erhvervsdrivende, der skal hente et par

kunder og nu benytter sig af ventetiden til lige at løbe de gratis

aviser igennem. Receptionisten ænser ham ikke. Hver dag

kommer lokale værter ind og henter gæster. De læser alle lidt i

aviserne, og om morgenen går de frækkeste ind til morgen-ta’-

selv-bordet og fedter sig til en kop kaffe og et enkelt med birkes

og tandsmør. Vores mand er dog ikke erhvervsmand; men det er

vi de eneste, der ved. Den fremmede valgte bevidst at gå ind på

hotellet samtidigt med tre andre, tre rigtige forretningsfolk: en

århusianer, der fører samtalen an, og to udlændinge, som må

være finner.
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– Århus is a nice town to spend three days in, but I am not

responsible for the rain, siger århusianeren og slår rutineret ud

med armen. Finnerne nikker:

– Gula, gula, siger de.

Efter flere forgæves forsøg i løbet af dagen, får Agatha endelig

kontakt med Lises datter. Hun forklarer hende, hvem hun er.

– Din mor og jeg talte ofte sammen. Hun var et dejligt menneske.

Jeg ville kun kondolere, ville have ringet noget før, men havde

ikke dit nummer. Datteren sluger introduktionen og slapper lidt

af.

– Det var så synd. Mor havde endelig fundet sig en fyr, var så

glad, siger datteren.

– Ja, det nævnte hun, siger Agatha. Hvor længe var det, de havde

kendt hinanden?

– Hun mødte Anders for et par måneder siden. Anders er en stor,

hyggelig fyr, lige en for mor. Det var meget bedre end ham den

hemmelige, hun havde før. Jeg tror også, han var gift. Mor sagde

aldrig noget, men sådan noget fornemmer man jo som datter, du

ved.

– Åh, ja, så Lise fortalte heller ikke dig, hvad ham den hemmelige

hed.

– Nej, men jeg tror han kom nede i jeres klub.

– Aha, siger Agatha. De udveksler lidt flere høflighedsfraser.

– Tak for snakken, og ha’ det godt, siger Agatha og lægger røret

på.
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Den fremmede sidder endnu og læser avis. Folk kommer og går,

men manden halvlæser kun; han holder samtidigt et vågent øje

med alle entréer og exitter. Pludselig løfter han avisen for at

skjule sit ansigt. Han har opdaget Karla hende ved receptionen.

– Jeg sku’ besøge en Agatha Christie, siger Karla, værelse 415 er

det vist.

– Ja, lige præcist, venter hun Dem?

– Ja.

Karla går hen til elevatoren, trykker og døren går straks op. Da

hun er forsvundet, folder den fremmede mand i sofaen avisen

pænt sammen, rejser sig, trækker kraven op omkring hovedet og

forlader hotellet. Hvis man kommer tæt på ham, kan man se, at

der spiller et svagt smil om hans mund. Er man meget tæt på

ham, kan man høre ham sige: – Kanon-heldigt!

Agatha sidder ved skrivebordet. Karla har været her med den nye

liste og er gået igen. Agatha drømmer: Lise kom sammen med

morderen indtil for to måneder siden. Det var et hemmeligt

forhold, fordi han var gift med en syg kvinde, som han ikke havde

”samvittighed” til at forlade. Så fandt hun en ny, en Anders, som

hun kunne mødes med og være sammen med offentligt,

præsentere for veninderne, en dagven, ikke en natven. Hun slog

op med morderen og gjorde ham desperat. Han ville ikke give

slip på hende. Skulle han ikke have hende, skulle ingen. Han

havde brug for hende. Hvad bildte hun sig ind? Han ringede og



146

ringede og tryglede og tryglede. Lise slettede omhyggeligt alle

beskeder. Hendes Anders skulle ikke se dem. Og nu begyndte den

forsmåede i detaljer at planlægge mordet. Selv detaljen med tøjet

tog han sig af – hvorfor? jo, fordi hendes mobiltelefon var farlig,

troede han. Derfor meldte han sig til returseniorservicen, men

kun nogle af ugens dage, kun de morgener, hvor Lise ikke havde

aftenvagt dagen før - kun de dage, hvor hun badede. Han siger –

venligt og høfligt som altid – til sine ældre passagerer på

mordmorgenen, at de bare skal tage den med ro; vi kører først,

når alt ståhejet er overstået. Det gør det muligt for ham at hente

Lises tøj. Senere tømmer han telefonen for beskeder. Fra deres

lange bekendtskab kender han koden; han stjæler også hendes

adressebog. Hvorfor rev han ikke blot en forkert side ud sammen

med den rigtige? tænker Agatha, nå, all right, der er vel grænser

for det svage køns opfindsomhed. Lidt senere låser han sig ind i

Lises lejlighed for at fjerne alt, hvad der forbinder ham med

hende. Det havde hun nok allerede selv gjort. Hun var jo et

ordensmenneske og havde fået en ny fyr. Men han ville

naturligvis være sikker.

– Yes, Agatha slår håndfladen ned i bordet i triumf.

Senere på aftenen virker Plaza tom og forladt. Nede i hotellets

restaurant er der ingen gæster, og de to servitricer, der har

vagten, keder sig.

– Hvor bliver vores Agatha af i aften? Hun plejer altid at komme

ned og få sin te og læse i avisen klokken halv ti præcist.
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– Hun er nok ved at finde på et nyt mord at skrive om, og så har

hun sikkert glemt klokken. Det må være et skægt arbejde; det ku’

jeg godt tænke mig.

– Ja, det er underligt. Hun er jo så præcis, som rådhusets ur.

– Ved du hvad? Jeg går op med den – Plazas nye room service.

Inden servitricen får banket på døren til værelse 415, standser

hun op, stikker næsten lidt frem. – Hvad er det for en mærkelig

lugt? tænker hun. Hun banker på Agathas dør. Ingen svarer. Hun

banker igen, kraftigere og hurtigere end før.

– Fru Christie, jeg kommer med Deres te.

Intet svar og en bange anelse griber servitricen. Hun sætter

hurtigt bakken fra sig på gulvet og løber tilbage til elevatoren.

Nede i receptionen råber hun:

– Skynd jer, kom med op til Agathas værelse, der kommer en

underlig lugt fra værelset, og hun svarer ikke.

De finder hende liggende på gulvet, livløs, og tilkalder straks

ambulancen.

Dagen efter på hospitalet:

Politiassistenten står og ser på den halvvågne, store kvinde i

sengen.

– Mit navn er Bredballe, siger han, hvem er Peter?

– Peter? mumler en groggy Agatha.
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– Ja, Peter; da du blev bragt ud i ambulancen, må en lille pige

være smuttet ind på dit værelse og taget disse navnelister. Han

hiver nogle stykker papir frem fra frakkens inderlomme.

Agatha genkender sine lister.

– Pigen sagde, forsætter Bredballe, at hvis den søde dame var

blevet syg, så skulle vi ringe til gæsterne på listen og aflyse

festerne. Men det så ud som om, du allerede havde gjort det selv

– eller rettere, at du havde bestemt dig for en mere intim middag,

om man så må sige. Alle navnene var nemlig streget ud undtagen

’Peter’.

– Nåeh, Agatha er nu vågen, det er en leg, man har i England.

Noget med hurtigt at finde et navn, der går igen på flere sedler.

Det er ikke noget.

– OK, siger politiassistenten, vi ved ikke, hvor lugten i dit værelse

kom fra. Men du må være blevet dårlig af den. Vi undersøger

sagen grundigt – det er klart.

– Tak, siger hun, og Bredballe forlader stuen.

– De kunne vel ikke låne mig en telefon, bare et øjeblik, siger

Agatha til sygeplejersken.

– Jo.

Hun prøver med sine store fingre at ramme de uendeligt små

taster på mobilen. Det bliver ikke bedre af, at hun føler, at hun

har madeiratømmermænd. Agatha ringer igen til formanden. Nu

sidder nummeret fast.
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– Ja, gæt hvem det er? siger hun, nej, nej, ... det er Agatha igen.

For allersidste gang, vil du give mig et telefonnummer? – ja, ja,

jeg har fået det før, men jeg har glemt det igen, beklager –

alderen, du ved.

Hun får Peters nummer, lukker for samtalen og trykker det nye

nummer. Hun hører telefonen ringe; den ringer flere gange. Lige

da hun er ved at opgive, lyder der en høj larm i røret, som om

nogen vælter telefonen. Pludselig hører hun en hund gø voldsomt

ind i røret, næsten angst, panisk. Forskrækket holder hun røret

væk fra sig. Hun aner ingenting om hunde, men kan alligevel

høre, at det ikke er en almindelig gøen. Der er noget galt. Hunden

lyder som om, den vil tilkalde hjælp. Langsomt sænker hun

telefonen ned i dynen. Hun er kommet for sent. Agatha lukker og

trykker 112.

– Ja, det er Agatha Christie, Rosenkrantzvej 5. Vil De give mig

kriminalpolitiet.

– Goddag, jeg vil gerne tale med kriminalinspektør Bredballe.

– Politiassistent Bredballe her.

– Ja, det er Agatha Christie igen, de ved mig fra hospitalet, siger

hun.

– Æh? siger Bredballe.

– Ja, den ældre dame med lugten.

– Åh, ja, selvfølgelig, Agathe Christel, ja, De må ha’ tålmodighed.

Vi arbejder på sagen og skal nok løse problemet. Det forsikrer jeg

Dem, men den slags tager naturligvis tid, og der sker jo også

andet i byen.



150

– Kan De huske Peter på mine lister? ... Han findes i

virkeligheden, Peter Larsen hedder han, og jeg tror, han har brug

for jeres besøg så hurtigt som muligt – og få en ambulance med.

Agatha er træt, døser: – Peter, du snød mig med de store sko og

den usikre gang – en genial ’rød sild’. Men du burde have

studeret mængdelære – den endelige fællesmængde havde kun et

element – ’Peter Larsen’. Agatha smiler for sig selv – og så sover

hun.


