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Viceprovstens fortælling
Der ligger midt i København et gammelt, velrenommeret kollegium ved navn Regensen. Navnet er en fordanskning af det latinske Collegium Domus Regiae. Bygget af Christian den 4. engang i 1600-tallet ligger den som en oase af ælde midt i byens myldrende trafik og huser endnu
den dag i dag 100 alumner eller studerende, som her bag de tykke røde mure kan få ro til at fordybe sig i deres studier. Og herfra udgik i årenes løb en solid kerne af dygtige og loyale embedsmænd, præster, forskere, læger og undervisere, advokater og erhvervsdrivende. Med årene kom
også andre mere moderne fag til, og den gamle viceprovst måtte hovedrystende bøje sig for tidens
krav: »Ved De, nu skal vi også huse tandlægestuderende. Hvad bliver det næste? Seminarister!?
Åh, Gud!…«
En kold januardag i det Herrens år 1982 trådte sygehuspræst på Rigshospitalet, Thomas Maarup ind i regensgården. Det var syv år siden, han sidst havde sat sine ben i den røde gård. Han
stod som lammet og stirrede vantro på det, som skulle have været et kæmpemæssigt lindetræ fra
1700-tallet, men som nu var blevet erstattet af en lille prås af et nyplantet træ, der dårligt nok
ragede op over den bænk, der stod rundt om træet. Det gamle træ måtte vel være gået ud af en
eller anden grund, eller måske var det bare blevet for stort. I hvert fald var det blevet fældet. Porten bag ham smækkede i med et dump brag, som vækkede ham og fik ham til forsigtigt at nærme
sig det lille nye træ. Han satte sig på bænken og så rundt i gården, som ellers lignede sig selv –
bortset fra at den virkede meget lysere uden det gamle træ. Det var, som om tiden stadig stod
stille herinde i denne isolerede og støjfrie lilleverden.
Samme dags morgen havde Thomas Maarup modtaget et langt brev fra Grønland – fra sin gode ven Jakob Munk, og det var dette brev, der fik ham til at besøge den gamle gård, der emmede
af minder fra en svunden ungdom.
Maarup havde lært Jakob Munk at kende på Rigshospitalet, hvor den unge politibetjent var
blevet indlagt meget ilde tilredt, angiveligt efter et styrt på 40 meter ned gennem et vandfald dybt
inde i Inuvikfjorden på Grønlands vestkyst, og det var blevet starten til de voldsomme begivenheder, som på besynderlig vis inddrog ikke blot ham selv, men ikke mindre end fire af hans gamle
kollegiekammerater fra regenstiden.
Han tog brevet frem og læste igen fra begyndelsen, men snart gled hans tanker tilbage til regenstiden. Han mindedes en uforglemmelig majeftermiddag i 1950, hvor fem unge studenter sad
sammen med den aldrende viceprovst Krogh-Nansen i regensgården og filosoferede over en stille
øl. Der var en stemning af afslappethed grænsende til mathed efter den forudgående dags Lindefrokost, som var endt med manér, idet politiet var ankommet og havde afspærret Købmagergade
på grund af klager fra intetanende fodgængere, der pludselig, mens de passerede Rundetårn, blev
overdænget med vand eller toiletpapir, som muntre og kåde studenter smed ned fra tårnet. Adskillige brave regensianere blev ved den lejlighed under almindeligt bifald ført bort til detentionen.
Endnu sad den kunstige arm bundet fast til regensprovst Hviids gamle lindetræ, som han havde
ladet plante den 12. maj 1785 i anledning af sin søns fødsel. Engang havde kongen selv været
inde og trykke madam Lind i hånden…
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Den gamle viceprovst, som aldrig kaldtes andet end VP, nød sådanne filosofiske samtaler om
stort og småt i studenternes selskab. Han var selv uddannet teolog engang i tidernes morgen, men
havde dog aldrig haft præsteembede. Allerede i studietiden havde han fået arbejde på Universitetsbiblioteket, og der var han så blevet indtil pensionen. For mange år siden havde han søgt og
fået stillingen som viceprovst med tilhørende fri bolig på Regensen. Udadtil et stille og vanebestemt ungkarleliv uden de store armbevægelser – tilsyneladende en af skæbnen lidt bortgemt og
indskrænket person – men i åndelig henseende en guldgrube af viden – et sandt eventyrland af
vovede ideer og spændende synspunkter og fortællinger, som han delte ud af med rund hånd til
mange af de søgende unge studenter. Som en af de gamle regensianere – en senere navnkundig
biskop – formulerede det: Én ting har været af overordentlig betydning for mig i mit liv: Jeg har
kendt VP!
I sin grønne ungdom havde VP deltaget i Første Verdenskrig på tysk side, og senere havde han
rejst på Grønland som deltager i flere af de berømte ekspeditioner. Han havde kendt mange af de
store: Knud Rasmussen, Lauge Koch, Mylius Erichsen, og en sjælden gang kunne det lykkes
særligt indviede studenter at lokke historier ud af VP oppe fra det store, sagnomspundne land. Da
var det, som om tiden stod stille, og Regensgården forvandledes til de store vidder – bænke og
borde til hundeslæder og portner Jakobsens hvide kat til en dødsensfarlig isbjørn. Da var man i
fortællingens vold, og i de følsomme unge sind tændtes da ofte længslen efter at prøve selv – selv
at komme til det forjættede land, der lå som et drømmeland bag fjerne, blånende horisonter. Verdenskrigen derimod, talte han aldrig om.
En af de fem – en ung teolog ved navn Thomas Maarup – havde på dette tidspunkt allerede
forskrevet sig til Grønland ved at melde sig i Det grønlandske Lektorat med henblik på en senere
præstegerning blandt eskimoerne.
Han havde læst teologi et par år, da en medstuderende gjorde ham opmærksom på et opslag,
der søgte seriøse studerende, som kunne tænke sig at prøve kræfter med en virkelig udfordring i
Grønland, og en gammel drengedrøm – næret af polarforskernes strålende fortællinger om det
store eventyrland højt mod nord, fik ham til at melde sig. Dette så meget mere, som han endnu
ikke havde noget overblik over sin fremtid, som han på det tidspunkt havde svært ved at forestille
sig som præst i Folkekirken.
Engang var han til en familiefest blevet sat til bords med en højt estimeret børnepsykolog, som
ved hans meddelelse om, at han læste teologi havde udstødt et dybtfølt »åh nej!«, set længe alvorligt på ham og til sidst til hans forbløffelse havde trykket sin pegefinger på hans næsetip med
ordet »dyt!« Herefter blev emnet ikke mere berørt, men han kunne aldrig siden glemme episoden,
som altid dukkede op, når tvivlen om hans kald meldte sig. På en måde blev Grønland for ham
ligesom redningen ud af et dilemma, for han følte med sikkerhed, at her ville han kunne være
præst med en vis mening, hvad han ikke umiddelbart følte, han ville kunne i sit fædreland.
Dertil kom, at teologer, der på denne måde forskrev sig til Grønland, fik friplads på Regensen.
Det grønlandske Lektorat skrev sig tilbage til Grønlands navnkundige apostel, Hans Egede,
der oprettede det engang i 1700-tallet med det formål at uddanne danskere til at kunne varetage
forskellige embeder i Grønland, og gennem årene er en strøm af forventningsfulde unge her gået
gennem den ikke altid lige nemme grønlandske grammatik for om muligt at komme på talefod
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med den eskimoiske befolkning på dens eget sprog. Således var grønlandsk obligatorisk for
kommende danske præster i Grønland.
»Her græd frøken Jensen« var et kendt sted i den grønlandske grammatik, der kræver en ikke
ringe matematisk og sproglig begavelse, for at børn af den germanske sprogstamme skulle kunne
begribe de mange bøjningsskemaer og ikke mindst huske de ufatteligt mange tillæg og endelser,
som skal føjes til stamordet for at give det sin bestemte mening. Glemmer man et enkelt, eller
udtaler man en lidt anderledes nuance, får man måske sagt det modsatte af, hvad man ville. Således lykkedes det for en dansk præst engang ved en barnedåb med høj og tydelig røst at få fremført: »Jeg tisser på dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!«
Men for dem, det lykkes for, åbner der sig et overordentligt smukt og malerisk sprog med en
storslået billedrigdom og en poesi, der svarer godt til denne befolknings tilsyneladende medfødte
musiske begavelse.
For en anden af de unge regensianere omkring bordet, geologen Poul Thrane, var Grønland
som for de fleste geologer et must, og han havde allerede taget kontakt til Grønlands geologiske
Undersøgelser med henblik på at få en karriere i det nordlige, hvor nogle af verdens ældste bjergarter endnu ventede på at blive udforsket.
For de unge jurister, Andreas Falch og Johannes Ravnholt var det mest spændende ved Grønland den samfundsmæssige udvikling – ikke mindst åbningen af landet, som man talte så meget
om i disse år. Verdenskrigen havde jo gjort sit med den amerikanske besættelse af Grønland, og
der var vel ingen vej tilbage nu. Grønland måtte udvikles.
VP var imod.
»Det vil slå det gamle Grønland ihjel – det vil gøre folk dybt ulykkelige, hvis de skal lokkes
ind i en materialisme som vores. Det folk har endnu ånd, mine herrer – ånd! Men det er vel efterhånden et begreb, De ikke påskønner som andet end folkeminder.«
Andreas rystede på hovedet:
»Men De kan da ikke se bort fra virkeligheden, VP – udviklingens nødvendighed. Ved ikke at
gøre noget, gør vi jo netop Grønland til et reservat – et frilandsmuseum, som blot har ornamentær
værdi – ikke reel. Grønland skal være et dansk amt på lige fod med Vejle Amt – det skylder vi de
mennesker, der bor der… og i øvrigt ønsker de det jo selv.«
»Ja ja, unge mand, det er alt sammen meget muligt, men det kommer til at koste dem deres
ånd. De ved ikke, hvad De taler om – hvor skulle De også vide det?«
Poul Thrane gav VP uforbeholdent ret.
»Ja, hvordan skulle du vide det, Falch – du, som kun tænker i regler og paragraffer. Men jeg
kan godt sige dig: Du rører ikke Grønland, før jeg har undersøgt landet til bunds – det er nok det
sidste uberørte land, vi har tilbage, og det kunne lige passe, det skulle overrendes af nysgerrige
socialdemokrater og platfodede embedsmænd, endnu før vi har fået det ordentligt undersøgt. Der
er sikkert både guld og diamanter deroppe i de gamle fjelde.«
»Ja, ussel mammon – det er alt, hvad du tænker på, Thrane,« faldt stud. theol. Thomas Maarup
ind, »udbytte og udnyttelse, men det undrer jo ingen – materialist som du er. Men hvad med folkesjælen – den eskimoiske folkesjæl? Denne åbenhed – ja, barnlighed, som er så oprindelig og i
virkeligheden dybt kristen i sit grundudtryk. Det er jo ikke så mærkeligt, at eskimoerne i den grad
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har annammet kristendommen som deres egen – de har den allerede uformuleret i hjertet, og det
var vel missionens fortjeneste at sætte ord på de uforløste længsler…«
»Annammet kristendommen!!! Hold nu kæft Maarup!« Stud. med. Peter Storch, den sidste af
det lille selskab omkring bordet, var endnu ikke helt ædru efter gårsdagens og nattens udskejelser.
Han afbrød teologens begejstrede beskrivelser af det oprindelige i den eskimoiske folkesjæl med
en fejende håndbevægelse, der sendte en af de halvtomme ølflasker mod brostenene med en karakteristisk knusende lyd.
»Det er sgu ikke noget bønnemøde, det her. Jeg tager med Thrane op og undersøger landet,
men jeg er nu mere interesseret i de særlige menneskelige forhold – det siges, at eskimokvinderne
ingen kønsbehåring har – det kalder helt klart på en nærmere medicinsk undersøgelse… jeg har
tilmed hørt, at de er endog særdeles villige til at lade sig undersøge…« Storch udstødte et sjofelt
fnis.
»Og dermed tog samtalen en vending, så også Peter kunne være med. Ak ja. Men… der er nu
noget mere ved Grønland – noget dragende og hemmelighedsfuldt, ikke sandt VP?« Johannes
Ravnholt så spørgende på den gamle mand. »Var det ikke det, der drog Dem ud på Deres søgen?«
Viceprovsten så lidt på ham, mens han bakkede på sin uundværlige snadde, og et smil langsomt bredte sig. »Jo jo… og så betalte Ussing jo så ovenud godt for min deltagelse som kartograf…«
Og således bølgede samtalen frem og tilbage – afbrudt af vægtige indlæg om Gamles elendige
smædeviser ved den forgangne frokost, tiliasternes tyveri af klokken ved sidste Lindebal og andre
tilsvarende alvorlige affærer, indtil VP igen tog til orde –mens tankerne gik mod nordvest…
»Noget særligt, spørger De, Ravnholt – noget særligt ved Grønland. Joh, der var noget ganske
særligt, men… vi havde jo ikke øje for andet end at erobre – erobre nyt land – registrere nye
landvindinger og bevares, det var da spændende, for ingen vidste med sikkerhed, hvad der ventede os på steder, som ingen menneskefod før havde betrådt – ja, vi var begejstrede, og naturligvis
følte vi os udvalgte, og vi var dygtige – umådeligt dygtige… rent videnskabeligt, men jeg ved
ikke… på en måde tror jeg, vi glemte det særlige – glemte det, vi egentlig søgte efter af lutter
betagelse over vor egen formåen. For det lykkedes jo over al forventning at sætte nye områder på
verdenskortet… opdage nyt land – selv har jeg fået en mindre ø i det nordøstligste Grønland opkaldt efter mig - vi søger vel alle udødeligheden hver på vores måde… men det egentlige, Ravnholt, det som vores hjerter længtes mod i den dybe menneskelige fortvivlelse – det glemte vi
vist… Vi har så svært ved at se og høre, selv når vi står lige overfor det nye. Ja, så skal vi absolut
fortolke det ind i vores allerede kendte sammenhæng. Vi omformer det, vi ser og hører, så det
passer til det, vi kender i forvejen. Det er vel vores egentlige blindhed og døvhed…«
VP holdt en lille kunstpause, inden han fortsatte. Et par studenter fra foreningen Gamle gik
forbi med de sædvanlige muntert sarkastiske tilkendegivelser om deres syn på foreningen Pip i
almindelighed og dens medlemmer i særdeleshed. VP fortsatte uanfægtet.
»Ja, jeg kom hjem fra Grønland igen i sin tid, men denne sære længsel, som Grønland havde
næret og gødet, ville ikke forlade mig, og måske som en slags kompensation – hvad ved jeg dukkede tanken om en pilgrimsrejse op i mit sind. Ja, jeg traf en gammel studiekammerat, som
havde været på travetur i det spanske, og han opfordrede mig til at tage turen til den gamle spanske pilgrimsby Santiago de Compostella.
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- Du skal starte i St. Guihelm«, bedyrede han mig, - i Languedoc – en herlig lille by! Så jeg
tog toget det første stykke sydpå gennem Europa mod Montpellier - hovedstaden i landskabet
Languedoc, som efter sigende er det område, hvor franskmændene i stedet for at sige ’oui’ siger
’oc’. Langue d'oc… Åh, vil De være så elskværdig, min gode Storch, at forsyne vores bord med
et par flasker kold hvidvin og nogle glas?«
Peter Storch parerede ordre, og lidt efter fortsatte VP:
»Det var varmt, da jeg steg ud af toget i Montpellier, og det var rigtig varmt, da jeg sad i bussen på vej mod den lille by St. Guihelm ca. 50 km nord for Montpellier. En tur igennem den karakteristiske maki, der ligger som et tykt grønt tæppe af lave buske over hele landskabet, hvor cikaderne synger uafbrudt. Jeg sad og tænkte på, hvor langt der dog var til Grønland, og så mangfoldige menneskets livsbetingelser egentlig var. Der var såmænd også langt til Santiago de Compostella i det allervestligste Spanien - i Galicien, som havde direkte kulturelle forbindelser til
Skotland. Sækkepiben var deres nationalinstrument…
Mærkeligt med dette Europa. Underlige veje har banet sig på kryds og tværs. Handelsveje,
pilgrimsveje, hærveje, korstog, folkevandringer - en kommen og gåen af forskellige mennesker forskellige skæbner. Erobrere, vikinger, romere, keltere, hunner, muslimer - som alle har sat deres
spor på godt og ondt og bragt nye varer og nye vaner til torvs eller bragt død og ødelæggelse - og
så disse horder af hærgende pestrotter, som lagde landsdele øde... og midt i det hele – under alle
omskiftelserne denne kirke, som har stået igennem de sidste to tusind år i al slags vejr...
Nå, jeg stod af bussen og blev blændet af den stærke sol på de lyse husfacader. St. Guihelm
viste sig at være lidt af en turistby, som måske derfor har bevaret sit gammeldags præg - som et
levende frilandsmuseum, hvor man så let som ingenting kan drømme sig tilbage til middelalderens ukomplicerede barndomsliv med tapre riddere og hæslige drager. Endnu kan man højt
oppe over byen på bjergtoppene se ruinerne af de gamle ridderborge, hvor de tomme vinduer
stirrer med foragt ned på vores letkøbte turisttilværelse med biler og øl.
Midt i byen er der et torv, hvor store platantræer skygger for middagssolen, og fra dette torv
kan man gå ind i kirken, som er bygget sammen med et kloster.
Det var om aftenen samme dag. Jeg havde tilbragt eftermiddagen med at vandre rundt i byen
og dens nærmeste omegn. Over en af de maleriske døre stod skrevet, husker jeg: Carpe Diem. Og
jeg havde virkelig grebet denne smukke og varme forårsdag fuldt og helt. Nu sad jeg så på torvet
og nød folkelivet under de kulørte lamper, som var hængt op i platantræernes grene.
Ved bordet ved siden af mit sad der en enlig, ældre, lidt kraftig herre iført munkekutte, hvilket
dog ikke forhindrede ham i at bestille en flaske af Languedocs berømte landvin til maden, som
bestod af friskfanget fisk fra floden. Jeg kunne ikke lade være med at holde diskret øje med munken, som da også på sin side nu og da sendte et nysgerrigt blik mod mit eget bord, hvor kun en
enkelt aperitif holdt den obligatoriske platmenage med selskab. Til sidst kunne han ikke holde
sig.
»Øh, De skulle virkelig prøve denne fortrinlige fisk, monsieur - en pryd for vor egn - en gave
fra den almægtige selv. Jeg har ikke set Dem før - De er fremmed her på egnen?«
Jeg greb naturligvis invitationen og satte mig over til hans bord.
Munken knipsede ad tjeneren og bestilte en fisk til mig samt en ny flaske landvin.
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»Denne landvin er en perle,« betroede han mig, »en sand perle. De har beundret vores gamle
by, kan jeg tænke mig? Ja, jeg kunne ikke undgå at bemærke det smukke isbjørnehoved, De bærer
om halsen. Er det fra Thule?«
VP bar stadig et udskåret isbjørnehoved i en efterhånden tyndslidt lædersnor om halsen. Uvilkårligt fandt hans hånd op til den.
»Det viste sig, at også denne abbé Gilbert engang i sin ungdom havde besøgt Grønland - et besøg, der havde gjort dybt indtryk på ham. Han var deltager i en fransk ekspedition, der med datidens mest moderne udstyr havde sat sig for at køre fra Thule til Nordpolen og tilbage igen. Igennem adskillige år var ekspeditionen, som kostede en formue, blevet forberedt på alle tænkelige
måder, og der var taget forbehold for alt - undtagen én ting, sukkede abbeden - den menneskelige
faktor. De nåede kun ca. en dagsmarch fra Thule, da de måtte vende om igen - på grund af indbyrdes skænderier! Ak ja. Kort efter rejste vi alle sammen tilbage til Frankrig – betydeligt fattigere og med uforrettet sag.
»Man skal aldrig undervurdere den uberegnelige, menneskelige faktor«, sagde den gamle abbed med et sørgmodigt smil.
Men det er mærkeligt, mine Herrer. Jeg har tit og ofte undret mig over den udbredte franske
interesse for Grønland, som alle deroppe kender. Blandt alle Europas lande er netop Frankrig det
land, som stadigvæk hvert år sender et stort antal turister og ekspeditioner til Grønland. Kun Portugal kan måle sig med Frankrig, skønt det ikke er som turister, man ser portugiserne deroppe,
men som fiskere. Og jeg forestiller mig, at grunden til denne interesse bl.a. skal søges i ældgamle
overleveringer, som er gået fra mund til mund eller måske blot fra hjerte til hjerte uden ord - generation efter generation - overleveringer om et fantastisk land højt mod nord rigt på eventyr og
herlige oplevelser og måske også noget mere...: Le Groenlande! Selv sprogtonen er den samme..
den samme melodi. Et myternes land, hvis eventyragtige skær måske er skabt af et gammelt håb en gammel længsel om et fristed fra Europas forbandelse - hvor det at tænke og leve frit og være
anderledes efterhånden blev betragtet som en forbrydelse. Inkvisitionens og kætterbålenes Europa
– I modsætning hertil er portugisernes visioner om Grønland vistnok fra gammel tid knyttet sammen med tanken om et udbytte - enten i form af tran, tørfisk eller trælle - eller måske andre rigdomme...
Ja, jeg ved ikke, hvad der skaber det - men måske er sådanne ældgamle drømme med til at
forme et folkesind - så vi ganske uafvidende føres i en bestemt retning af en længsel, vi ikke selv
kan gøre rede for. Hvad ved man?
Men tilbage til St. Guihelm. Snakken gik under de gamle platantræer, mens mørket faldt på,
og cikadernes sang forstummede. Og så var det, vi kom ind på Tempelherrerne…
»… Ser De, monsieur Nangs´æn, jeg har en om end løsagtig, så dog en slags teori, som jeg har
udviklet på mine gamle dage angående disse tempelherrers forsvinden. Naturligvis var der tale
om et justitsmord af dimensioner - herom er ingen uenige - men det er min fornemmelse, at der lå
langt mere bag, end det vi ved i dag. Noget - ja måske endda noget afgørende. Hvorfor denne
pludselige ildhu med at få ordenen udryddet? Hvorfor denne systematiske udryddelse? Hvad var
det, disse tempelherrer ejede, som både kongen og paven var så forhippede på at få fingre i, så de
så stort på al rimelighed? Ja, jeg har ofte spurgt mig selv, men er ikke nået frem til noget svar. Og
dog – men nu bevæger jeg mig over i mystikkens forunderlige verden – dog kan jeg ikke lade
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være med at undre mig over den påfaldende øjeblikkelige konsekvens af massakren på tempelherrerne - for det var der jo i virkeligheden tale om – dette…« munken sænkede stemmen til en fortrolig hvisken og lænede sig ind over bordet, »at i samme øjeblik, de henrettede stormesteren,
Jacques de Molay i Paris, kom de første meldinger om en af de største katastrofer, Europa nogensinde har oplevet – pesten! Den sorte Død som i de følgende mange årtier skulle hærge alle Europas lande og hvem ved – måske vel i virkeligheden blev startskuddet til hele den moderne kultur
med renæssance, reformation og menneskedyrkelsen i det hele taget… gudløshedens tidsalder. Ja,
De kender sikkert Egon Friedells spændende katastrofeteori?«
VP så rund på os med et spørgende blik, der pludselig gjorde munkens spørgsmål til hans, men
ingen af os kendte på det tidspunkt den østrigske kulturhistoriker, hvilket forargede VP.
»Det er pligtlæsning, mine herrer! Plebejere! Kan De så komme i gang! Nå, men var der en
sammenhæng, spurgte munken?
En ny flaske kom på bordet, mens det fløjlsbløde, lune Languedocmørke hyllede sig om os, og
munken forsigtigt udviklede sin teori om tempelherrernes hemmelighed…
»Ser De, disse tempelherrer følte sig ikke blot som vogtere af pilgrimme og som socialarbejdere - de følte sig i høj grad som vogtere af en hel kultur - en menneskelig kultur, hvis grundlag
var den sande kristendom, som de kaldte det. De følte sig som bærere af en oprindelig kristen
kultur - måske endda i kraft af oldkristne skrifter, som kun de kendte til.
Forstår De, hvad det ville indebære efter tusind års kanonisering og dyrkelse af afskrifter af afskrifter at få offentliggjort de oprindelige skrifter? Og måske skal man også søge grunden til tempelherrernes udryddelse i en kirkelig og pavelig mistanke om sådanne originale skrifter, der med
ét slag ville kunne undergrave kirkens og ikke mindst pavedømmets i forvejen noget blakkede autoritet. Men det var ikke den egentlige årsag.
Tempelherrernes politik gik i al sin enkelhed ud på at skaffe sig så megen magt som muligt først og fremmest økonomisk magt - for kun derved mente de at kunne bevare den livsform, de
selv anså for at være den eneste sande.
Dette var imidlertid deres store fejltagelse. Intet kan bevares gennem magt og rigdom. Virkelig indflydelse sikres kun ved Guds hjælp og gennem vort livs eksempel, sådan som vor Herre og
Mester jo i al sin ydmyghed forgæves prøvede at belære os om. Men nu var det for sent. Tempelherrerne gik til grunde – kvalt i deres egen magt og rigdom. Uretfærdigt? Efter jordisk målestok,
ja! Efter guddommelig målestok, nej!
De kender historien om, hvordan Philip den Smukke og paven i fællesskab fik tempelherrerne
lokket til Europa, fik dem fængslet, tortureret og for manges vedkommende henrettet. Det så ganske håbløst ud, men så begynder Stormesteren sammen med det, der var tilbage af generalkapitlet
ellers at handle som den utro og afslørede godsforvalter i lignelsen. Nu tager en sidste redningsplan form. Og det er hér, vort kære Grønland kommer ind i billedet som et tilflugtssted for
de sidste tempelherrer, og for første gang figurerer Stenen nu blandt de genstande og papirer, som
for alt i verden må frelses til en ny tid, som vil oprinde engang, når Europa er blevet lutret og
omsider er rede til den skjulte viden om sandheden…«
»Stenen? Hvilken sten?« spurgte jeg.
Munken så på mig med et hemmelighedsfuldt smil. Så slog han ud med hånden:
»Ja, hvad ved jeg? De vises Sten, måske. Ved De ikke, at det er sten, der bærer al kultur og religion? Hvad tror De, millioner af muslimer samles om hvert år i Mekka? Hvad var det Moses fik
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på Sinaibjerget af Gud selv? … Eller hvad sagde vor Herre selv til Peter i sin tid: »På denne sten
vil jeg bygge min kirke…?« Men De tillader? Se, tempelherrerne vidste, at udviklingen fra nu af
var ubønhørlig. De vidste, at der ville komme et tidspunkt, hvor deres skjulested selv i Grønland
ikke længere kunne holdes hemmeligt, fordi europæeren i sin fandenivoldske gudløshed fra nu af
ikke ville standse sin udforskning og udnyttelse af verden, før han havde underlagt sig alt. Men
deres håb - og hele formålet med deres færd var, at hemmeligheden ville blive bevaret til en senere eftertid, der forstod værdien i den kultur og det menneskesyn og den tilværelsesopfattelse,
som nu var ved at gå under.
Det, der gjorde Grønland til stedet, var ikke så meget nordboerne og deres bispedømme i Gardar, som de jo kendte fra både rejsebeskrivelser og bispernes indberetninger - nej, det var den
oprindelige befolkning af inuit - mennesker, der tiltrak sig deres opmærksomhed.
Planen gik ud på at skjule ethvert konkret spor af tempelriddernes hemmelighed, indtil den
åbenbarede sig selv ved tidens fylde. Kun en anelse skulle leve videre i mytens form - i fortællingen - i sagnet - i drømmen og i længselen blandt disse inuit, og som det eneste konkrete, skulle de
lade stenen stå som vartegn - ikke blot om en svunden tid, men først og fremmest som et løfte om
en ny tid, hvor menneskehedens dybeste længsler og drømme skulle finde deres forløsning.
Det var den eneste mulighed, de gamle så: at holde deres egen kultur levende som en myte i et
modtageligt og uberørt folk i håbet om, at denne myte i tidens fylde ville blive virkelighed - ville
blive genfødt så at sige i en tid og i et folk, der var modent til at bære den videre - udenom vanviddets epoke.
Disse nederlagsramte og desperate tempelherrer satte hele deres håb til en ny verden, hvor ikke længere magt og rigdom førte det store ord, men kærlighed og sand ydmyghed - hvor sand
menneskelighed skulle holdes i ære, dyrkes og fremelskes. En verden, hvor forskelligheden ikke
var til besvær - men en dyd - en fri verden uden grænser - et liv uden grænser - et sandt kristent
liv…«
»Jamen stenen… hvor kommer den fra, og hvor er den nu?« Jeg kunne ikke styre min nysgerrighed længere.
»Jeg ved det ikke. Fra Det hellige Land, måske – hvem ved? Den skulle have stået i Avignon,
der skulle have været Europas valfartssted nummer ét – Europas Mekka – men den nåede aldrig
at blive opstillet. Til gengæld flyttede kong Philip paven til Avignon to år senere … hvilken ironi
af Skaberen.
Og hvor er den nu? Tja, hvem ved – måske står den endnu et sted i Grønland – glemt af alle…
Jeg kan naturligvis ikke vide det, men jeg tror, de nåede til Grønland med deres dyrebare last.
Måske har de også slået sig ned et sted deroppe, men lidt efter lidt er de vel uddøde efter at have
sat sig et spor i det eskimoiske folkesind… Lidt mere vin?«
Ja, jeg må indrømme, jeg var blevet fængslet af munkens medrivende fortælling. Men jeg savnede beviser – faste holdepunkter, forstår De. Videnskabeligt skolet, som jeg jo er – Gud bedre
det.
Da jeg spurgte ham, slog han en rungende latter op.
»Næ næ, desværre, min gode ven, desværre. Det er lutter munkefantasi. Tidsfordriv i de mange stille stunder, vi under os selv hernede imellem tidebønner og gudstjenester… lutter fri fantasi...
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Åh, det er sandt, jeg må skynde mig. Tiden løber altid så hurtigt i godt selskab, men tak for
denne herlige aften, monsieur Nangs´æn – svært at udtale – og god tur videre. Var det Santiago?
Herligt sted. Herligt sted. Finis Terra – glem ikke Finis Terra. Au revoir, monsieur. Adieu!« Og
munken lod sig opsluge af det bløde mørke. »Adieu!«, lød det endnu engang et sted derudefra.
Tilbage sad jeg lettere beruset, mens spørgsmålene bølgede gennem hovedet på mig. Hvad var
det for noget med den sten? Hvem var i grunden denne sære munk? Var dette møde helt tilfældigt? Jeg blev afbrudt af tjeneren: »Regningen, monsieur!«
Næste dag begyndte jeg så min lange vandring mod Sankt Jakob. Det blev en underlig oplevelse, men det er en helt anden historie…«
VP tømte sit glas med velbehag. Så så han rundt på os med sit finurlige udtryk.
»Jeg tror, det findes deroppe et sted, det, vores længsel gælder, men jeg ved ikke, hvor man
skal søge. Måske blandt menneskene deroppe – måske har de noget af den ånd, vi savner, Maarup? Måske i de urgamle fjeldmassiver, Thrane – måske dybt inde i en ukendt og endnu uopdaget
fjord findes livets ædelsten, Falch? Tja, mine herrer, nu er det snart Deres tur til at søge, og hvem
ved – måske vil det netop være Dem, der finder De vises Sten. Det er vel også snart på tide, at
nogen løfter en flig af universets gåde, inden det er for sent. Vores civilisation lakker mod enden.
Dog glem ikke den evige stræben. At søge er måske i virkeligheden at finde. Skål, de herrer! Måtte lykken og sandheden tilsmile eder alle!«
Fire år senere var Poul Thrane allerede i Grønland, mens Andreas Falch og Johannes Ravnholt
begge var ansat i Grønlandsministeriet. Thomas Maarups store planer om at tage derop blev desværre udsat, da han på tidspunktet for sin afrejse alligevel ikke kunne få sig til at forlade sin svagelige mor, der så mindeligt bad ham om at blive, så han kunne begrave hende. Det var trods alt
hende, der i sin tid så stærkt var gået ind for, at han skulle være præst, og som hele tiden opmuntrede ham, når han kom i tvivl. Der skulle dog gå 15 år, inden den dag oprandt, hvor han virkelig
til sin store sorg måtte begrave hende. Da var han allerede for længst ansat i Folkekirken som
sognepræst på Fyn, men herom senere.
Peter Storch havde på det tidspunkt endnu ikke afsluttet sine medicinske studier og havde i øvrigt ingen planer om at nærme sig noget som helst, der lå nordligere end Ålborg…
Der var ingen af disse fem regensianere, der så noget til hinanden, efter at de havde forladt den
røde gård – og det på trods af de mest højtidelige gensidige løfter om tilbagevendende samvær.
Først efter knap ti år, der begyndte at ske noget.
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Geologen
I millioner af år har det grønlandske grundfjeld ligget som det ligger - trykket ned af en umådelig isklump, som dækker langt det meste af landet. Kun den yderste kant er fri for isens tryk, og
her kan mennesker i gunstige klimatiske perioder bo og bygge. Men kun for en tid - så må de give
op og trække sig tilbage eller dø ud. Som et mægtigt pulsslag har klimaet langsomt skiftet fra
kolde til varme perioder, og i de varme er dyr og mennesker strømmet til - som havets smådyr,
der skyller op på stranden et øjeblik for kort efter at blive trukket ud igen.
Kulturer af forskellig art - med forskellige redskaber - men dog af den samme stamme er
kommet og forsvundet igen, som man kan se det i de forskellige tørvelag ved Sermermiut - disse
lag af efterladenskaber imellem tykke lag af ingenting. Øverst i lagene kan man måske finde den
sidste harpun - den sidste bensplint eller skårede fedtstensfigur, der fortæller om liv og undergang
i århundredernes løb på kanten af de mulige livsbetingelser.
I de seneste par hundrede år har dette land tiltrukket et særligt folk - det danske. Missionærer
kom for at omvende de vilde til kristendommen - købmænd kom for at handle med glasperler for
skind og hvalfangere kom for at hente tran til byernes gadebelysning. Etnologer og antropologer
kom for at studere dette oprindelige og så uberørte folk - man hentede egnede eksemplarer hjem
og viste dem frem for den undrende mængde - og geologerne kom for at undersøge det massive
grundfjeld. En guldgrube for alverdens geologer. Nok mere end for missionærer og købmænd.
Ikke mindst fordi der var meget uudforsket land - og hvem ved, hvad man kunne støde på i disse
urgamle fjelde? Nogle af de ældste i verden måske. Udforskning og registrering blev hovedordene, når det gjaldt Grønland - dette store, fjerne eventyrland, der også kaldte på den opdagelsesrejsende, der måtte ud og prøve kræfter med den stærke og hensynsløse natur i landet og i ham
selv måske.
Den indlandsis som befolkningen altid havde frygtet, blev en udfordring for den europæiske
foretagsomhed, og snart trak det ene slæde- og skispor sig efter det andet tværs over isen. Nogle
måtte opgive og bukkede under for den barske natur som fremskridtstroens dyrekøbte ofre - andre
nåede målet og blev fejret som nationale helte i Europas hovedstæder - som frontløbere for den
kultur, der ikke vil bøje sig for nogen forhindring. Den kultur, der dybt i sit inderste ved, at den
var skabt til at herske over og lede alverdens folk.
Poul Thrane havde allerede arbejdet som geolog i Grønland i nogle år, da han en sommerdag i
1958 nærmest ved et tilfælde ankom til den tidligere missionsstation Lichtenfels. Bygden var
blevet forladt tilbage i 1952 og indbyggerne flyttet ind til Inuvik, men lige den dag var livet dog
blomstret op igen, for det var den dag, man fejrede 200-årsdagen for bygdens grundlæggelse i
1758, dengang Herrnhuterne begyndte deres mission i området.
Landshøvdingen, Landsprovsten, Præsten fra Inuvik og flere andre honoratiores deltog i festlighederne sammen med de fleste fra Inuvik, og det var landshøvdingen, der havde inviteret Poul
Thrane med på turen.
Der blev holdt gudstjeneste i den gamle kirke, og bagefter valfartede man til den store kirkegård og lagde kranse og blomster på gravene. Der var stor kaffemik udenfor med masser af grønlandsk mad under de smældende dannebrogsflag. Vejret var smukt og varmt, og der blev holdt
taler og sunget korsang og fællessang. Rundt omkring i smågrupper fik man eftermiddagen til at
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gå på bedste vis - afbrudt af kajakopvisning og forskellige andre grønlandske idrætter. Der var en
mæt og glad stemning over denne eftermiddag - kun blandet nu og da med en stille vemod hos de,
som endnu savnede deres hjembygd.
Den danske geolog slentrede alene en tur ind i fjeldet bag bygden. Langsomt fortonede sangen
og latteren sig bag ham, og han blev igen et lille menneske i den mægtige natur - sådan som han
elskede det - elskede udfordringen fra naturen - dette at tage kampen op og fravriste disse fjeldmassiver deres hemmeligheder. Helst alene - uforstyrret, for kun alene kunne man læse naturens
små signaler, påstod han. Og han vidste, at en skønne dag ville han opdage det, som alle andre
havde overset. Finde netop det, som ville give hans liv mening - blot han søgte ihærdigt nok - og
længe nok. Grønland var for ham ikke bare et interessant land rent fagligt - i alle studieårene havde han – måske også næret af VP’s opmuntringer - haft denne til vished grænsende tro på, at et
eller andet sted i dette enorme land fandtes det ene forunderlige, som han ikke vidste, hvad var.
Meningen... forklaringen…
Ikke at han regnede sig selv for at være religiøs i nogen henseende - dertil var han vel for meget videnskabsmand - og dog kunne han ikke sige sig fri for denne anelse om noget større - en
glemt dimension, måske - det, der ville give denne tilværelse sin egentlige mening. Frem for en
religiøs tro på en Gud i Himlen var hans blik rettet mod jorden, så at sige - det var her, den skulle
findes, hemmeligheden ved livet - løsningen på tilværelsens gåde. Herfra skulle den graves frem,
afdækkes lag for lag gennem hårdt videnskabeligt arbejde. Jorden skulle erobres, og de gamle
grønlandske fjelde, som havde ligget upåagtede hen i alle disse år, vidste noget… Og så blev det
netop på denne festlige eftermiddag, den danske geolog endelig fandt, hvad han søgte. Det troede
han i hvert fald selv.
Han havde besteget en af de højeste fjeldtoppe og modtog til gengæld den smukkeste udsigt
over hele området. Herfra kunne han se langt ind i fjorden – helt ind til indlandsisen - og han
kunne se helt ud til havet – Davisstrædet der funklede i det stærke modlys.
Det mindede ham, om dengang han som marinesoldat på flådestation Grønnedal som en af de
få udvalgte havde besteget Kuunnaatfjeldet, der med sine 1500 meter stod som et vartegn for
flådestationen. Fjeldtoppen var kun snefri i en lille periode i august, og det lykkedes for den lille
gruppe at bestige fjeldet netop på det rigtige tidspunkt.
De fleste markante fjeldtoppe i Grønland – og måske i verden – er prydet med en større eller
mindre varde – en til tider kunstfærdigt udført bunke af løse sten, som fra ældgammel tid har tjent
som sømærker, men som i nyere tid også huser små efterladenskaber fra de dristige bjergbestigere. På Kuunnaatfjeldet ved Grønnedal findes der således foruden et dansk flag en vandtæt blikæske indeholdende navnene på de, som har nået toppen i tidens løb og bl.a. også frihedsbudskabet
fra den 5. maj 1945.
Også på fjeldtoppen ved Lichtenfels findes en anseelig varde – på omkring to meter, meget
kunstfærdigt opbygget.
Poul Thrane kunne ikke lade være med at undersøge varden for eventuelle budskaber fra tidligere fjeldvandrere, og det var ved denne undersøgelse, han fandt noget højst besynderligt. Det
viste sig, at varden var bygget over én meget stor tilsyneladende lysegrøn sten. Han fjernede flere
og flere af stenene, og hans undren blev ikke mindre, efterhånden som han blotlagde, hvad der
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mest af alt mindede ham om en enorm jadesten – nærmest af form som et gigantisk æg. På trods
af sin beskyttede tilstand var stenen overgroet med mos og lav, men overalt, hvor han skrabede
med sin kniv, fremkom den samme lysegrønne, skinnende farve, og til hans store forbavselse
samtidig en mærkelig blødhed - som en fedtsten. Han forstod med det samme, at denne sten var
noget ganske særligt, og så vidt han vidste, fandtes der ingen beskrivelser af den eller nogen lignende sten, han kendte. Den mindede om jadeit, som i hvert fald aldrig var fundet i Grønland,
men der var noget, der ikke passede. Det måtte være en stenart, som endnu ikke var registreret –
så vidt han da umiddelbart kunne se.
Lidt efter lidt kunne han mærke sit eget hjerteslag af ophidselse, og nu og da så han sig forskræmt omkring som en guldgraver, der har gjort sit livs guldfund. Dette var hans fund! Samtidig
greb en sær angst ham - angsten for at miste, hvad han netop havde fundet - eller måske, hvad der
netop havde fundet ham.
Og dog kunne han ikke lade være med at smile: Hans? Den var ikke sådan at putte i lommen
og tage med hjem - men hvad skulle han gøre? Han kunne ikke bare lade den stå - uberørt. Den
måtte undersøges grundigt på et laboratorium i Danmark. Måtte katalogiseres - offentliggøres i et
geologisk tidsskrift - måske endda under navnet Thraneit.
Han stod og betragtede dens smukke form. Beundrede harmonien og tænkte på, hvor længe
den mon havde stået lige der. Havde den engang haft en særlig religiøs betydning for befolkningen? Var den kendt? Han kunne aldrig forundres nok over den påfaldende selvfølgelighed, hvormed disse grønlændere iagttog tilværelsen, og en for videnskabsmanden forunderlig opdagelse
blev ofte mødt med et skuldertræk:
- Nå ja, det har vi da altid vidst.
Og måske var denne enestående sten på samme måde blot indgået i befolkningens liv som en
af livets mange tilskikkelser uden at vække særlig furore eller begejstring. Hvid den da overhovedet kendte til stenen. Koldsindige eskimoer, som Hans Egede kaldte dem.
På en måde vidste han godt, at det var en form for helligbrøde, men der var naturligvis ikke
andet at gøre, end at få den fragtet hjem. Det var ikke blot hans ret - det var hans pligt som geolog
- som videnskabsmand - hans soleklare pligt. Og om disse grønlændere så også følte noget for
denne sten, ja så ville de vel også blot tage dens forsvinden med samme knusende ro, hvormed de
tog dens tilstedeværelse.
Langsomt lagde han stenene på plads og dækkede sit fund omhyggeligt til – som traditionen
byder, lagde han endda et par ekstra sten på toppen af varden, der snart stod, som den altid havde
stået. Altid?
På vejen tilbage til festpladsen spekulerede han som en gal på, hvordan han skulle få stenen
sprængt løs, og hvordan han derefter skulle få den fragtet dels ned ad fjeldet og dels til Nuuk,
uden at det blev opdaget. For at han måtte have den hjem, var han ikke længere i tvivl om.
Løsningen på dette problem blev givet ham allerede senere samme eftermiddag, da præsten i
Inuvik introducerede ham for en sprudlende ung grønlænder, Adam Nielsen, der netop var flyttet
til Inuvik som færdiguddannet minør. Dette sære sammentræf bestyrkede ham naturligt nok i
rigtigheden af sit forehavende. Her var store kræfter på spil, og begreber som forsyn og skæbne
blev ved med at melde sig i hans bevidsthed - blandet med kun en knivspids skyld.
Egentlig skulle Poul Thrane have været med præstegældsbåden tilbage til Godthåb, men han
undskyldte sig med, at han gerne ville have festen i forsamlingshuset med - og han fandt nok et

13

sted at overnatte, sagde han med at skævt grin. Han var allerede blevet gode venner med den unge
grønlænder, som havde lovet at sejle ham til Godthåb i sin motorbåd en af de nærmeste dage, da
han alligevel havde et ærinde derop.
Det var de forhenværende beboere fra Lichtenfels, der havde arrangeret spisning og dansemik
i forsamlingshuset i Inuvik. Poul Thrane vidste, at grønlænderne næppe forsømte nogen lejlighed
til at holde fest. I starten havde det bare moret ham, som når man betragter uskyldige børns ansvarsløse leg, men med tiden kunne han ikke sige sig fri for en vis forargelse over den letsindighed og i virkeligheden skødesløshed med tilværelsen, som forekom ham så typisk for dette folk.
Men nu kom denne letsindighed ham til gode, for den unge minør viste sig mere end villig til at
prøve sine færdigheder på stenen, og to dage senere drog de to mænd i al ubemærkethed en meget
tidlig morgen over til Lichtenfels.
Det viste sig at være forbavsende let at få stenen sprængt fri af fjeldet. Efter at have fjernet alle
stenene måtte de først bore en række huller ind under selve stenen, og det gik så nemt som ingenting. Da de havde boret hullerne, kom minøren dynamit i dem og dækkede stenen til med måtter.
Derefter trak han en ledning over bag en stor sten, og så sprængte de den fri. Så nemt som ingenting. Og så lå den bare der i store stykker – klar til at blive puttet i de medbragte kasser. Mens
Adam puttede stenen i kasserne, byggede Thrane varden op igen, og snart stod den stort set som
før. Ingen ville på afstand bemærke, at den var så forandret som tænkes kan.
De to mænd samlede alle stumperne sammen - omhyggelige med at få det hele med og ikke
efterlade sig noget spor af deres handling. Som forbrydere, der renser gerningsstedet for fingeraftryk for ikke at blive opdaget, finkæmmede de området for sprængstykker - selv de mindste. Så
bar de de tunge trækasser med den dyrebare last ned til båden og fik dem ombord. Det mindede
Adam om sidste gang, han var på en meget vellykket rensdyrjagt, men prisen var, at de skulle
slæbe de tunge dyr mange kilometer over fjeldet, før de nåede bådene. Men endelig fik de den
sidste kasse ombord, og snart efter var de på vej mod Godthåb.
I begyndelsen af turen var stemningen høj. Deres forehavende var lykkedes over al forventning, og smilende og nikkende lyttede grønlænderen til den danske geologs store visioner om
betydningen af deres indsats. Dette ville blive en milepæl i Grønlands historie, og han ville kunne
fortælle sine børnebørn, at han havde været med, dengang det skete...
Men som tiden gik, blev den grønlandske minør mere og mere stille og indadvendt, og til sidst
gik samtalen helt i stå. Da de var nået til Marraq sad han blot ved rorpinden og stirrede tomt frem
for sig, som om noget i geologens talestrøm havde vækket de dystreste minder til live hos den
ellers så livsglade mand, der var kendt for sit muntre væsen.
Poul Thrane måtte undre sig over dette pludselige omslag, men tog det som endnu et udslag af
grønlændernes uforudsigelige humørsvingninger og opgav at ransage sig selv for en mulig årsag
til stemningsskiftet. Tavse sad de i hver sin ende af båden og betragtede storisens skulpturer, der
langsomt gled forbi dem. I samme båd og dog så vidt forskellige...
Da de havde losset kassen i Godthåb, nikkede de kort til hinanden og sagde farvel. Minøren
fik fyldt tanken op, lod ærinde være ærinde og sejlede straks efter tilbage til Inuvik. Og med stor,
men stiltiende forundring oplevede Inuvikkerne, hvordan han forandredes fra at være et ung-
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dommeligt, letsindigt livstykke til at blive mere og mere indadvendt og til tider ligefrem verdensfjern, og ingen forstod hvorfor.
Han fortalte aldrig nogen om sprængningen, men selv sprængte han aldrig noget mere. Han
blev i Inuvik, hvor han ernærede sig ved lidt fiskeri og fangst. I bygden lagde man snart to og to
sammen, da man nogen tid senere opdagede, at varden ved Lichtenfels pludselig var blevet tømt
for sit indhold, men ingen sagde nogensinde noget til Adam selv om deres mistanke omkring den
forsvundne sten. Hvad skulle det også hjælpe? Og hvis ikke han selv ville sige noget, hvorfor
skulle de så?
Senere fik han arbejde som bygdens kommunefoged.
På et tidspunkt giftede han sig med en enke, som skænkede ham fire døtre - to medbragte fra
sit tidligere ægteskab, og to blev han selv far til. Og som sådan en lidt sørgmodig og indesluttet
mand gled han ind i befolkningens hverdag, hvor han blev samlet op som den, han nu engang var.
Accepteret på trods af alt som en del af bygdens fællesskab af påfaldende skæbner.
Poul Thrane skulle først på orlov i Danmark til jul, så han fik arrangeret sig med en lagerplads
i KGH's store lagerbygning. Stenen skulle først afskibes til januar - i øvrigt med et splinternyt,
helt synkefrit passagerskib. Mere heldig kunne han ikke være - og igen bekræftede omstændighederne ham i, at han på trods af alle eventuelle indvendinger havde handlet rigtigt - om ikke aldeles skyldfri som menneske så dog til gengæld veldisciplineret som forsker og videnskabsmand.
Moralske ofre var en del af den pris, forskeren måtte betale for den videnskabelige udviklings
triumf. Hvor ville vi ellers være nået til i dag?
Én lille stump af stenen havde han beholdt i sin varetægt, og mange gange tog han den frem
og betragtede den med forundring. Han blev mere og mere overbevist om, at dette ikke var en
almindelig sten - det var som om, den besad en kraft af hidtil ukendt art, og i svage øjeblikke
kunne han ikke undgå at føle en sær angst ved at have stenen på sig. Men hver gang vandt fornuften og hans videnskabelige skoling over disse dystre og mystiske tanker, og snart fik han andet at
tænke på. Julen nærmede sig, og for første gang skulle han prøve at flyve til Danmark med en
Catalina fra flyvevåbnet. Dagen før han skulle af sted, gik han ned på KGH's lager og forvissede
sig om, at hans dyrebare fragt var i orden. Jo, der stod den - klar til afskibning med KGH's nyeste
skib, Hans Hedtoft.
Med ro i sindet blev han næste dag sejlet ud til den ventende vandflyver, og fra dens blister så
han snart efter Godthåb forsvinde under de lave skyer.
Slutningen af januar 1959 blev et mareridt - ikke blot for Poul Thrane men for det meste af
Danmarks og hele Grønlands befolkning. Hans Hedtofts forlis vil altid stå som en af de største
folkelige katastrofer. Alle husker stadigvæk de frygtelige dage, og mange husker præcis, hvad de
foretog sig, da de modtog budskabet. Måske også fordi der var noget ildevarslende over ulykken,
der bragte minder frem om Titanic’s forlis i 1912. Isen, der gjorde det af med disse fantastiske
tekniske vidundere - som ingenting.
For Poul Thrane brød verden sammen. Havde han før haft en anelse om betydningen af sin
handling, så blev denne anelse nu erstattet af en ulidelig følelse af tomhed og afmagt. Alt dette for
ingenting! Det eneste, han havde fået ud af sin smertefulde mission og af sit livs fund, var en
enkelt lille stenstump.
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Han havde tænkt sig at fremvise sit fund i al sin skønhed på en særudstilling på Geologisk
Museum. Folk og videnskabsmænd fra hele verden ville valfarte dertil... og nu stod han tilbage
med denne lille stump - ikke større end tobak for en skilling. Ja, han havde vist den til kollegerne,
men et enkelt blik på den fortalte dem, at der var tale om en ganske almindelig fedtsten. Han måtte undrende spørge sig selv, om stenen kunne skifte konsistens og påtage sig forskellige former
overfor forskellige personer? Var han selv udvalgt af stenen? Og i så fald til hvad? Han gøs
umiddelbart ved tanken, og det var ham ikke længere muligt som tidligere at lade sin fornuft få
det sidste ord. Længere og længere borede han sig ind i mystikkens sære tåger, hvorfra det blev
stedse vanskeligere at komme ud igen. Mere og mere overtog stenen hans liv. Han havde den
konstant på sig - sov med den om natten - slap den ikke om dagen. Hans liv udadtil formede sig
mere og mere mekanisk og for ham selv intetsigende.
Det var en af de sædvanlige aftener, hvor han slentrede ørkesløst omkring i nærheden af
Gammel Strand, han ved et tilfælde stødte ind i Andreas Falch, der på det tidspunkt var ansat i
grønlandsministeriet. Det blev et hjerteligt gensyn for de to gamle studenterkammerater, der snart
fandt sig bænket med en øl i det nærliggende værtshus, Laurits Betjent.
I begyndelsen lod Thrane sig ikke mærke med sin tiltagende desperation, men efter et par genstande og lidt god mad tøede han op og snakken gik om Grønland.
»Kan du huske VP’s snak om Grønland og om at finde sit livs mening? Jeg fandt den, Andreas. Jeg fandt den, og så – lige som jeg troede, jeg havde den – forsvandt den for altid – og det var
min egen skyld. Jeg skal ikke til Grønland igen – aldrig!«
Andreas mærkede godt sin gamle vens smerte, og for at muntre ham lidt op forsøgte han med
et humoristisk: ”Hvad hed hun?”
Thrane fortrak ikke en mine.
»Ja, havde det bare været en kvinde…« Han så på Andreas.
»Det jeg fandt, var så enestående, så du ikke drømmer om det… det… men nu kan det være
lige meget. Jeg skal ikke trætte dig med min egen elendighed. Skål!«
»Thrane for helvede – hvad var det? Fandt du en guldåre deroppe? Eller en kæmpediamant?
Nu ved jeg det. Du fandt en masse ædelsten og sendte dem i al hemmelighed ned med Hans Hedtoft. Har jeg ret? Har jeg ret? Ja, gu’ har jeg ret! Indrøm!«
Thrane så på sin ven og rystede bare sørgmodigt på hovedet.
»I forhold til det, jeg fandt, har ædelsten ingen betydning. Men du har ret i det med Hans Hedtoft. Også mit livs mening gik ned med skibet, og nu kan jeg ikke rigtig finde på mere at arbejde –
eller for den sags skyld - leve for…«
»Sludder, Thrane – der er altid noget at leve for. Hvor ét håb brast, dukker et nyt frem… bare
giv det lidt tid. Giv livet en chance...«
»Jamen du forstår ikke, hvad jeg taler om, Andreas… Pludselig en skønne dag står du overfor
det, du har brugt år af dit liv på at lede efter. Pludselig falder alt på plads – alt giver mening, og
livet bliver utroligt smukt og fantastisk og… indlysende enkelt… Pludselig forstår du alt… oplever sådan en gysende bølge af ahaoplevelser. Selvfølgelig. Selvfølgelig – sådan er det… og så…
ja, så ødelægger du det hele, fordi… fordi du vil eje din åbenbaring – du vil analysere og kontrollere det hele, og du… du vil så fandens gerne være anerkendt og berømt – selv om du lige har
indset, at det er så inderligt ligegyldigt med andres bedømmelse. Selv om du lige har fået din
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frihed, kan du ikke lade være med at låse døren til fængselscellen indefra og smide nøglen ud…
Jeg stod bogstaveligt talt med livet i hænderne, Andreas – og jeg kunne altså ikke lade være med
at smide det væk – ødelægge det hele… ikke bare for mig selv, men for alle de mennesker, der
levede i lyset…«
»Lyset?«
Thrane sukkede tungt. »Lyset… das Licht… Lichtenfels – den lysende klippe…« Thrane sad
henført og så frem for sig.
Ved et hjørnebord sad den lyse digter, Jens August Schade og holdt hof med en flok unge
mennesker. Han smilede til Thrane. Ved et andet bord sad et ungt par smeltet sammen i et tilsyneladende uendeligt kys. Bandet spillede Blueberry Hill, som Thrane huskede som kendingsmelodien i Grønnedal. Når den blev spillet i baren med Fats Domino skulle alle nyankomne rejse sig i
ærbødighed, hvis ikke de ville risikere ’roteringer’ ude i det kolde vand…
»Jeg ved ikke, hvad det var, jeg fandt, Andreas – tilsyneladende bare en smukt formet sten af
en ukendt art. Men jeg kunne ikke undgå at mærke, at den var noget helt særligt… den havde
sådan en underlig udstråling, der gjorde godt, hvis du forstår hvad jeg mener… nej, det er ikke til
at forklare, hvis man ikke selv har oplevet det… jeg ved ikke… bare glem det.«
Andreas Falch sad lidt og så på sin gamle ven.
»Måske havde VP mere ret, end han vidste. Nu skal du høre. For nylig stødte jeg tilfældigt på
et notat inde på ministerens bord – ja, det er selvfølgelig tys tys, men det handlede faktisk om
nogle fund, der var blevet gjort i nærheden af Inuvik – nærmere bestemt langt inde i fjorden. Det
var nogle arkæologer, der var ved at udgrave nordboruiner derinde, der pludselig opdagede, at der
var langt flere og også større bebyggelser, end de nogen sinde havde drømt om. Det mindede om
noget, der lignede en by. De ansøgte ministeriet om penge til at foretage yderligere udgravninger
derinde.
Jeg tænkte på – om ikke det var noget for dig at tage op og undersøge sagen sådan i al stilhed
– finde ud af, hvad det er, der gemmer sig derinde, så vi ved, hvad vi har med at gøre? Det er jo
ikke godt at vide, hvad man kunne støde på, og du er jo geolog og sådan. Ja, jeg har talt med
Ravnholt, du ved, og han synes bestemt, det er værd at se nærmere på. Kan du huske Ravnholt,
det gale menneske – tænk at han overhovedet blev færdig… og nu sidder han også i ministeriet.
Jeg mener, ’hvad udad tabes, skal indad vindes’, ikke? Det kan jo ikke nytte, du bare går rundt
hernede og går i hundene, Thrane. Bare fordi du møder lidt modgang. Tænk, hvis du selv var rejst
ned med Hans Hedtoft!? Har du tænkt på det – skæbnen har faktisk været dig nådig, du!«
»Ja, det havde måske været det bedste… Men nej, det duer ikke, Andreas. I må finde en anden
til at hjælpe jer – find en arkæolog. Jeg tager ikke til Grønland igen. Det er slut.«
Andreas blev ved.
»Det forlyder, at ministeren skal derop til næste år – bl.a. for at få befolkningen i Inuvik til at
flytte til Nuuk. Det er ellers en ret velfungerende bygd, så mon ikke det har noget med ’fjordens
hemmelighed’ at gøre? Hvad nu, hvis der er flere eksemplarer af din fine sten derinde? Det kunne
da tænkes… Eller hvad nu, hvis fjorden er fuld af guld eller diamanter…«
Poul Thrane sad og så ned i bordet, som om han overvejede tilbuddet, men så så han op på
Falch med et træt smil.
»Min fine sten… Du mener, det her bare handler om en fin sten. Det er så uendeligt meget mere… men hvordan skulle du… hvordan skulle nogen kunne forstå det? Det er muligt, der er flere

17

fine sten inde i fjorden, men som sagt rejser jeg ikke til Grønland igen. Jeg har haft min chance,
og den glap – og det var så det. Men du skal ikke være bekymret for mig. Jeg skal nok lade være
med at gå i hundene – i hvert fald ikke helt… skål, du gamle. Det var hyggeligt at møde dig. Hils
Ravnholt!«
Få uger senere sagde Thrane sit arbejde op og flyttede hjem til sin mor i Rådmandsgade, hvor
hans tilsyneladende stillestående og indadvendte liv vakte alvorlig bekymring.
Og så pludselig hen på forsommeren var han væk. Fuldstændig og aldeles forsvundet. Han
havde efterladt sine få ejendele i sin mors lejlighed - borte var kun det tøj, han stod og gik i, stenen - og så han selv.
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Juristen
Året efter Poul Thranes pludselige forsvinden rejste grønlandsminister Bang til Inuvik for at
omvende beboerne til den nye tid. Udviklingen, som den blev skildret i de velgennemtænkte og
velmente planer for Grønlands fremtid, forlangte, at de fleste bygder – og for øvrigt også det
grønlandske sprog - blev nedlagt, så Grønland fra at være et tilbagestående fangersamfund kunne
blive en moderne – og ikke mindst rentabel - fiskerination. Mange små bygder var allerede blevet
affolket med de store savn til følge, det medfører at forlade sit hjem og sine forfædres sted, og nu
var turen så kommet til Inuvik.
Ministeren ankom sammen med en lille delegation, der foruden ham selv bestod af den unge
ministersekretær Andreas Falch, departementschefen og landshøvdingen samt et par af de lokale
grønlandske politikere og embedsmænd. På grund af storisen tog det dem mere end 17 timer at
komme derned fra Godthåb, og de ankom først hen under aften. Det meste af bygdens befolkning
var samlet på havnen, da de lagde til. Det var, som det plejede at være.
- Kære landsmænd - kære venner! Sådan begyndte ministeren sin bevægende tale i det overfyldte forsamlingshus. Der var en tæt tåge af tobaksrøg i lokalet, og der lød en konstant hosten og
harken, så han måtte tale højt, hvilket dog ikke var noget problem for ham.
- Vi oplever netop i disse år en afgørende fase i vort lands udvikling. Vi står på tærskelen til en
ny tid - en spændende tid med mange nye udfordringer og mange nye ting, som vi må tage stilling
til. Udviklingen går stærkt, og spørgsmålet lyder bestandigt mere påtrængende til enhver af os,
om også vi ønsker at svare på denne udfordring - om også vi ønsker at være med, der hvor tingene sker, eller om vi foretrækker at sidde tilbage i kakkelovnskrogen og hygge os med minderne
om de såkaldt gode, gamle dage.
Jeg ved godt, at der af og til lyder betænkelige røster overfor udviklingen, og naturligvis skal
vi da også lytte til disse betænkeligheder og tage dem med i vore overvejelser omkring fremtiden,
men ærligt talt - hvem kan for alvor ønske sig de gamle dage tilbage? Man taler om de gode gamle dage - nuvel, hvor gode var de så, når sandheden skal frem? Glem ikke de mange dage med
misfangst, sygdom og elendighed - dage med fattigdom og usikkerhed. De hører med til historien
om de gode gamle dage. Men, kære venner, netop den usikkerhed, som mennesker har måttet døje
med altid - ikke mindst I kender den jo kun alt for godt - netop den vil den nye udvikling dæmme
op for gennem en fornuftig helhedsplanlægning af fremtiden - tænk jer, for første gang nogensinde har vi nu mulighed for at afskaffe fattigdommen og usikkerheden, sådan som det jo allerede
er sket i de øvrige dele af det danske rige...
Og sådan fortsatte han i halvanden time. Han viste dem begejstret tegninger af de nye boligblokke - af butikkerne, af havnen med den store fabrik - af glade mennesker på gaden, hvor der
kørte cykler og biler - af sygehuset, hvor de fleste sygdomme i dag blev kureret af dygtige danske
læger. Og hvem huskede ikke tuberkulosens og mæslingeepidemiernes hærgen i landet - og hvordan det lykkedes netop ved en samlet indsats at dæmme op for sygdommene? Mange af tilhørerne
nikkede. Kun få var ikke på en eller anden måde mærket af de store epidemier, og taknemmeligheden mod danskernes indsats var stor, ægte og hjertelig. Han talte om den økonomiske nødvendighed, nu hvor landet fra at være et fangersamfund var ved at ændre sig til en moderne fiskerina-
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tion. Han talte om helhedsplanlægningen, G-50, G-60, åbentvandsbyer, fiskeindustri og om det
nødvendige i at følge med tiden og udviklingen.
Og spørgsmålet til Inuvikkerne den aften lød i al sin demagogiske enkelhed: Vil I være med til
at opbygge jeres land som et moderne samfund - eller ønsker I at forblive i den gammelkendte
usikkerhed og isolation, mens den nye tid går jeres dør forbi? Det kan selvfølgelig godt føles
hårdt at skulle forlade sin barndomsby med alle minderne, der knytter sig til, men tænk på alt det,
I får til gengæld. Tænk på den nye tid og det nye samfund, som I er med til at skabe - tænk på den
tryghed og sikkerhed, I vil kunne give jeres efterkommere med børnehave, vuggestue, skole, hospital - alt sammen indenfor rækkevidde. Også de gamle iblandt jer vil der blive sørget for med
nye alderdomshjem, så I for første gang kan se jeres livsaften i møde med tryghed. Alt sammen
goder, som indenfor en kort årrække vil være en selvfølgelig del af jeres liv, hvis I tør tage imod
den nye tids udfordring. Kære landsmænd! Jeg ser et stort, smukt land for mig med en storslået
natur og med rige ressourcer, som fordeles retfærdigt mellem alle landets indbyggere. Jeg ser et
trygt og velfungerende samfund ledet af dygtige og fremsynede mænd og kvinder, som I selv har
valgt, og jeg ser, hvordan alle efterhånden får del i uddannelsens velsignelser, så det åndelige
niveau højnes, og vi bliver dygtigere til at klare os i konkurrencen. Jeg ser et land, hvor få har for
meget og færre for lidt, som en af vore store digtere har udtrykt det. Eller som Henrik Lund har
sagt det så rammende og smukt:
Forløst fra de snærende bånd i hjemmets stavn
nu fremad, frem mod fjerne mål vi stormer…
I voksne nationer, stræk ud jeres hånd!
Jert spor vi nu længes snart at følge...
Man skulle måske tro, at i en sag af denne art, ville den største modstand komme fra de gamle
- fra de, som virkelig havde deres rødder på stedet, og ministeren havde da også forberedt sig på
selv de mest følelsesbetonede indvendinger fra den kant. Han så for sig den gamle krumbøjede
fanger med de rindende øjne eller den rynkede morlil tale bevæget om de glade, svundne barndomsdage, og han havde sit ligeså bevægende svar parat. Ikke at han ville modsige dem - han
kendte godt drømmen om barndommens lyksaligheder, som følger mennesket til dets dages ende
- tværtimod ville han bekræfte dem og alligevel ligesom lirke dem over i den nye tid ved at lade
dem skue ind i en fremtid, som nok kunne hamle op med deres fortid, og ved at appellere til deres
ansvarsfølelse som forældre og bedsteforældre. Men han undervurderede dem…
For til hans overraskelse kom der kun lovord fra de gamle. Som en af dem sagde: Vores tid er
forbi - vi har haft vores liv, og vi kan vel sige, at det ikke altid har været lige let, men det var nu
vores skæbne. Det, som vi lige har hørt, lyder godt i mine øren, og mit råd til jer unge skal være at
tage imod det nye. Følg med tiden - lyt til fremskridtet!
Nej, modstanden kom fra en helt anden kant, da en yngre mand rejste sig op og bad om ordet.
Han virkede en smule genert ved at stå frem i forsamlingen., og han måtte lede efter ordene.
- Jeg ville gerne sige noget... Vi har... længe tænkt på fremtiden - på vores land og især på vores bygd, og jeg tror, vi alle sammen kan være enige med ministeren i, at det fornuftigste vil være
at sige farvel til fortiden og gå den nye tid i møde ‘med tillid og frimodighed’, som Karoline sagde for lidt siden. Tiden er ved at løbe fra det liv, som vi har kendt indtil nu, og vi forstår, at de
ikke mere har råd til at bevare de små steder i fremtiden, men... jeg synes alligevel, det er synd.
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Vi er jo så småt ved at skifte over fra fangst til fiskeri, og med lidt investeringer og med lidt hjælp
udefra tror jeg sagtens vi kan klare os hernede… og så er der også en anden ting.
For otte år siden lå der en lille bygd en halv snes kilometer herfra – Lichtenfels - ikke noget
særligt... men der var dog både kirke og skole… For jer udefra var det sikkert ikke særlig bevaringsværdigt - men for os, der boede der... var det noget ganske særligt - også fordi... Det jeg mener, er, at der er andre ting, der tæller end... end penge og tryghed, og det tror jeg, vi alle er enige
om - vi, som dengang måtte forlade vores hjem og flytte herind til Inuvik. De sagde, at det ikke
var særlig langt væk - de sagde, at vi altid kunne besøge vores fødested - de sagde så meget dengang, men for os, der har prøvet at skulle forlade vores hjem og efterlade vores forfædre og hele
vores... vores liv derovre - ja, vi vil altid føle, at der er noget, vi har svigtet - så mærkeligt det end
kan lyde for jer, der tænker så meget på, hvad der kan betale sig... Vi kan ikke gøre det én gang
til! Vi kan ikke én gang til forlade vores hjem. Det må du ikke bede os om!
Disse få men forløsende ord blev sagt med en så afgørende vægt, som ministeren aldrig før
havde oplevet på sin lille turné. Det var ikke blot den stilfærdige og inderlige måde, de blev sagt
på, men de blev ligesom båret frem af forsamlingens tavse, men helhjertede bifald. Ingen var i
tvivl om sandheden i disse ord, og alt, hvad der før var blevet sagt denne aften, måtte bøje sig,
som man bøjer sig for sand adel. Et kort glimt så disse danske embedsmænd direkte ind i den
grønlandske folkesjæl - så lukkede den sig igen og blev på ny den artige, høflige, smilende flok
mennesker, der altid spiller med i de sære spil, andre mere eller mindre velmenende mennesker
sætter i scene for den. Meget vil de gøre for dem, der tror, de bestemmer - men på et eller andet
tidspunkt, siger de fra - høfligt men alligevel sært indiskutabelt - som et tæppefald. Nu var dette
punkt nået - og ministeren forstod det.
Han sad i lang tid uden at kunne sige noget og så ud ad vinduet, hvor solen var ved at gå ned.
Omsider kom han så meget til sig selv, at han kunne sige noget… - Vi takker for jeres lydhørhed
overfor vores anliggende i aften, og vi takker for de indlæg, som er kommet fra salen. Jeg synes,
vi har haft en overordentlig spændende debat om disse vigtige ting... og hvis der ikke er flere, der
ønsker ordet, synes jeg, vi skal slutte af med en aftensang… Man kunne se, at han næsten talte pr.
automatik - hørte dårligt, hvad han selv sagde, og han sluttede med en ligegyldig opfordring til nu
at overveje sagen meget nøje, inden man tog den endelige beslutning. Men inderst inde vidste
både han og de, at beslutningen var taget. Stillet overfor denne sære bygd måtte al fornuftig udvikling standse.
Der var egentlig ingen grund til at blive og vente på svaret, så til alles overraskelse besluttede
ministeren efter en meget kort forhandling med kolonibestyrer Andresen at afsejle allerede samme aften.
Rygtet spredte sig lynhurtigt i bygden, så der var mange nede på havnen for at vinke farvel, og
nogle af de unge brød ud i sang - denne gribende sang, der lød som havet selv, og som forfulgte
skibet, mens det langsomt dunkede ud gennem den isfyldte fjord og bygden blev mindre og mindre. Og så var det, Andreas Falch havde denne underlige – ja, vel nærmest en slags åbenbaring.
Han kunne ikke få sig til at gå under dæk, selv om det var ved at være koldt. Længe stod han
og så ind mod bygden. Nu og da førte heldige vinde en stump af en verselinje med sig helt ud til
båden - blandet med pigehyl og barnelatter...
Seqinersuaq nuilluarina...
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På gensyn, store sol…
De havde ret. Det var ikke muligt at lukke sådan et sted uden at gøre vold på noget... noget
menneskeligt - noget man ikke skulle forgribe sig på, fordi det var så meget større og ædlere end
alle perspektivplaner og økonomiske beregninger. De havde ret disse mennesker. De havde menneskets ret...
Og selv repræsenterede han vel bare den civilisation, der med alle midler ville tage alle jordens folk under sine vingers skygge – hvad enten de brød sig om det eller ej. Hvad er det, vi gør
ved alle disse folkeslag, der måske ved mere om livet og døden og kærligheden, end vi civiliserede og afrettede mennesker nogen sinde kommer til at forstå. Hvad er det, vi vil, når vi absolut skal
gøre alle mennesker ligeså slavebundne som vi selv? Eller tror vi virkelig, at vi har noget bedre at
tilbyde med al vores teknik og alle vores penge – og så den religion, der støtter det hele – den
såkaldt eneste sande…? Vorherre bevares! Måske skulle vi meget hellere lægge øret ydmygt til
jorden og spørge disse mennesker, hvem vi i virkeligheden er – spørge dem om deres værdier –
deres tro – deres længsel og håb – i stedet for at tromle dem ned med velfærd og kristelig søndagsetik.
Da han endelig vendte sig om for at gå ned, var de ganske tæt ved Lichtenfels, den nedlagte
bygd. En gul jolle lå og vippede nede ved stranden. Der lå en sæl på en af de flade klipper, og en
mand var i færd med at flænse den omgivet af tavse måger. Oppe ved kirken sad der en ung mand
på en græstue - tilsyneladende var han faldet i søvn…
Det var som om, en underlig vemod havde grebet ham, og han følte en klump i halsen presse
sig mere og mere på. Han forstod det ikke - han var jo aldrig før i den grad blevet overmandet af
følelser, men til sidst måtte han give slip, og med tårerne løbende ned ad kinderne stod ministersekretær Andreas Falch ret op og ned i agterstavnen på m/s Poul Egede og græd som et lille,
ulykkeligt barn, mens den ene isskulptur efter den anden langsomt gled forbi. Det var som om, de
rakte ud efter ham og forsøgte at få ham i tale, og han glemte tid og sted og så en dimension af
tilværelsen, han aldrig havde drømt om. En smuk og farlig dimension... der var noget... Og han
hørte en trommes enerverende rytme – han hørte trommesangen, der gik lige til hjertet - og han
mærkede, hvordan tilværelsen ligesom slog sammen om ham, så tid og rum forsvandt, og tilbage
blev evigheden… evigheden... lyset… Lichtenfels.
Først efter flere minutter stilnede gråden af og forsvandt ligeså pludselig, som den var kommet. Isen blev atter til kold og besværlig is og skonnerten tog igen form omkring ham. Trommen
blev til en fornuftig og fortrolig motordunken. Han kunne ikke længere se den forladte bygd.
Underligt sted, tænkte han, mens han tørrede øjnene. Han mindedes mødet i København med
Poul Thrane. Hvad var det, Thrane havde fundet ved Lichtenfels? Eller havde det fundet Thrane –
og rakte det nu ud efter ham også…?
Så gik han ned til de andre, som hilste ham med en dampende romtoddy, og ingen af dem bemærkede, at der var sået en skæbnesvanger usikkerhed i den ellers så nøgterne unge Andreas
Falchs sind. Det var, som om en dør var blevet åbnet på klem til en dimension af tilværelsen, de
færreste havde nogen anelse om...
Han kom hjem igen til familien og arbejdet i ministeriet – men Lichtenfels fulgte med - i hvert
fald i starten. Han begyndte at granske alt, hvad han kunne støve op om dette sted i de gamle arkiver. Han tilbragte i en periode al sin fritid på Rigsarkivet med at læse den gamle korrespondan-
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ce, der fandtes om stedet, og det var ikke så lidt. Klager fra kolonibestyreren i Inuvik til Missionskollegiet over Herrnhuternes mission, der ikke tog anstændigt hensyn til grønlændernes levevis - gamle regnskaber og personlige breve, og ind imellem fandt han små glimt af, hvad han
søgte - noget, der i alt dette kunne bekræfte hans anelse om, at dette sted var noget ganske særligt.
Men det var kun små sporadiske glimt. En hentydning hist og her - et ord, der kunne tolkes i den
rigtige retning - men aldrig noget konkret. Og til sidst var kilderne udtømt, fordi en stor del af de
gamle arkivalier gik ned med Hans Hedtoft i 1959.
Som årene gik, glemte han dog lidt efter lidt Lichtenfels. Han steg han i graderne i ministeriet
– blev kontorchef, fik ridderkors, blev velanskrevet de højeste steder. Oplevelsen blev efterhånden tilskrevet et ungdommeligt følsomt sind. Og således kan selv de mest markante oplevelser gå
til bunds i tidens strøm – blive til fortællinger, man smiler bedrevidende over - ikke mindst når
tilværelsen arter sig fra sin smukkeste side.
Senere begyndte forhandlingerne om hjemmestyrets indførelse så småt at beslaglægge en stor
del af tiden i ministeriet. Lichtenfels blev efterhånden ganske glemt til fordel for det travle politiske liv – det var jo nok heller ikke noget alligevel.
Der kom heller ikke noget ud af Nationalmuseets officielle ansøgning om flere midler til en
større undersøgelse af Inuvikfjordens nordbobebyggelser fra Middelalderen. Man fandt ikke, at
deres eventuelle betydning ville kunne måle sig med områderne i Sydgrønland, hvor domkirken i
Gardar og Erik den Rødes Brattahlid ventede på nærmere undersøgelser. Og lidt efter lidt forsvandt også de luftige tanker om Inuvikfjordens eventuelle betydning og hemmelige indhold af
guld og ædelsten fra kontorchefens bevidsthed.
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Portugiseren
Ikke længe efter sit møde med Andreas Falch på Laurits Betjent var Poul Thrane simpelt hen
var gået sin vej. Nede i Sydhavnen havde han taget hyre på et tilfældigt skib, hvor han var faldet
godt til, og med det sejlede han rundt i verden i de følgende år. Det blev til flere skibe. Han fik
smag for havet og livet til søs, og han blev efterhånden værdsat som en stabil og dygtig sømand.
Stenen bar han altid på sig, men det var, som om dens tilstedeværelse fyldte mindre og mindre
i hans tilværelse – ja, på et tidspunkt kunne han såmænd ikke lade være med at more sig over sit
utrolige uheld, som han berettede om til enhver, der gad høre på det. Men så en dag blev stenens
egentlige betydning afsløret for ham.
Han var med et stykgodsskib på vej hjem over Atlanten, da de en smuk forårsdag i maj 1976
lagde ind til Horta på den lille ø Faial på Açorerne. Det er her, de mange atlanterhavssejlere i
tidens løb har lagt ind på vejen til eller fra Amerika, hvilket havnekajen bærer vidnesbyrd om i
form at tusindvis af mere eller mindre smukke og fornøjelige malerier med navne på de pågældende skibe.
Det var en aften i den berømte Peter Cafe Sport, hvor Thrane endnu en gang sad og underholdt
en lille gruppe sømænd og lokale om sin fiasko med at få sit enestående stenfund bragt til Danmark. Stenen blev sendt rundt og beundret, indtil en mand - tilsyneladende en af de lokale portugisere – efter at have stået lidt med stenen i hånden, lænede sig ind mod Thrane og nærmest hviskende sagde: »I know this stone. Meet me outside…«
I første omgang var Thrane ikke meget for at forlade den muntre og hyggelige stemning i baren, men efter et stykke tid vandt hans nysgerrighed dog over hans ulyst, og han gik udenfor.
Det var tydeligt, at manden havde ventet tålmodigt på ham. Så snart han så Thrane gik han hen
til ham, gav ham hånden og præsenterede sig som Carlos Silveira, geolog. Han foreslog, de gik en
lille tur. Thrane kunne ikke undgå at mærke en svag antydning af ophidselse hos denne fremmede
portugiser. Ikke mindst da Thrane præsenterede sig selv som geolog - forhenværende geolog.
De gik et stykke om bag byen, hvor der er en mindre vig med en bred sandstrand. Herfra kan
man i hårdt vejr se bølgerne slå ind over klipperne, og det var her, ejeren af Peter Cafe Sport ved
et tilfælde havde fotograferet Neptun i al sin vælde, da en enorm bølge slog ind over klippen og
dannede de umiskendelige konturer af havguden.
Den fremmede førte danskeren helt ned til vandkanten, hvor han bad om at måtte låne stenen.
Han lagde den i vandkanten, så de små bølger slog ind over den. Thrane stod blot og stirrede vantro på stenen, da den ganske langsomt begyndte at lyse – først med små lysende prikker, der
tændtes og slukkedes, men efterhånden blev stenen mere og mere gennemlyst af en indre glød,
der afslørede et net af fine tråde i stenen som årer i et blad eller en hånd. Langsomt bredte lyset
sig fra stenen i det våde sand og ud i havet som morild, mens de to mænd blot stod og så betagede
på dette fuldkommen ukendte fænomen. De blev afbrudt af et råb oppe fra byen, og Silveira
skyndte sig at samle stenen op, tørre den af og putte den i lommen på Thranes jakke. Så gik de
tilbage mod byen.
Thrane mærkede, hvordan benene endnu rystede under ham, da de vendte tilbage til Peter’s
Cafe. De satte sig for sig selv, bestilte to store Gin og Tonic og sad ellers bare og så rundt i cafeen
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med de mange signal- og nationalflag under loftet, billeder og fotografier på væggene og de mange gæster i munter snak og nu og da højrøstet latter ved bordene og ved baren.
»Ja, sådan noget lærte I vist ikke om på Københavns Universitet,« sagde en smilende Carlos
Silveira efter et stykke tids tavshed, »men der er nu heller ikke ret mange mennesker, der nogen
sinde har set disse sten, så du er et udvalgt menneske, hvis du ikke allerede ved det.«
Poul Thrane rystede på hovedet og så ned.
»Jeg vidste jo nok, at det var en ganske særlig sten, jeg havde fundet, men at den… det var
dog alligevel utroligt. Og den har jeg bare gået rundt med i alle disse år…«
Så så han op på Silveira, mens virkeligheden gik op for ham i al sin gru. Mens tårerne stod
ham i øjnene og hans stemme rystede, fik han fremstammet: »Og den har jeg… den har jeg…«
Carlos Silveira grab begge hans hænder, så ham smilende i øjnene og nikkede.
»Ja, min ven. Den har du sprunget i stumper og stykker, og så vidt jeg kan forstå sendt ned på
bunden af Atlanterhavet syd for Kap Farvel.«
Thrane ville rejse sig og gå, men portugiseren holdt ham fast.
»Hør nu her, Poul. Sket er sket, og det står ikke til at ændre… og måske er det sådan, det skal
være, hvem ved… men lad mig fortælle dig, hvad det er for en sten, og ikke mindst hvad den er
blevet brugt til. Først må du høre min historie. Jeg er oprindelig af jødisk slægt…«
Så fortalte Carlos Silveira om, hvordan Açorerne i gamle dage var blevet et fristed for Europas
forfulgte jøder, der drog hertil og skjulte sig under nye navne – alle sammen botaniske navne, for
eksempel Silveira, Skov. Han fortalte om sørøvere og forskellige herskere og oprør på øen i årenes løb, indtil han nåede op til nutiden. Han beskrev levende det diktatur, portugiserne havde
oplevet under Antonio Salazar helt frem til året forinden, hvor Nellikerevolutionen forhåbentlig
ville komme til at ændret alt i landet. Han fortalte om den fattigdom, de havde oplevet under Salazar – om styringen af alt. Blandt andet hvordan det blev forbudt at bruge lightere, fordi tændstikproduktionen skulle fremmes.
I sin tidlige ungdom, fortalte han så, havde han været glødende katolik. Det var han opdraget
til af sin mor. Så glødende, så han for at lære lidelsens vej at kende havde gået med sten i skoen.
Han havde båret celicebælte med pigge, der skar sig ind i kødet, og jeg ved ikke hvad. Da han
blev gift første gang i en ung alder, var der ikke råd til børn, syntes han – men dér stødte han så
på den katolske kirkes forbud mod prævention og så dette sære dogme om, at ægteskabet er til at
få børn i. Så han havde bare at få børn, koste hvad det ville. Det var Guds mening. Den præst, han
talte med om det, var ikke i tvivl.
Denne oplevelse blev så anledningen for ham til senere at vende kirken ryggen for ikke siden
at have noget med den at gøre. Det, som kirken forlangte og forkyndte gav ingen fornuftig mening – tværtimod. Kirken stod fast på forældede dogmer – for dogmernes skyld – også selv om
udviklingen med tiden havde gjort disse dogmer både samfunds- og menneskefjendske. At forbyde prævention og familieplanlægning af religiøse grunde i dag – f.eks. i store dele af Afrika – er
det samme som folkedrab!
»Jeg havde modet til at forlade kirken«, sagde han med stolthed. »Mange – rigtig mange tænker som jeg, men de tør ikke tage konsekvensen. Men selv om jeg på den måde gjorde oprør
mod den katolske kirke, kunne jeg ikke slippe det åndelige liv, og jeg kunne ikke frigøre mig for
den tanke, at der måtte findes en sand kristendom, som var der, før kirken kom til, så at sige – en
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sandhed, som det lykkedes for kirken at fortie eller fordreje til ukendelighed, så den kunne få
magt over sjælene og således - hånd i hånd med den verdslige magt - styre verden.
Jeg søgte indsigt og oplysning rundt omkring og kom til sidst også i forbindelse med tempelherreordenen, der jo som bekendt pludselig blev søgt udryddet af paven og kongen i fællesskab –
måske – hvem ved – fordi de kendte den sandhed, kirken ikke ville eller turde forkynde. Den
sande kristendom, som efter min mening er en totalt altomvæltende frihedserklæring til alle mennesker…
Som vistnok det eneste sted i verden er den oprindelige gamle orden fortsat her på Açorerne,
hvor også tempelherrerne ligesom jøderne i sin tid fandt et fristed. Længe før Açorerne officielt
blev »opdaget.« Og her har også jeg fundet et fristed – en mening med tilværelsen - udenfor kirken og dog alligevel kristen…« Portugiseren så pludselig på sit ur.
»Nå, jeg snakker… Hvornår sejler jeres skib?«
»Øh, hvad!?« Thrane var blevet fuldstændig opslugt af denne fremmede portugisers fortælling, så det direkte spørgsmål kom bag på ham. »Vi skal først sejle søndag aften. Vi har et par
reparationer. Hvad…?«
»Så kan jeg godt nå at vise dig en ting her på øen, som du nok vil finde interessant. Det er ikke
så langt herfra. Skal vi sige, jeg henter dig ved skibet i morgen tidlig kl. 8? Tak for snakken og
tak for skænken. Vi ses…« Carlos Silveira rejste sig smilende og forlod Peter Cafe Sport efterladende den danske sømand Poul Thrane stadigvæk med let rystende hænder i fuldkommen vildrede og med en ubetalt regning. Tempelherrerne igen?! Var der alligevel noget om VP’s gamle
skrøne? Hvad var det, Carlos Silveira ville vise ham i morgen? Sten kan da ikke lyse på den måde… Han betalte regningen og gik alene ned til skibet vel vidende, at det nok ikke ville blive til
megen søvn den nat.
Næste morgen kørte de ud af Horta af de smukke veje, hvor vejsiderne flere steder på det
nærmeste bugnede af nyudsprungne Hortensia. De kørte gennem landsbyer, der endnu bar præg
af jordskælvet for et par år siden. Et sted standsede Silveira bilen foran en kirkeruin. Tårnet havde
dybe revner, den øverste tredjedel var ligesom forskudt i forhold til resten og korset på toppen
hang ned over taget. Selve kirkerummet var nærmest imploderet – store dele af taget lå på gulvet
og havde knust alt på sin vej. Hist og her stak en helgen – eller madonnastatue en arm eller et
hoved frem fra ruinerne. Thrane kunne ikke undgå at blive berørt over dette tragiske syn.
»De har ikke råd til ar reparere kirken. Først drejer det sig om boligerne og de mere nødvendige bygninger,« sagde Silveira, »men egentlig viser det meget godt mit syn på kirken. Den ved det
ikke endnu og tror slet ikke på det, men den har udspillet sin rolle som kirke…«
De kørte videre og nåede ud til havet til et område, hvor der år forinden havde været et temmelig kraftigt vulkanudbrud, der blandt andet havde skabt en hel ny ø – ikke stor, men dog en ø.
Inde på land lå der et fyrtårn og en fyrmesterbolig, der var halvt dækket af lava, og overalt lå denne golde lava, kun hist og her afbrudt af enkelte hårdføre græstotter – som ved begyndelsen på en
ny omgang liv, der senere skulle blive til grønne enge og frugtbare marker i denne naturens evige
gentagelse.
Carlos Silveira tog Thrane med op over en bakke, så de fik udsigt til havet med den nye vulkanø langt under sig.
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»Som sagt fandt tempelherrerne et fristed her fra forfølgelserne i Europa, men problemet var
de hyppige jordskælv og vulkanudbrud. Så såre de byggede noget op, kom der et eller andet og
jævnede det med jorden eller begravede det under metertyk lava. Derfor ved vi ikke meget om
deres gøren og laden her på stedet, men prøv så at komme med herhen…«
De gik hen til en lille forhøjning med en strålende udsigt over havet, og her stod noget, der til
forveksling lignede de sølle rester af en meget lysegrøn, ligesom skinnende sten.
Det gav et sug i maven på danskeren. Med rystende hænder tog han sin egen stenstump frem
og lagde den ved siden af stenen, og der var ingen tvivl. Dette var den samme sten.
Som om Silveira havde læst Thranes tanker, fremdrog han en lille flaske, skruede hætten af og
hældte indholdet af vand ud over stenen, der ganske rigtigt begyndte at gløde, først med små lysende prikker, der kom og gik, siden mere og mere selvlysende.
»Ufatteligt! Simpelt hen ufatteligt!« mumlede Thrane for sig selv, mens han stirrede på et fænomen, der endnu engang overgik hans forstand og alt, hvad han havde lært om sten.
Silveira samlede stenstumpen op og gav den til Thrane.
»Ser du,« sagde han så, mens han så ud over det vidtstrakte Atlanterhav, hvor fantastiske skyformationer tårnede sig op i horisonten, »jeg tror, disse lysende sten, som man indtil nu har fundet
rester af tre steder – fire med din – rundt omkring i verden har tjent et ganske bestemt formål. På
Hagios Giorgios ud for Cypern, på Skellig Island ud for Irland, her på Faial og så nu ud for Grønlands Vestkyst.
Hvor som helst i verden de gamle tempelherrer kom, måtte de skjule sig på mere eller mindre
øde steder, som det har været umuligt at genfinde, med mindre de har haft en eller anden form for
vejviserer. Fælles for disse lysende sten er, at de står med vid udsigt over havet – eller rettere – de
kan ses på rigtig lang afstand, når de lyser… Jeg tror, de har tjent som fyrtårne, der skulle vise vej
til et nærliggende skjulested eller for den sags skyld helligsted – men selvfølgelig kun for de indviede. Her på øen er der ikke noget tilbage på grund af de mange jordskælv og vulkanudbrud –
det samme gør sig måske gældende på Cypern. Men i Sydvestirland – i Kerry - burde man kunne
finde tempelherrernes efterladenskaber, hvis de da ikke for længst er blevet ryddet af skattejægere
eller af portugiserne selv. Jeg ved, at portugisiske sørøvere har været på jagt efter noget – blandt
andet stjal de et sted på sydkysten i den lille by, Baltimore hele byens befolkning som slaver, og
det har de så vidt jeg ved også praktiseret i Grønland – men hvorfor? Hvad er det, de har ledt efter
netop på de steder, hvor disse lysende sten har stået?
Og så ikke mindst, min kære Poul – ikke mindst må der endnu kunne findes efterladenskaber
fra tempelherrerne et eller andet sted i nærheden af din sten – hvad var det, du kaldte stedet –
Lichtenfels? Selvfølgelig – den lysende klippe. Mere nøjagtigt kunne det vel ikke siges – selv på
tysk.«
På vejen tilbage mod Horta kom de forbi det enorme krater midt på øen, hvorfra øen var blevet
skabt i sin tid. Herfra var der den smukkeste udsigt over hele øen og over til naboøen Pico med
dens karakteristiske vulkan. Ingen af dem sagde meget på turen hjem, men tankerne jog rundt i
hovedet på den danske geolog.
Skulle han alligevel vende tilbage til Grønland med denne nye viden? Der var uden tvivl noget
om det, Silveira sagde, men så skulle der altså ligge et bortgemt skjulested eller helligsted - måske fyldt med skatte fra tempelherrernes dage i 1300-tallet? Han mærkede lidt af den gamle geist
fra dengang han fandt stenen første gang.
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De kørte forbi en enorm betonstatue af Jomfru Maria og drejede ned mod havnen i Horta.
»Det var først i morgen, I skulle sejle, ikke? Jeg kender et godt spisested, hvor vi kan få lidt
mad. Jeg har et forslag, jeg gerne vil drøfte med dig...« Silveira måtte bremse hårdt op for en bil,
der overhalede i den modsatte side.
»Så du ham? De kører som sindssyge i det her land!«
Kort efter nåede de velbeholdent frem til et lille lokalt spisested lidt oppe i byen fjernt fra den
normale strøm af sejlere og turister.

Opbrud

En lille måned efter Poul Thranes bemærkelsesværdige besøg på Açorerne var han tilbage i
København, hvor han som noget af det første ringede til sin gamle ven, Andreas Falch i grønlandsministeriet.
Det blev et hjerteligt gensyn efter 17 år uden så meget som et livstegn fra den bortløbne Thrane. De kunne ikke lade være med at vende tilbage til Laurits Betjent, hvor de mødtes hin aften og
altså nu igen.
»Jeg troede sgu da aldrig, jeg fik dig at se igen. Hvor har du været i al den tid?«
»Jeg lovede dig jo, at jeg nok skulle lade være med at gå i hundene. Til gengæld har jeg været
jorden rundt en del gange, og det er såmænd slet ikke så tosset. Du skulle prøve det engang.«
Og snakken gik om alt, hvad der var sket i de forløbne år – rundt omkring i verden og såmænd
også på Kultorvet i København, hvor grønlandsministeriet havde til huse.
»Ser du ellers noget til de andre?« spurgte Thrane på et tidspunkt, »ja, Ravnholt er vel stadig i
ministeriet?«
»Nej, Han kom over i justitsministeriet i en del år, og nu er han her for nylig blevet politimester i Grønland. De bor i Nuuk. De andre har jeg ikke set noget til, men jeg har læst, at Peter
Storch er blevet overlæge på Rigshospitalet. Kan du huske Storch? Ja, jeg skal fandme ikke indlægges på hans afdeling… Var der ikke en til… en teolog – nå, jeg har glemt, hvad han hed, men
han sidder nok og danderer den i et eller andet fedt embede i Jylland med en masse børn…«
Langt om længe nåede de frem til det, som tydeligvis lå Thrane stærkt på sinde, og som også
var den egentlige anledning til dette gensyn.
»Kan du huske den sten, jeg talte om, sidste gang vi sad her – den der gik ned med Hans Hedtoft…?«
»Åh ja, stenen – ja – den magiske sten fra Lichtenfels. Har du stadigvæk den lille stump?«
Thrane tog stenstumpen frem og lagde den på bordet. Ligesom tilfældigt kom han til at spilde
lidt øl på den med det resultat, at der straks tændtes små lysende prikker overalt på stenen. Kontorchefen stirrede vantro på stenen.
»Hold da op! Det ser flot ud. Hvordan i alverden gør du det?«
Thrane tørrede forsigtigt stenen af med et lommetørklæde og puttede den i lommen, mens han
så sig vagtsomt omkring.
»Det er ikke noget jeg gør, Andreas. Den gør det selv – hver gang den bliver våd, og meget
mere end jeg tør vise dig her… Nu skal du høre…« Og så fortalte Poul Thrane sin gamle ven om
sine oplevelser på Açorerne og om sit møde med Carlos Silveira. Det blev en lang og intens snak.
En snak, som i sidste ende skulle få fatale konsekvenser for dem begge.
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Året efter vandt et lille forholdsvis ukendt portugisisk mineselskab retten til at foretage undersøgelser i Inuvikfjorden efter bly og zink, som man formodede fandtes inde i fjorden. Man var
dog usikker på mængden og tilgængeligheden – altså om det kunne betale sig at begynde en decideret udvinding. Efter tre somres undersøgelser kunne selskabet i 1979 - året for hjemmestyrets
indførelse - aflevere sin rapport til grønlandsministeriet med den endelige dom: Der var ikke noget af betydning at komme efter i Inuvikfjorden.
Godt en måned efter Andreas Falchs og Poul Thranes møde på Laurits Betjent kunne man i
hovedstadsbladene læse, at viceprovst på Regensen, overbibliotekar, cand.theol. H.C. KroghNansen var afgået ved døden. Begravelsen ville foregå fra Brønshøj kirke lørdag kl. 14. V.P. havde vist en søster i Brønshøj.
Det var den forhenværende biskop over Københavns stift, der efter egen anmodning forrettede
begravelsen, og han holdt en meget smuk og bevæget tale over den gamle viceprovst. Mange
gamle regensianere - flere langvejsfra - havde fundet vej til Brønshøj kirke for at tage en sidste
afsked med VP.
Således også den nyudnævnte politimester i Grønland, Johannes Ravnholt, der efter begravelsen og det efterfølgende traktement på restaurant Pejsegården mødtes med de gamle pipianere,
Andreas Falch, Poul Thrane, Peter Storch og såmænd også sognepræst Thomas Maarup.
Det blev et herligt gensyn mellem de gamle venner, og de faldt umiddelbart ind i den gamle
jargon. Senere besøgte de naturligvis regensgården, der stort set lignede sig selv. De sluttede dagen på restaurant A Porta på Kongens Nytorv med en ualmindelig lækker middag, inden Storch
og Maarup brød op. De tre andre ville absolut fortsætte på Laurits Betjent.
Ingen fik ved dette gensyn den mindste anelse om, at der var noget, der tyngede Andreas Falch
i en grad, så han blot tre år senere forlod alt og rejste til Grønland.
Det er ikke til at sige, hvad det var, der gjorde det endelige udslag til at Andreas Falch til alles
bestyrtelse sagde sit job i ministeriet op, lod sig skille fra sin kone gennem 22 år og rejste til
Grønland, hvor han slog sig ned i den lille bygd Inuvik. Her levede han af sin formue, og ernærede sig ellers som fisker og fanger.
I forbindelse med fejringen af hjemmestyrets indførelse havde han inviteret en flok kolleger
og gæster med på en sejltur til Inuvik, og efter eget udsagn havde han her igen en grænseoverskridende oplevelse netop ud for Lichtenfels. Ikke så mærkbar som første gang tilbage i 1960,
men alligevel. Han fortalte senere, hvordan han havde følt sig på en besynderlig måde draget til
stedet.
Måske havde den gamle viceprovsts død sat noget i gang – en fortrængt længsel efter at udleve
sin drøm, men han kunne – sælge alt for at kunne erhverve den kostbare perle som købmanden i
lignelsen.
Det kunne også være, at de mange år i samme ministerium havde givet hans liv det skær af rutine, som nemt kan føre til magtfuldkommenhed, for ikke at sige direkte arrogance, hvis ikke man
passer på. Måske havde han set det som en fordel for alle parter, hvis han overlod scenen til friske, yngre kræfter.
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Endelig var der dem, der hviskede om en hemmelig forelskelse i en ung grønlandsk kvinde –
netop fra Inuvik. Faktum er, at han ikke længe efter sin ankomst til bygden flyttede sammen med
en vis Helene Olsen.
Hvorom alting er, så forlod kontochef i grønlandsministeriet Andreas Falch i efteråret 1979
hele sit hidtidige gode liv i Danmark og rejste til Inuvik. Og herfra begyndte han sine ture til
Lichtenfels og senere også ind i fjorden. Fiskede lidt og gik på jagt. Blev grebet af livet deroppe –
menneskene - naturen - af skønheden... Og dette enkle liv i denne lille bygd midt i den store natur
forekom ham efterhånden mindst ligeså værdifuldt som hans berømte og rige liv i Danmark. Ja,
på mange måder var det et rigere liv deroppe.
Han havde vel været i Inuvik et halvt års tid, da han første gang hørte om stenen – stenen ved
Lichtenfels - fra en af de lokale beboere.
Det var en gammel fanger, Simon Isaksen, der en aften fortalte ham historien om stenen. Alle i
Inuvik kendte til stenen - kendte måske også dens særlige kraft - ikke mindst de, der havde haft
deres daglige liv i stenens nærhed forstod vel, at den var noget ganske særligt... men måske forstod de ikke, hvor stor betydning den i virkeligheden havde... hvad den sten i virkeligheden repræsenterede – ikke før den pludselig forsvandt.
Ingen forstod hvorfor – man hviskede noget om, at Adam Nielsen vist havde haft en finger
med i spillet i sin tid, men nu kunne det jo også være lige meget. Engang viste Simon Andreas
Falch varden, som havde huset den grønne sten, men der var intet tilbage af den – ikke så meget
som en lille flis havde man fundet. Blot en ganske almindelig varde bestående af ganske almindelige sten og klippestykker.
Det måtte være den sten, Poul Thrane havde tyvstjålet, og som så var gået ned med Hans Hedtoft? Andreas Falch prøvede engang at få Adam Nielsen til at fortælle noget, men han lukkede
fuldstændig i og ville hverken høre eller tale om noget som helst i den retning. Han rystede bare
smilende på hovedet af sådan noget ammestuesnak. Simon var for øvrigt et tossehoved, man ikke
kunne fæste lid til. Det vidste enhver.
Efterhånden som tiden gik, faldt danskeren mere og mere til i det lille samfund, hvor han efterhånden blev en selvfølgelig og også værdsat del af livet. Foruden ham selv, var det kun sygeplejersken og præsten, der var danske, og det betød blandt andet, at han efterhånden også lærte
det vanskelige grønlandske sprog, som nok er en af de virkeligt vigtige nøgler både til accept og
til forståelse af fremmede folkeslag. En anden var naturligvis hans kærlighed til den grønlandske
kvinde, som på det nærmeste betød, at han kom i familie med det meste af bygden. Under alle
omstændigheder blev de to år, Andreas Falch nåede at få i Inuvik, nogle af de bedste i hele hans
liv.
I foråret 1981 ankom for første gang nogen sinde et portugisisk fabriksskib til Inuvik. Det store skib skulle hjælpe med indhandlingen og bearbejdningen af de mange torsk, der var i området.
Fabrikken i Inuvik kunne simpelt hen ikke klare presset.
Sådan hed det sig. Kun få kendte den egentlige grund.

Drabet
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Det var en stormfuld majaften i 1981. Regnen piskede ned, og kun nu og da sås et menneske
ile ned af vejen og skynde sig ind i et hus. Et stykke udenfor havnen lå det oplyste fabriksskib for
anker. De arbejdede åbenbart i døgndrift.
Ved midnatstid ankom en ældre mand i en jolle til bygden. Han var iført gummistøvler, olietøj
og en gammel skindhue. Han så barsk ud med sit lange hvide hår og skæg – lignede en rigtig
søulk fra gamle dage. Han fortøjede sin jolle omme ved kirkegårdsvigen og gik med raske skridt
op over bakken og fandt vejen, der førte de sidste par hundrede meter ned til bygden. Han styrede
målbevidst hen mod kommunefogedens hus og bankede på.
Det varede en rum tid, inden Adam Nielsen kom ud og lukkede op. Det gav et sæt i ham, da
han så manden der stod i regnen og stormen udenfor og råbte et eller andet på dansk, som han
ikke rigtig forstod – åbenbart noget med Andreas Falch. Han følte ligesom et sug i mellemgulvet
og måtte støtte sig til dørkarmen – og så mærkede han, hvordan vreden langsomt voksede inde i
ham – vreden over alle de spildte år. 23 år havde han på det nærmeste henslæbt siden sit første
møde med den mand, der nu stod og råbte ham ind i ansigtet udenfor hans dør klokken halv et om
natten. 23 år i dyb ensomhed og frygt på grund af denne mand og hans forbandede tyveri. 23 år…
Han overvejede et øjeblik at smække døren i for næsen af manden, men han nåede det ikke,
før den anden trådte hen og greb ham i kraven, mens han råbte direkte ind i ansigtet på ham, at
han var nødt til at skaffe hjælp – der var sket noget inde i fjorden…
Det blev dråben, der fik bægeret til at flyde over, og med et voldsomt skub sendte Adam den
fremmede baglæns ned ad trappen ud på vejen, hvor han lå og vred sig i smerte, inden han langsomt rejste sig op med et forundret udtryk i ansigtet. Han prøvede at sige noget, men så var det
som om, han opgav. Han rystede på hovedet og begav sig hen ad vejen, først humpende, så gående og så småløbende. Kommunefogeden så efter ham, så gik han ind og tog sit overtøj på.
Den fremmede fortsatte småløbende hen ad vejen. Endelig standsede han forpustet op foran et
hus. Han bankede voldsomt på døren, mens han hele tiden så sig vagtsomt omkring som et forfulgt dyr. Da der ikke var nogen, der reagerede - måske fordi hans banken mere eller mindre
druknede i larmen fra stormen - fortsatte han til næste hus - og næste igen med samme resultat.
Nu begyndte desperationen at lyse ud af øjnene på ham. Det forekom ham, at han så en skygge
glide om bag et hus, hvilket satte ham i vildt løb.
Endelig nåede han et oplyst hus, og han bankede på af al kraft - også på ruden. Der kom en
kvinde ud og lukkede op, men da hun så den tilsyneladende vanvittige vildmand stå derude med
vildt opspilede øjne råbende et eller andet uforståeligt, blev hun så bange, så hun skrigende
smækkede døren i for næsen af ham. Fortvivlet hamrede han på døren igen, men da manden lidt
efter kom ud med en riffel i hånden måtte han fortsætte sin mere og mere rasende flugt.
Fra hus til hus flygtede han, men ingen steder blev der lukket op. Til sidst vandrede han blot
formålsløst rundt i den sovende bygd udmattet af angst og fortvivlelse. Regnen stod ned i stride
strømme nu, og blæsten var blevet til kuling fra nord. Avannaq – den man bliver underlig af. Til
sidst var han ved at styrte af udmattelse og ærgrelse, da han endelig fandt han sig selv foran kirken, og som en sidste desperat handling slæbte han sig op ad de tre trin og tog i døren, der viste
sig at være åben.
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Han fik med stort besvær lukket døren igen bag sig og befandt sig nu i en lille forgang. Forsigtigt åbnede han døren foran sig og stod kort efter inde i selve det stille og tomme kirkerum. Mens
hans åndedræt langsomt blev normalt gik han lydløst og forsigtigt spejdende op mod alteret.
Det var de lyse nætters tid, og hvis nogen havde været i kirken, kunne de have skimtet den sære mand, der nu skrævede over alterskranken som en skygge, så han stod foran selve alteret, som
om han var præsten selv. Lidt efter satte han sig ned på en kirkebænk og overvejede situationen.
Kommunefogeden havde aldrig kunnet glemme sit fatale møde med den danske geolog, og
tankerne hvirvlede gennem hovedet på ham, da han gik rundt i bygden i den stormfulde nat og
ledte efter danskeren. Det varede ikke længe, inden han så ham gå fra hus til hus og banke på som
en gal. Hvor kom han fra? Hvad var det, der var sket inde i fjorden – noget med Andreas Falch?
Og så det spørgsmål, der havde plaget ham i alle årene: Hvad var der blevet af stenen?
Han så danskeren gå ind i kirken og lukke døren efter sig. Han kunne også se ham gennem
vinduerne gå op til alteret og lidt efter så han ham stå foran selve alteret. Han besluttede at vente
på ham, til han kom ud. Men han kom ikke, og da der var gået en halv time, gik han ind i kirken…
Han ville vel bare snakke med Poul Thrane – ville vel bare fortælle ham, hvor ondt det havde
gjort at sprænge stenen – ville bare sige ham, at hans liv var blevet et helvede siden, men da han
så, at danskeren sad oppe på den forreste bænk i kirken, og tilsyneladende var faldet i søvn, blev
han voldsomt vred, så han gik op og greb fat i ham. Danskeren vågnede med et sæt, og da han så
op, genkendte han for første gang den unge friske minør, der i sin tid så beredvilligt havde hjulpet
ham med at fragte stenen til Nuuk.
»Adam? Adam Nielsen? Er det virkelig dig?«
Adam slap sit greb, mens danskeren rejste sig op.
»Jeg vil vide, hvad du laver, Thrane. Hvad gør du her hos os? Hvad er der blevet af den sten,
du stjal? Og hvad gør du her i vores kirke midt om natten?«
Danskeren slog afværgende ud med hånden, mens han så på den så forandrede Adam Nielsen.
»Jeg ved, hvad jeg har gjort, Adam, men det kan ikke gøres om. Jeg har fået min straf. Stenen
gik ned med Hans Hedtoft undtagen en lille stump… men… det er alt sammen lige meget nu. Det
er vigtigt, at vi får samlet nogle mennesker, der kan tage ind i fjorden. Det er portugiserne… de er
ved at…« Adam afbrød ham.
»Hvad laver I inde i vores fjord? Har I overhovedet tilladelse til at være derinde? Leder I efter
noget, måske? Noget andre ikke må vide noget om? Har du ikke lavet ulykker nok heroppe allerede, Thrane? Skal du absolut blive ved med at plage os? Hvorfor kan du ikke bare rejse hjem til
dit eget land og blive hjemme…?«
Poul Thrane så sig skræmt omkring og rystede på hovedet.
»Det er portugiserne, Adam… de er ved at…«
Adam rystede på hovedet.
»Du lyver, Thrane. Du står og lyver mig lige op i mit åbne ansigt. Tror du jeg er en idiot,
hvad? Tror du!«
Danskeren rystede på hovedet foruroliget ved grønlænderens stigende vrede. Så besluttede han
sig for at forsøge at komme væk.
»Jeg… lyver ikke… det er, som jeg siger…«
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Thrane så på den høje grønlænder, og pludselig kastede han sig frem i et forsøg på at komme
forbi ham og ud af kirken. Men Adam greb ham og kastede ham om på gulvet.
»Du har ødelagt mit liv, din… satans dansker. Du skal ikke tro, du bare kan gøre grin med
mig!«, råbte han mens han forsøgte at holde ham nede mod gulvet. »… Stå og lyve mig lige op i
ansigtet… Slip for satan!« Poul Thranes styrke overraskede ham, og det var umuligt for ham at
holde ham fast ret længe ad gangen, men grønlænderen var ligeså stædig som danskeren var
stærk!
Således lå de der på gulvet i kirken og kæmpede en tid, da pludselig først yderdøren og ganske
kort efter dobbeltdøren til selve kirkerummet sprang op og stormen væltede sig ind i rummet. Lidt
efter hørte de i en pause i vindstødene hastige skridt nærme sig kirken. Straks forsøgte Thrane at
råbe om hjælp, men grønlænderen holdt ham fast omkring halsen og strammede til…
Og pludselig hørte og mærkede han det underligt bløde knæk, da nakken brækkede… danskeren blev fuldstændig slap, og han vidste godt, han havde dræbt ham, og det var forfærdeligt, for
der var jo én eller anden på vej op til kirken, så der gik panik i ham. Han greb danskerens lig og
satte det på bænken, som om han sov, og så sneg han sig stakåndet ud gennem præsteværelset,
inden den anden nåede ind i kirken.
Det var den danske præst, der fandt ham – og han tilkaldte kort efter sygeplejersken, som erklærede, at danskeren var død. Årsagen blev senere angivet som hjertestop.
Næste dag identificerede en bleg kommunefoged liget af Poul Thrane, og der gik straks bud til
Nuuk og København…
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Jakob Munk
En lille uges tid efter disse dramatiske hændelser i Inuvik tog en ung dansk politibetjent af sted
mod bygden. Han var af sin foresatte, politimesteren i Nuuk blevet bedt om at undersøge de pludselige dødsfald - som hans mester udtrykte det: bare for en ordens skyld. En dansker – åbenbart
en turist - var blevet fundet død i kirken. Samtidig var en anden dansker, som boede i bygden,
forsvundet sporløst. Man havde sat eftersøgning i gang inde i fjorden, hvor han efter sigende var
taget ind som sædvanlig for at fiske, men uden held. Så havde man opdaget, at Andreas Falchs
jolle lå fortøjet omme ved kirkegårdsvigen, hvad der forekom mildest talt underligt, og man begyndte at overveje muligheden af, at der forelå en forbrydelse. Havde den døde dansker i kirken
stjålet Andreas Falchs jolle – måske endda efterladt danskeren inde i fjorden – død eller levende?
Havde de overhovedet været inde i fjorden? Men heller ikke disse formodninger førte til noget
resultat endsige da til gådens løsning.
Politimesteren, Johannes Ravnholt selv var sporenstregs taget til Inuvik, da han hørte om
dødsfaldet. Han kunne ved et ligsyn bekræfte den afdødes identitet, men om hans gøren og laden i
Inuvik havde han ingen anelse. Det var hans opfattelse, at det ville blive overordentligt vanskeligt
at finde ud af noget, når den muligvis skyldige selv var afgået ved døden. Man måtte vel anse det
som blot endnu en af de groteske tragiske hændelser, som Grønland er så fuld af.
Adam Nielsen, kommunefogeden, vidste naturligvis lidt mere, men han var selvsagt ikke meget for at røbe for meget om sit fatale møde med Poul Thrane hin stormfulde nat i kirken.
Efter fem døgn var den afdøde, som åbenbart ikke havde nogen pårørende – i hvert fald havde
ingen reageret på annoncen i de københavnske aviser – blevet begravet på kirkegården i Inuvik.
Der havde ikke været nogen forudgående højtidelighed i kirken.
Men da det kom embedslægen for øre, havde hun pludselig reageret, og faktisk havde politimesteren fået en næse angående sin indberetning om dødsfaldet, hvor man undrede sig over forretningsgangen, som man fandt noget utilstrækkelig, eftersom der stadigvæk var usikkerhed omkring både dødsfaldet i kirken og danskerens forsvinden. Embedslægen havde med det strøg af
sarkasme, som var så typisk for hende, gjort opmærksom på, at nok var de særlige grønlandske
forhold særlige, men så særlige var de heller ikke, at mennesker blot kunne dø en pludselig død
og blive begravet uden anden undersøgelse af forholdene, end hvad den lokale kommunefoged og
sygeplejerske kunne udvirke. Så for at stille de høje herrer og damer tilfreds, var den yngste betjent på stationen blevet sendt af sted med strenge ordrer om at gøre så lidt som muligt ud af sagen, hvilket da også var hans hensigt. Hvordan skulle han også kunne vide, at denne lille såkaldte
ferietur ville komme til at ændre hans liv radikalt.
Så en sommerdag i begyndelsen af juni gik kriminalbetjent Jakob Munk om bord i politikutteren »Nakuaq« med kurs mod Inuvik. I begyndelsen gik turen fint. De passerede Buksefjorden og
Skinderhvalen. Det var herligt vejr, og de lagde på vejen ind i den spøgelsesagtige Færingehavn,
hvor der engang havde været et sprudlende liv af færinger og andet godtfolk, men nu kun sås
tomme huse, hospitellet og så Polaroils store tankanlæg. Foruden tankanlægget var det kun salteriet Nordafar, der fungerede endnu, og der blev stadig indhandlet torsk - mange torsk – men de
glade fiskeridage var talte.
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Efter et kort ophold her fortsatte »Nakuaq« sydpå mod Marraq, hvor der under krigen lå en
amerikansk flybase, fordi der var en naturlig landingsbane. Simon fortalte engang Jakob med et
karakteristisk glimt i øjet, at de af og til kom på besøg på basen fra Lichtenfels. Dengang kendte
de ikke så meget til amerikansk kultur, så engang, de var inviteret til middag, kom han til at spise
alle asierne, der stod fremme, fordi han var sulten og troede, det var det eneste, de fik…
Længere sydpå passerede de Grædefjorden, hvor der engang boede mennesker. Præsten i Inuvik fortalte engang Jakob historien om Amos Berthelsen, der i sin ungdom var kajakfanger i
Grædefjorden, hvor han også var født og båren. Og få er vel i virkeligheden så bårne som de gamle grønlændere. Han havde lavet et stykke arbejde for præsten, der så var kommet til at skrive
Berglund på lønsedlen i stedet for Berthelsen. En ubetydelighed for præsten men - viste det sig et stort problem for Amos, der ikke kunne få sig til at nævne det direkte for præsten men alligevel
måtte gøre opmærksom på fejlen. Derfor vendte han om på vej ud ad døren og begyndte at fortælle sin livshistorie - især om tiden hjemme i Grædefjorden sammen med sin far, Enok Berthelsen
og sin mor, Bebiane Berthelsen, og det var herlige tider. Længe fortalte han om dramatiske kajakfangster og meget mere fra de gode gamle dage, uden at nå igennem med sit budskab, og da præsten begyndte at blive irriteret og så på sit ur, og om ikke snart KGH lukkede, måtte den stakkels
mand bryde grinende sammen og i stor forlegenhed vise præsten den så forkerte lønseddel. Først
da forstod den tungnemme danske præst meningen med fortællingen, skrev en ny lønseddel og
funderede resten af dagen over, hvad kultur egentlig er for noget.
Ved Grædefjorden lå storisen og ventede på dem som et søvnigt hvidt bølgende kæmpedyr,
der tålmodigt modtager den rejsende - enten for at lade ham nådigt passere - eller for at knuse
ham så let som ingenting.
Hvis man kommer sejlende til Inuvik i forsommeren, kan man somme tider blive standset af
storisen, der lukker for alle indsejlinger til bygden og dens indbyggere. Pludselig er den der kommer bogstaveligt talt bagfra og har på et øjeblik lagt sin klamme hånd overalt, hvor der før
var åbent vand - og vé den arme fisker, der ikke fik sit bundgarn bjerget i tide - eller den fremmede, der ikke tog sig i agt for isen men lod sig bedrage af dens skønhed, indtil det var for sent, og
han sad uhjælpeligt fast med sin båd, der blev så lille bitte. Sikorsuarpalaarsuaq – forbandede
storis.
Selvfølgelig kan man ikke undgå at blive betaget af isen i alle dens fantastiske former - som
skulpturer fra skaberens egen hånd ligger de spredt ud over havet - men man lærer efterhånden
også at frygte den, og måske får man dette underlige had-kærlighed forhold til storisen, som nok
kan minde om et gudsforhold. Underlig kold og urørlig - helt sin egen herre, højt hævet over menneskelige følelser, håb og drømme - og alligevel - alligevel fornemmer man i et kort sekund isens
skjulte blik - fornemmer en medlevende interesse i det, man foretager sig - og ikke bare en død og
kold og tilfældig is. De gamle grønlændere sang tryllesange til isen for at aflede dens opmærksomhed, så den glemte at styrte sig ned over den forsvarsløse konebåd, fortalte Hans Egedes søn,
Niels, til stor moro for sin oplyste samtid.
Efter mange og trange omveje lykkedes det endelig for den røde kutter at nå Inuvikfjorden,
men her lå isen til gengæld så tæt, at båden bevægede sig ind igennem fjorden nærmest i skridtgang. Heldigvis havde Jakob på det tidspunkt allerede tilbragt et par år i Grønland, så han havde
lært den for vesterlændinge så svære kunst at vente... om ikke i dag så måske i morgen.
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Endelig, efter 23 timers sejlads - næsten dobbelt så længe som normalt - anløb de den lille kaj
i Inuvik.
Der lå ikke mange joller i havnen - de var for længst blevet bragt om på den anden side af øen
- om til kirkegårdsvigen - i rimelig sikkerhed for isen. En enkelt ramponeret kutter lå godt klemt
inde bag et par solide skosser. Den så misligholdt ud - nærmest synkefærdig, og Jakob tænkte på,
at det var underligt med disse grønlændere, der tilsyneladende var så ligeglade med deres værdier.
I det hele taget var hans første indtryk af denne bygd, at det rodede overalt. Rustne konservesdåser lå spredt ud over landskabet sammen med udrangerede vaskemaskiner og defekte bådmotorer, ødelagte geværer og alt muligt andet gammelt ragelse. Udenfor et hus stod der en rusten jernseng. Der var åbenbart ingen, der bekymrede sig om at holde stedet pænt og ordentligt.
Senere skulle Jakob forstå, at det måske er bedre at være et smukt menneske omgivet af rod,
end at være umenneskelig omgivet af nok så meget pænhed og orden. Hvad gavner det et menneske, at huset altid er fejet og prydet, hvis man er syg i sin sjæl?
En lille flok mennesker havde samlet sig nede på kajen for at se kutteren lægge til. En høj, lidt
duknakket mand med kasket og et sørgmodigt blik kom hen og gav ham hånden.
»Velkommen. Jeg går ud fra, du må være Munk… selv om du ikke har uniform på?«
»Jakob Munk. Det er måske kommunefogeden?«
»Adam Nielsen. I har været længe undervejs. Trænger du ikke til en kop kaffe?«
»Nej tak. Jeg har lige fået om bord. Jeg må hellere komme i gang med det samme, nu da vi er
blevet forsinkede. Det var den danske præst, der fandt den døde, ikke? Hvor bor han?«
»I det store røde hus overfor kirken. Der er ligesom en gangbro mellem kirken og præsteboligen. Du kan ikke tage fejl. Er du sikker på, der ikke er noget, du trænger til? Min kone...«
»Nej, tak! Vi...«
De blev afbrudt af skipperen på politikutteren, der meddelte, at de var nødt til at tage af sted
igen med det samme, da de havde modtaget et ’Mayday’ oppe fra Grædefjorden. De fortsatte nok
tilbage til Nuuk, men Jakob skulle bare sige til, når han ville hjem igen.
»Du kan overnatte i GTO-huset. Det står tomt for tiden. Det ligger lige neden for præsteboligen. Jeg skal give dig nøglen, når du…«
»Jeg må hellere lige snakke med præsten først… god tur, skipper! Jeg skal nok sige til.«
Nede ved havnen lå den store røde butiks- og lagerbygning og op ad den ene trævæg stod en
række fiskere og fangere med hænderne i lommen og betragtede de nyankomne. Foran dem på
nogle papstykker lå der nyfangede fisk og fugle og en enkelt flænset sæl. Han mærkede den særegne lidt varme og sødlige lugt af sælspæk, som efterhånden var ved at blive indbegrebet af Grønland for ham. Det lokale »Bræt« ville næppe kunne klare en levnedsmiddelkontrol. Jakob smilede
ved tanken, mens han fortsatte forbi KGH-butikken.
Fra havnen gik vejen opad, forbi et stort gult hus med udskårne træmønstre på tagryggen, som
mundede ud i dragehoveder over gavlene. På den anden side af vejen lå et lille rødt taphus, hvor
beboerne kunne hente rindende vand. Lange, metalskinnende, isolerede vandledninger røbede, at
der nok lå en vandsø ovre bag fjeldet et sted.
Fortsatte man op ad vejen forbi de forskelligt farvede træhuse, som lå spredt ud over klipperne, fik man øje på den røde trækirke, der lå og tronede for enden af vejen med sine knækkede
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gavle og det hvide klokkespir på taget. Ganske rigtigt gik der en hvidmalet træbro fra kirken over
et sumpet område til en anseelig rød træbygning med spåntag og hvide gavlspær.
Han gik over broen til det smukke hus og bankede på.
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Fundet
»Satan i Helvede da også! Sådan noget forbandet lort!«
Man kunne høre lyden af en stor rørtang, der blev hamret ind i en jernbeholder, så det rungede
gennem huset. Da der ikke var nogen, der svarede på kriminalbetjentens banken, var han gået lige
ind, og nu nærmede han sig forsigtigt det sted, hvor lyden kom fra.
Han gik gennem køkkenet og åbnede døren til baggangen. Oven på en anselig vandtank sad en
lille, kraftig mand med et stort rødt skæg og kiggede opgivende på en til dels adskilt vandpumpe.
Han var iført en temmelig beskidt orangefarvet kedeldragt, bar et par guldindfattede briller, og
han tyggede konstant på, hvad der antagelig måtte være et tyggegummi.
»Det er måske præsten?«
»Hvad!? Ja, Gud bedre det! Gid det var blikkenslageren«, svarede han, mens han møjsommeligt masede sig forbi et virvar af vandrør og lod sig dumpe ned af vandtanken.
De så hinanden an og gav hånd.
»Ja, jeg hedder Jakob Munk, og jeg…«
»Hans Thorsen, kongelig autoriseret embedsmand. Jeg har sgu da aldrig i mit livs skabte dage
været ude for noget så irriterende som den satans pumpe. Det er femte gang, den strejker, og hvad
fanden hjælper det så, at man har både fuldautomatisk vaskemaskine og rindende vand, når lortet
ikke kan komme ud af vandtanken, hvad? Nå, skal vi ikke have en kop kaffe? Det trænger jeg i
hvert fald til. Er du lige kommet? Jeg vidste ikke, der skulle komme båd i dag. Hvis du nu fortæller mig, at du er VVS-mand med speciale i vandpumper, begynder jeg fandme at tro på Gud
igen.«
Jakob fortalte en smule forlegen ved den andens iltre temperament, hvem han var, og at han
var kommet angående den dødfundne mand i kirken. Det var ikke fordi, de gik så meget op i den
sag, men for en ordens skyld, og så var det jo heller ikke så tosset med en lille udflugt på landet i
tilgift. Nuuk kunne godt være kedelig i længden og ret så ugrønlandsk.
»Alle tiders!«, grinede præsten. »Har du et sted at bo? Ellers kan du bo her - jeg residerer i ensom majestæt i dette kæmpehus, så der er plads nok. Du ved, fra gammel tid var der altid to anselige huse i bygderne - kolonibestyrerens og præstens. Så kunne man ligesom se, hvem der betød
noget.«
Jakob takkede for tilbuddet og spurgte, om det ikke var for meget, og at han jo sådan set…
men præsten forsikrede, at det kun var hyggeligt med lidt selskab.
Det viste sig snart, at dette uventede besøg var en kærkommen lejlighed til lidt selskabelighed
for dette i grunden vist ensomme menneske. Efter høfligt at have spurgt lidt til sin gæst og forhørt
sig om hans baggrund, varede det ikke længe, før præsten fordybede sig inderligt i sin egen historie. Han var midt i tredverne, fraskilt og havde nu tilbragt snart fem år som præst i denne lille
bygd med de knap 300 sjæle.
»Ja, du undrer dig jo nok over, hvorfor jeg bruger mine bedste år på sådan et øde sted langt fra
alting. Det spørger jeg såmænd også tit mig selv om - men hver gang jeg bliver træt af ensomheden og livet heroppe langt fra alting, så behøver jeg bare at tænke på tilværelsen i en al-
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mindelig dansk præstegård i et almindeligt dansk sogn - så takker jeg min Gud og skaber for at
jeg ikke er endt sådan et sted.
Nej, sandheden er nok, at jeg ikke ville kunne få embede i Danmark. Jeg tror, mine synspunkter er for rabiate og min tro er alt for kættersk til at nogen menighedsråd endsige da biskopper
ville turde binde an med mig. Der er så meget af det, der foregår i folkekirken, jeg ikke kan med.
Jeg ved ikke…
Somme tider føler jeg også, at det er hér jeg hører til, og at jeg nok dårligt ville kunne trives
andre steder. Ser du, man kommer på en eller anden måde til at vokse sammen med de hér mennesker, hvad enten man vil eller ej. Vi kender efterhånden hinandens særheder og bekymringer.
Vi véd, hvem vi er på godt og ondt. De véd godt, at jeg hverken er særlig jovial eller hjælpsom,
men godt kan være utålelig og hidsig ind imellem - jeg har vistnok irsk blod i årene - de kender
mig godt, men alligevel accepterer de mig som den, jeg er - både i og udenfor kirken - ikke fordi
jeg fortjener det, men fordi jeg nu engang ved skæbnens tilskikkelse er deres palasi og derfor
hører med i forestillingen så at sige. De har ligesom taget mig til sig som den, jeg er…
Og så er der nok også en anden ting. Nok er stedet lille og isoleret, men gudsforladt er det
fandme ikke, selv om det måske ikke lige er den autoriserede danske folkekirkegud, der dyrkes
heroppe.«
Præsten kom med to krus og skænkede kaffe.
»Du har vel ikke lidt mælk?« spurgte Jakob.
Thorsen satte et karton langtidsholdbar sødmælk på bordet, samtidig med, at det bankede hårdt
på yderdøren.
»Nå? Lige et øjeblik. Sikke det vrimler.«
Han gik ud og lukkede op, og da han lidt efter kom tilbage til køkkenet, beordrede han sin
gæst med over i kirken - så kunne han få den at se samtidig.
Det var tre portugisiske fiskere, der åbenbart gerne ville se kirken, og præsten så ud til at nyde
sin rolle som turistfører. Han talte en del om kirken, hvornår den var bygget, og hvor den gamle,
hvide stenkirke havde ligget. Hvordan de i sin tid havde taget gavltømmeret fra kirken i Lichtenfels og brugt det til at bygge den nye kirke i Inuvik med osv.
Det forekom Jakob, at de tre mænd var påfaldende tavse af turister at være, og hans mistanke
blev til fulde bekræftet, da de kom ind i den ellers aflåste kirke. De tre styrede - efter forgæves at
have kigget efter vievandet - uden at ænse præsten det mindste direkte op til alterskranken, hvor
de faldt på knæ og hengav sig i stille, alvorlig bøn. Således lå de vel en tre-fire minutter. Da de
endelig rejste sig, slog de kors for sig, vendte sig om og kom smilende ned til de to danskere, som
af en eller anden grund havde holdt sig nede ved døren.
»Thank you, Father«, sagde den ene af dem på gebrokkent engelsk, mens de alle tre trykkede
præsten hjerteligt i hånden.
»Oh, well, øh that was nothing....« Præsten havde tilsyneladende svært ved at finde en grimasse, der passede både til situationen og til hans nye værdighed som pater, hvilket også hæmmedes
en del af den orange kedeldragt, der havde kendt både bedre og renere dage.
»We got lost in the ice«, fortsatte den ene af mændene uanfægtet, »in our fishing boat. We
could not go forward nor go backward and the ice began to sink our little boat. We thought we
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should die in the cold water, but we were rescued. We lost our boat, but we saved our lives, so we
come to your church to worship God. Thank you again! Goodbye!«
De tre portugisere gik målrettet ned ad vejen fra kirken mod havnen. Et stykke nede vendte
den ene sig om og råbte:
»Sometime we like you to tell us about your church, but today we are too happy.«
Uden at sige noget stod de to danskere på kirketrappen og så efter dem. Det var som om, de
var blevet ramt af et eller andet - især præsten, som så ud til at have svært ved at komme sig. Måske havde han dårlig samvittighed over sin egen lavkirkelige overfladiskhed i forhold til disse
portugisiske fiskeres tilsyneladende så inderlige gudsforhold.
Vel også for at bringe den stakkels præst på andre tanker spurgte Jakob, om det var herinde,
præsten havde fundet den døde mand.
»Hvad? Nåh, ham. Ja, det var lige her oppe.« De gik ind i kirken igen og op til den forreste
bænk i »herresiden«, som præsten kaldte den højre side. »Hér sad han.«
Af professionel vane kiggede kriminalbetjenten sig lidt omkring. Der var mange lys på alteret,
hvor også en hvidmalet gipsfigur af Thorvaldsens Kristus stod sammen med et par vaser med
røde silkeroser. Kommer hid til mig, stod der på sokkelen af figuren. Der lå også en stor, opslået
Bibel fra århundredskiftet på alterbordet. Den opslåede side var skjoldet, plettet af stearin og forsynet med æselører. På væggen over alteret hang et ældre, let skjoldet kobberstik af Leonardo da
Vinchis Den sidste Nadver i glas og sort ramme. På den ene side af alteret stod prædikestolen og
på den anden et gammelt harmonium.
For en ordens skyld kiggede han bagved billedet og bladede lidt i Bibelen - dog uden at finde
noget usædvanligt. Han skulle til at gå ned fra den lille forhøjning foran alterbordet, da han pludselig snublede i altertæppet, og uden at tænke over det greb han for sig og fik fat i kristusfiguren
med det resultat, at han faldt så lang han var og slog figuren ned i alterskranken med et brag, så
den hule gipsfigur gik i hundrede stykker. Præsten, der var på vej ud af kirken, vendte sig om med
et overrasket udråb, mens Jakob et øjeblik blev liggende – måske med den stille forhåbning, at
den indtrufne helligbrøde ved et mirakel skulle vise sig at være usket.
Så begyndte præsten at grine voldsomt og ubehersket. En høj latter rungede - måske for første
gang - gennem det lave kirkerum, mens den uheldige betjent langsomt rejste sig op og tog skadens omfang i øjesyn. Der var ikke sket noget med ham selv, men kristusfiguren var ødelagt.
Præsten var begyndt at samle skårene op, mens han stadig klukkede af fryd over den begivenhed,
der sikkert allerede nu af sig selv sivede langsomt, men usvigeligt sikkert ud i bygden, hvor den
ville vække mere end almindelig munterhed, forargelse og latter ved de kommende sammenkomster.
»Nej, det var dog ubetaleligt morsomt.. øh, du er vel ikke kommet til skade, ha ha! Og tak fordi du skilte os af med den forskrækkelige gipsafstøbning. Jeg har aldrig kunnet fordrage den, men
jeg har aldrig turdet sige det højt. Fandme godt, der er nogen der endelig kan skære igennem, he
he!«
»Det… må du altså undskylde!« mumlede Jakob, mens han stærkt rødmende børstede det hvide støv af sine bukser, »jeg skal nok betale…«
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»Nej, skidt da med det gamle lort!« Præsten afskar den sønderknuste unge mands erstatningstilbud. »Det var tiltrængt. Vi får bare en ny fra Nuuk – de har dem på lager i Kirkenævnet… nåh,
hvad er det?«
Jakob havde samlet en grøn sten op, der antagelig havde siddet fast inde i den hule figur. Den
var på størrelse med en tændstik-æske og så ud til at være hugget ud af noget større - havde én
forholdsvis glat flade, der skrånede, mens de øvrige fem sider var rå.
Underligt nok havde han fået hjertebanken, da han forsigtigt tog stenen op. På en besynderlig
måde var den rar at holde i hånden - mærkelig lun og ligesom blød i det, men ret tung. Og så noget andet, som han ikke lige kunne sætte ord på. Der var dog ikke tvivl om, at det var en sten.
Han spurgte, om præsten kendte den, men han havde aldrig set den før, sagde han, og så heller
ikke ud til at være særlig interesseret. Der var så mange mærkelige sten i Grønland. Jakob spurgte, om han måtte tage den med, og præsten trak på skuldrene:
»For min skyld gerne. Det er nok nogle unger, der har gemt den, men det er jo nok ikke nogen
hellig sten, så tag den bare. Så har du en lille souvenir fra Inuvik... et minde om… he he!« Præsten klukkede igen og så på den uheldige betjent., der ikke rigtig kunne komme sig over uheldet.
»Ved du hvad, det her skal sgu fejres. Er det ikke nu, vi trænger til en lille én til halsen. Drikker du kaffepunch?«
Jakob puttede forsigtigt stenen i sin anoraklomme. Han havde for nogen tid siden købt en dyr
sælskindsanorak i Nuuk, som han var ikke så lidt stolt af - også fordi han dermed beviste sin
uforbeholdne støtte til det betrængte fangererhverv. Særlig betrængt på denne tid, hvor miljøforkæmpere i Europa og USA fandt deres hellige kampagner vigtigere end grønlandske fangerfamiliers ve og vel.
Jakob gjorde opmærksom på, at han bedre kunne lide snapsen ren, hvilket fik præsten til at
dunke ham i ryggen med et stort grin, og med armen om hans skulder og med en bærepose med
stumperne af den korsfæstede og opstandne frelser i den anden hånd førte den lille mand sin gæst
over broen tilbage til præsteboligen.
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Præstens historie
»Satans til katolikker«, sagde præsten med et grin, da de igen havde fået sat sig i køkkenet, og
der var kommet en halv Rød Aalborg på bordet, »der tog de godt nok fusen på os, hvad!« De
skålede i snaps.
»Ah, det gjorde godt! Det er egentlig mærkeligt, men portugiserne har altid spillet en rolle i
Grønlands historie lige siden hvalfangertiden i 1600-tallet, og måske endda helt tilbage i Middelalderen, og det gør de den dag i dag. Her er normalt så mange torsk, at det kniber med at få dem
indhandlet alle sammen, og så har man Gud hjælpe os hyret et portugisisk fabriksskib til at tage
sig af det. Til gengæld får de så lov til at fiske lidt fra joller i de eftertragtede farvande, og det kan
jo så gå galt engang imellem, som du hørte.«
Han skænkede en ny snaps op, mens han fortalte om, hvordan han selv engang imellem for sin
fornøjelses skyld tog ud og pilkede torsk og som regel fik så mange, at han kunne indhandle hos
portugiserne, som i øvrigt snød med vægten efter hans mening.
»Nå, nu ser det desværre ud til, at det holder op - eventyret. Der bliver færre og færre torsk for
hvert år. De fiskede vist for meget i de glade tressere, og så har naturen jo i øvrigt sin gang. Torsken har såmænd heller ikke den store medfølelse med de grønlandske fiskere, så hvis havet omkring Island er mere tillokkende, så tager de bare derhen. Og så må de til at lave alle fabriksanlæggene om til hellefisk, eller hvad der nu er – hvis der da er noget. Det er såmænd slet ikke så
nemt at være Grønland i dag. Men de siger torsken kommer tilbage omkring 2020…«
De snakkede lidt om fiskeri. Jakob fortalte, at han engang havde sat et laksegarn ud i nærheden af Nuuk. Da han kom ud næste dag, sad der ligesom to store havskildpadder i nettet. Det viste
sig at være to sæler, der havde viklet sig ind i nettet og var druknet. Da han kom tilbage til byen
med to sæler, voksede hans anseelse betydeligt…
Præsten sad og så frem for sig. Det var som om, han ikke hørte helt efter. Det var tydeligt, at
episoden med portugiserne havde gjort indtryk på ham. Han trak vejret dybt og gav sig til at dreje
sit tomme glas mellem fingrene. Så så han smilende på Jakob.
»Nu skal jeg fortælle dig lidt om den figur, du har ødelagt. Ser du, i mange grønlandske kirker
har man som alterudsmykning fra gammel tid brugt sådan en miniature gipsafstøbning af Bertel
Thorvaldsens store Kristusfigur, der står i Københavns Domkirke. Også her i Inuvik. Det er som
bekendt en meget berømt nyklassicistisk statue, hvor den opstandne Kristus står med let udbredte
arme og tager imod, så at sige – på soklen står citatet fra Matthæusevangeliet, som du så: Kommer hid til mig… Skulpturen lyser af renhed. Kjortlens folder falder som håret i ulastelige bløde,
smukke former. Sårmærkerne i hænder og fødder er kun ganske svagt og symbolsk antydet – og
så har den naturligvis ingen farver. Det var netop den tids idealforestilling om renhed – det farveløse – det rene hvide.
Man kan godt synes, det er lidt mærkeligt at netop den statue har fundet vej til de grønlandske
kirker, for det er ellers ikke ligefrem nyklassicismen, der præger den grønlandske folkesjæl. Det
ved enhver, der har set en grønlandsk kvinde i festdragt, som er et orgie af stærke farver – eller
for den sags skyld Inuvik med de mange forskelligt farvede huse. Så noget kunne tyde på, at det
er europæiske idealer, der har fundet vej til de grønlandske helligsteder.

42

Nu er man ret selvbevidste her i Inuvik, og derfor gik det, som det måtte gå. Jens Nielsen, vores gamle altmuligkunstner tog en dag figuren med hjem og malede den med hud og hår og øjne
og klæder i de herligste farver – til almindelig anerkendelse fra bygdens side. Vel ikke helt i
overensstemmelse med statuens ånd – men nok med grønlændernes – og ikke mindst med Jens
Nielsens – han er et meget smukt menneske.
Så var det, jeg kom herop for fem år siden, og jeg kendte jo mine klassikere og vidste hjemmefra, at det var en uhyrlighed at farvelægge Thorvaldsens Kristus. Så da malingen efterhånden
alligevel var ved at skalle af – et par fingre manglede der også – så besluttede jeg at restaurere
figuren, hvilket betød, at al malingen blev fjernet og de manglende fingre erstattet med modelervoksfingre. Og så malede jeg den selvfølgelig helt hvid. Jeg var helt stolt over mit værk, selv om
anerkendelsen fra bygdens side ikke var overvældende. Men jeg følte, jeg havde gjort min pligt.
Gud bedre det! Ren og hvid stod Kristus igen på sin plads og var, som han skulle være.
Og så var det alligevel helt forkert, og det er derfor, det er godt, at du har ødelagt den. Det viser sig nemlig ved nærmere forskning, at de klassiske figurer fra oldtiden oprindeligt slet ikke var
hvide. Tværtimod. De strålede af farver. På flere museer har man i dag rekonstrueret de gamle
klassiske skulpturer fra oldtiden vel at mærke med de originale farver – de farver, man i den nyklassicistiske tid ikke havde kunnet forestille sig, simpelt hen fordi de var slidt væk gennem århundrederne i jorden. Men de er der, og ved hjælp af moderne teknik kan de afsløres – og hvilke
farver! Det er som en åbenbaring at se de gamle, hvide kendte statuer fra antikken iført de oprindelige, vidunderlige, hæmningsløse farver, der pludselig giver dem liv efter mere end 2000 års
dødlignende tilstand.
Det er farver, som genfindes rundt omkring i verden i alle de kulturer, som europæerne kaldte
primitive. For netop stærke farver blev for de dannede europæere udtryk for vulgær primitivitet i
forhold til det europæiske renhedsideal, som vi alle har lært at beundre, og som præger hele vores
livsforståelse ind i det inderste lønkammer af vores europæiske, hovmodige og farveløse sjæl. Og
det er ikke spor underligt, at vi kalder os selv for hvide, selv om vi jo rent faktisk er lyserøde, og
resten af verdens befolkning for farvede, og det sidste er bestemt ikke ment som nogen hædersbetegnelse.
Lige indtil Jens Nielsen, som den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om Kejserens nye Klæder udbrød om Thorvaldsens Kristus: Han har jo ingenting på! Og så gav han ham farver til stor
forargelse for de dannede europæere – og den hovmodige danske præst, som fuldstændig havde
glemt, at han ikke var kommet for at belære, men for selv at blive belært om livet. Skål!
Ser du, da jeg kom hertil for fem år siden var jeg jo indstillet på at gøre et godt stykke arbejde
heroppe i det fremmede. Jeg var godt klar over, at der måske ville komme problemer hen ad vejen, men... ja, oplevelsen trak jo, og måske... måske kedede jeg mig nok lidt derhjemme i det flade land. Jeg var jo ikke missionær i den forstand, at jeg havde store planer om at omvende nogen
til kristendommen eller sandheden eller sådan noget - tværtimod - jeg var vel nærmere drevet af
en slags kulturpessimisme - jo, jeg var dødtræt af vores egen kultur med dens materialisme og alt
det politiske bedrag - vækstfilosofien og alt dens væsen. Der er fandme så meget løgn i Danmark,
så det somme tider ikke er til at holde ud... og så Folkekirken, som den så smukt hedder… «
Jakob så på sit ur for ligesom at signalere en eller anden form for travlhed, men præsten lod
sig ikke mærke med noget og fortsatte uanfægtet.
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»Det er jo mit første embede - jeg kom lige fra eksamensbordet med en fiks og færdig europæisk teologi om syndernes forladelse og glæde og frimodighed, sådan som de fleste havde det - og
det prædikede jeg godt om, syntes jeg - jeg var somme tider selv helt betaget af mine prædikener.
Men efter et stykke tid fik jeg alligevel en fornemmelse af, at der var et eller andet galt. Det var
som om, de ikke forstod et ord af, hvad jeg sagde - sådan følte jeg det mere og mere. Jeg så på
deres ansigter, som udtrykte... ja, nok åbenhed og imødekommenhed men også på en underlig
måde forbløffelse, og det gjorde mig mere og mere usikker.
Og det var ikke bare sproget, det kneb med - jeg har godt nok lavet de forfærdeligste sprogblomster fra prædikestolen uden at vide det – nej, det var ligesom hele min grundholdning - hele
min fint tillærte teologi om denne treenige Gud, der forbarmer sig over alle os arme, elendige
syndere med sin tilgivende nåde. Det var, som om budskabet på en eller anden måde fuldstændig
prellede af på disse mennesker - som om de slet ikke fattede dybden af det.
Jeg forstod det først, da det gik op for mig, at ingen af dem egentlig følte sig særligt skyldige
eller på nogen måde tynget af synd - som om... ja, som om den glæde, jeg med møje og besvær og
gennem lange og seje studier endelig var kommet frem til som facit på den rette lære - og som jeg
nu forkyndte videre - slet ikke var ny og alt andet end epokegørende for dem. Det var, som om de
ikke forstod alle disse sære intellektuelle, dogmatiske omveje, som jeg udmalede i mine prædikener, før de omsider mundede ud i glæde over tilgivelsen og frelsen. De var allerede for længst dér,
hvor mine prædikener endte! Ja, jeg følte mig efterhånden som en opblæst grønskolling, der lige
har været ude og sejle for første gang og straks vil belære gamle, garvede fiskere om, hvordan
man styrer en båd.«
Præsten havde rejst sig og gik op og ned af gulvet, mens han gestikulerede med hele kroppen.
»Jeg ved ikke... det er som om, alting har større konsekvenser heroppe. Når noget falder, falder det med et gevaldigt brag og ikke som hjemme i vores lille flade, forkælede puslingeland blødt og forklarligt... Heroppe er ikke bare naturen dramatisk - det er hele din tilværelse, fordi alle
de formildende omstændigheder er væk. Her er ikke noget blødt muldlag, som kan dække over
tragedien - her er ingen skyggefulde lunde, der kan dulme solens og isens hvide lys eller dæmme
op for de værste storme. Alting er så forbandet enkelt heroppe. Jeg tror ikke, der er noget sted i
verden, hvor livsløgne har så dårlige vækstbetingelser som hér.« Han satte sig ned igen, så på
Jakob og sagde nærmest fortroligt hviskende:
»Det er det, jeg har lært heroppe af de mennesker, som jeg tror, var kristne længe før Kristus.
Forstår du, de er langt friere, end jeg nogensinde bliver! De gør… de gør hvad de har lyst til, fordi
de dybest set tror på livet, og derfor generer skylden og angsten for skylden dem ikke i nær samme grad, som den plager vores kultur. De har det, vi søger efter… måske også fordi de er blevet
forkælet med kærlighed og opmærksomhed fra de var små – og ikke opdraget som os. »Grenen
skal bøjes, mens den er ung«, sagde min far altid… og det blev vi så. Kuede af vrede forældre,
der bankede den rette tro og den rette opførsel ind i os, sammen med denne ufatteligt vrede Gud,
der altid huserede i baggrunden. Og så kan vi ellers bruge resten af vores forkuede og angstfulde
liv på at komme ud af forbandelsen, men det er jo stort set håbløst…!«
Præsten rejste sig igen og begyndte at gå frem og tilbage i køkkenet. Det var mere, som om
han talte med sig selv end med sin gæst, som han nærmest syntes at have glemt.
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»Men mennesker er ikke skyldige syndere! Hverken af fødsel eller på grund af deres handlinger. Vi er ikke ofre for nogen arvesynd, og vi har sgu ikke brug for hverken hjælp eller frelse… «
De hørte begge to, at yderdøren gik og tunge trin slæbte sig op ad trappen til etagen ovenpå.
Præsten standsede sine teologiske udredninger og lyttede forbavset, indtil han kom i tanke om
forklaringen.
»Nå, ja, det er natrenovationen, der kommer og henter mit pis og lort,« grinede han. »Mit toilet består af en spand med en sort plastikpose i, og den skal jo så tømmes engang imellem. Så
hælder de det ud i fjorden ned ad en sliske. Sidste vinter frøs det så hårdt i en periode, at lortet
frøs på rampen. Så var der et lyst hoved, der fandt på at sprænge det væk med dynamit med det
resultat, at hele bygdens lort fordelte sig i et fint brunt lag overalt. Det var… Nå, hvor kom jeg
fra? Jo, altså jeg tror faktisk, de ved mere om kristendom heroppe, end vi har nogen anelse om
med alle vores fine teologiske udregninger og spekulationer. Som min gamle mormor altid sagde:
O, Herr Gott bewahr mein Haus
Für Theologen und Weggelaus….«
Tysk var ikke lige Jakobs stærkeste side og vist heller ikke præstens, men på den anden side
forstod han efterhånden lidt mere af, hvad det var, præsten var så optaget af. Ja, måske er man
tættere på livet i Grønland, som de gamle grønlandsfarere altid påstår. Måske har de virkelig noget heroppe, som vi har glemt… Han blev afbrudt i sine tanker, da præsten langsomt vendte sig
om imod døren og spurgte:
»Har du hørt ham komme ned?«
»Hvem?«
»Martin! Lokumsmanden!«
Jakob tænkte sig om og måtte blankt erkende, at han intet havde hørt, siden manden var gået
ovenpå.
»Gud ved, om han er faldet i søvn deroppe,« grinede præsten. »Jeg går lige op og kigger efter.
Skænk lige en lille én til.«
Det varede en rum tid, inden præsten kom hovedrystende tilbage og erklærede en lille smule
bleg, at der ikke var en levende sjæl deroppe, og at lokumsspanden stadig var fuld. Han satte sig
ned og tømte det lille glas, mens han stirrede frem for sig. Så så han på Jakob og smilede forlegent.
»Ja, det er ikke første gang. Men hold kæft, hvor er det irriterende. Det spøger sgu her i huset!
Jeg har prøvet at snakke med nogle af naboerne om det, men de tager det helt roligt og nikker
indforstået, som om det var den mest naturlige ting af verden. Det er klart, det spøger i dit hus!
Det er den gamle præstekone, der vandrer. Hun døde i barselsseng… Det spøger jo alle vegne, og
så kan de alle sammen en masse fortællinger om spøgelser og varsler og små folk og sære begivenheder, som de elsker at fortælle om i timevis.
Engang fortalte Maren herovre, hvordan hun ikke kunne komme over, at hun havde mistet sit
barn. Hun kunne ikke arbejde og ikke sove – gik bare og sørgede og sørgede, indtil en nat, hvor
hun som sædvanlig lå vågen og spekulerede, hørte nogen komme op ad trappen til yderdøren. Det
var igen disse tunge trin som om vedkommende bar på noget. Hun fór op, da det lidt efter bankede hårdt på døren, men hun turde ikke bevæge sig. Så lød der en stemme derudefra: Det er Døden,
Maren. Jeg kommer for at give dig din lille pige tilbage. Du vil jo så gerne have hende igen. Hun
holdt sig for munden, men pludselig skreg hun af al magt: Gå din vej! Gå din vej! Jeg vil ikke
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have noget med dig at gøre! Gå din vej! Lidt efter hørte hun de tunge trin gå langsomt ned ad
trappen og op ad vejen igen. Og for første gang kunne hun så lægge sig til at sove, og næste morgen, fortalte hun, kunne hun stå op og begynde at arbejde igen.
Jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med det. Spøgelser! Dødeoplevelser! Vorherre bevares!«
Jakob sad og spekulerede på en eller anden naturlig forklaring på fænomenet. Gud ved, om ikke præsten lavede sjov med ham? Jo, selvfølgelig gjorde han det. Den anden var sikkert bare dabbet ned i strømpesokker lige så stille, da han hørte, der sad nogen i køkkenet – hvem han så var…
Så kom han i tanke om, hvorfor han egentlig var kommet.
»Fortæl om, hvordan du fandt den døde mand.«
Præsten drak lidt af sin kaffe, nikkede og satte forsigtigt koppen ned.
»Det var sent om aftenen sidste fredag. Jeg tror klokken var ét eller måske to. Det var stormvejr, regnen høvlede ned, og jeg var på vej hjem efter et husbesøg... gennemblødt. Mens jeg gik
op ad vejen mod kirken, sprang kirkens dobbeltdør pludselig op. Jeg skyndte mig op for at lukke
den og sendte en noget uvenlig tanke til Ezekiel, fordi han åbenbart igen havde glemt at låse kirken. Og da var det, jeg så en skikkelse sidde inde i kirken. Oppe på den forreste bænk sad en
mand i olietøj og med en skindhue på hovedet
Han vendte sig ikke om, da jeg kom ind - blev bare siddende og kiggede ned for sig. Jeg gik
op til bænken, hvor han sad. Det viste sig at være en ældre, hvidhåret og langskægget mand af
europæisk udseende – eller kaukasisk, som de siger nu om dage. Jeg tænkte, at han var faldet i
søvn - at han måske var fuld, eller hvad ved jeg... men så så jeg hans øjne. Det viste sig altså, at
han åbenbart lige var død... han... var varm endnu.«
»Prøvede du at genoplive ham?«
»Han var død! Hans øjne var vildt opspilede og... jo, han var død - der var ingen tvivl. Det var
så åbenbart en dansker ved navn Poul Thrane. Adam kendte ham vist, og politimesteren også.
Men hvordan han var kommet der, eller hvor han kom fra, fandt vi som bekendt aldrig ud af. Som
du ved, gav efterlysningen efter pårørende intet resultat. Og så begravede vi ham i onsdags.«
»Uden noget officielt ligsyn«, bemærkede Jakob tørt.
»Ja, det må du snakke med din mester om. Men alt tyder på, han er død i kirken af et hjerteslag – det var i hvert fald sygeplejerskens opfattelse. Om der skulle være en forbindelse mellem
Poul Thrane og så Andreas… øh, Andreas Falch på en eller anden måde – ja, det er vel så det, du
skal prøve at finde ud af, kriminalkommissær. Det ser jo da mildest talt noget underligt ud, at
Andreas’ jolle ligger hernede ved kirkegårdsvigen pænt fortøjet, hvis nu Andreas selv er forsvundet inde i fjorden – men måske har han aldrig været derinde? Nå, men det vil jeg overlade til dig.
I hvert fald begravede vi ham pænt og ordentligt ude på kirkegården.«
»Der må da have været en dødsattest, for at du kunne begrave ham.«
»For det første er det hér hverken Gladsaxe eller Nuuk. Den nærmeste læge bor 180 kilometer
væk, og der er noget, der hedder ‘de særlige grønlandske forhold’, som du ved. Det er ikke altid,
vi kan vente på et lægeligt ligsyn, før vi begraver nogen. For det andet så har vi en lokal stationssygeplejerske, som udmærket er i stand til at fastslå, om vedkommende er død eller ej, og som
også kan udstede dødsattester... og så havde vi altså også grønt lys fra politimesteren.«
»Ja, det… må jo så bero på en misforståelse… men kunne sygeplejersken også fastslå dødsårsagen med sikkerhed? Obducerede hun ligefrem?«
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»Det tror jeg ikke, men det må du spørge hende selv om - hun bor på sygeplejestationen. I
hvert fald undersøgte hun den gamle mand og erklærede ham stendød!«
»Hvornår?«
»Hvad?«
»Hvornår undersøgte hun ham?«
»Ja, samme nat. Jeg hentede hende selvfølgelig med det samme.«
»Klokken et om natten?«
»Tja, hvorfor ikke?«
»Jamen, er det overhovedet lovligt for en begravelsesmyndighed at begrave en pludselig afdød
person uden lægeunderskrevet dødsattest i Grønland?«
Præsten betragtede efterhånden synligt irriteret sin gæst.
»Hør nu her, unge mand. Vi prøver på at gøre vores arbejde hernede så godt som muligt under
ret vanskelige forhold, og jeg kan forsikre dig for, at det ikke altid er lige nemt... og så er det
fandme ikke til at klare, når der kommer nogen udefra, som ikke kender en skid til forholdene, og
som absolut skal belære os om vores arbejde! Det tror jeg godt, du kan forstå, ikke?«
Pludselig så han på klokken.
»Nå, nu bliver jeg i øvrigt nødt til at gå over i skolen - jeg har timer – Gud bedre det.«
Jakob rejste sig.
»Ja, jeg er ked af, hvis jeg... jeg prøver jo også bare på at gøre mit arbejde... øh, tak for skænken. For resten... den døde mand, havde han noget på sig?«
»Intet som helst.«
»Hvor er hans tøj?»
»Vi begravede ham i det.«
»Du sagde, du var på husbesøg, før du kom til kirken. Hvor var det henne?«
»Det var... det husker jeg ikke. Og det kommer i øvrigt ikke nogen ved, hvor jeg går på husbesøg. Jeg har tavshedspligt! Farvel!« Præsten var allerede på vej ud af køkkenet.
»Øh, sig mig lige, kendte du noget til den forsvundne dansker?«
»Ja, Andreas. Vi kendte ham alle sammen. Han var en fin mand, der har boet heroppe i et par
år. Nå, men jeg skal i skole. Held og lykke med opklaringen!«
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Stensamleren
Jakob gik over broen til kirken, hvor han hilste på præstegældskarlen, der var ved at male ligkapellet. Han var næsten færdig. Det så helt godt ud med den svenskrøde farve og de hvide kanter. Ezekiel fortalte om dengang for mange år siden, hvor den daværende kateket, gamle Hosias
Jonathansen, skulle over i kapellet en sen aften for at se til liget, som man jo skulle dengang. Han
havde været til gilde og havde sin anorak på. Og pludselig, da han stod inde i kapellet, mærkede
han en, der greb ham om halsen bagfra. Han nåede aldrig at finde ud af, hvem det var, for han
døde simpelt hen af skræk. Man fandt ham morgenen efter. Det viste sig at hans anorakhætte
havde grebet fat i det her søm i væggen, og der hang han, da man fandt ham. Død af skræk! Ezekiel grinede og rystede på hovedet, mens han lukkede kapeldøren omhyggeligt.
Jakob ville lidt væk og gik over mod fjeldet, der hævede sig bag bygden. Da han kom op over
kammen, åbnede der sig den smukkeste udsigt ud over en lille vig og langt ind i fjorden, hvor de
højere fjelde lå og spejlede sig i det stille vand. Herinde var isen langt mere spredt end ude ved
kysten. Og hér ved denne smukke udsigt havde man i sin tid anlagt kirkegården. En lille flok hvide kors omgivet af et trådhegn udgjorde de dødes have.
På mange af gravene lå der friske blomster - ved nærmere eftersyn viste de sig dog at være af
plastik og silke. Enkelte grave bestod ikke blot af et trækors med et navn på, men var indhegnede
- på et par stykker af de nyere var der endog sat gravsten. Det varede lidt, inden han fandt, hvad
han søgte, men her var den - graven over Poul Thrane. Der var sat et hvidt trækors med navn på
den nygravede grav. Og her lå han altså - den døde dansker. Hvad mon der var hans historie?
Kendte han Andreas Falch? Havde den grønne sten noget med manden at gøre? Besøget hos præsten havde ikke gjort ham klogere - snarere tværtimod.
Jakob rystede på hovedet, mens han betragtede de uskyldsrene omgivelser, der med deres
skønhed benægtede, at noget ondt kunne forgå på dette sted. Og dog kunne han ikke frigøre sig
for en tiltagende mistanke om, at skønheden dækkede over noget - måske endda noget forfærdeligt. Han spekulerede på, om det ikke var nu, han skulle se at komme tilbage til Nuuk, inden
han blev grebet af sin egen nysgerrighed, og hvordan skulle han også kunne vide, at hans skæbne
allerede var beseglet - at hans vilje ikke længere var hans egen? Ung som han var.
Klokken var hen ved et, da han kom tilbage til bygden.
Han satte sig på kirketrappen og røg en cigaret, samtidig med at han undersøgte den grønne
sten, da en dreng på ti - elleve år kom hen og satte sig ved siden af ham. Han så ud til at være på
vej fra skole med skoletasken på ryggen og en pose chips i hånden, som han ivrigt gumlede på.
Hans øjne var sorte og usædvanligt tillidsfulde og dybe.
»Hvem er du?« spurgte han, mens han ufravendt kiggede på betjenten.
»Jeg hedder Jakob«, svarede danskeren. Han skulle lige til at forklare, hvem han var, da drengen uanfægtet fortsatte: »Det er vel nok en flot sten, du har.«
»Ja, synes du ikke? Har du nogensinde set noget lignende?«
»Mmmm«, svarede han mens han gumlende betragtede stenen i betjentens hånd, »min far
samler også på sten. Han har nogen meget flottere nogen hjemme. Vil du gerne have en chips?«
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»Hvad hedder du?«, spurgte Jakob, mens han stak hånden ned i posen og tog et par chips.
»Miki«, sagde drengen, »og jeg bor derhenne i det hvide hus. Det er min far, der står og maler
skuret.«
»Ok, Miki, tror du det er i orden, at vi går hen og snakker med din far om den her sten?«
»Vi kan jo prøve«, svarede han, mens han rejste sig op og begyndte at slentre hen mod det
hvide hus, »min far kan godt lide at vise sine sten frem.«
Mikis far var en høj lidt ranglet mand med skarpe ansigtstræk i et ubevægeligt ansigt. Han
stod og så på Jakob, mens denne forklarede, hvem han var, og hvad hans ærinde var. Han fortalte,
at han havde snakket med Miki om denne her sten, som han havde fundet i kirken, og som måske
kunne fortælle noget om den dødes identitet. »Og Miki mente, du ville være interesseret. Måske
kan du fortælle, hvad den hedder?«
Han så kort på Miki og straks efter på Jakob igen. Han havde de samme dybe, bløde øjne som
Miki.
»Kom med indenfor«, sagde han alvorligt, tørrede penslen af i et stykke avispapir og lagde
den i græsset.
»Jeg skulle alligevel ind og have kaffe«, fortsatte han med et smil, »vil du ikke have en kop
med? Er du sulten?«
»Hvad skulle vi gøre uden kaffe«, tænkte Jakob, da de lidt efter sad i køkkenet og han drak sin
sjette kop kaffe den dag. Manden, som hed Kristoffer Brandt, havde hentet rensdyrtalg til at
komme i kaffen, og de nød en tørret ammassat med spæk til. Jakob lod som om, det var den naturligste ting af verden for ham.
Bagefter viste Kristoffer sin stensamling frem, og den var ret imponerende - der var bl.a. en
hel del halvædelsten som månesten, rubiner og granater. Der var kryolit fra Ivittuut og mange
forskellige bjergkrystaller, agater og ametyster fra Sydgrønland. Kristoffer sleb også og havde en
del smykker af grønlandit liggende. Der var også en sten, der tydeligt nok indeholdt guld.
Hele tiden gik Kristoffer rundt med den grønne sten i hånden og så uafladeligt på den. Af og
til lugtede han også til den.
»Hvor var det, du sagde, du havde fået den her sten?« spurgte han, da de havde kigget på hele
samlingen.
»Jeg fandt den i kirken her for lidt siden«, svarede Jakob, »den sad oppe i Kristusfiguren, men
jeg tror ikke, den har siddet der ret længe. Der er vist noget med, at præsten har haft figuren
hjemme til en større restaurering for et par år siden.«
Kristoffer satte sig ned. Han sad længe og så på stenen, inden han sagde noget, men lidt efter
kom det tøvende:
»Hvordan kom du på, at der kunne gemme sig noget oppe i vores Kristusfigur?«
Jakob så ned, og Kristoffer bemærkede den svage rødmen, der gik over hans ansigt.
»Jeg øh… jeg kom vist til at slå den i stykker… det var ikke meningen, det var et uheld…«
Kristoffer så på sin gæst, mens et smil langsomt bredte sig i hans ansigt.
»Du har gjort os alle sammen en stor tjeneste. Ja, jeg ved ikke hvorfor, men vores præst syntes, han ville restaurere den for et par år siden, det slap han mildest talt ikke særlig godt fra,
men… det er ellers en mærkelig historie med den sten... hvis det altså er den, jeg tror, det er.«
»Hvad hedder den?«
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»Jeg tror ikke, den har noget navn - den stammer fra Lichtenfels - dér, hvor også en del af beboerne hér stammer fra. For en del år siden blev bygden nedlagt og beboerne flyttet her ind. Lichtenfels - Den lysende Klippe, kaldte de tyske missionærer stedet, måske fordi der oppe på en af
klipperne stod en temmelig stor lysegrøn sten. Den stod inde i en varde, og de gamle fortalte sære
historier om den, hvordan den kunne helbrede sygdomme, og hvordan de havde set den lyse om
natten. Det var selvfølgelig nok noget ammestuesnak, men jeg kan endnu huske stenen, fra dengang jeg var barn, og flot var den - helt regelmæssig - en lille smule oval for oven og så meget grøn over det hele. Og så var den... rar at røre ved... ligesom din.«
»Hvorfor er der bygget sten udenom den?«
»Jeg ved det ikke. Sådan har det altid været, og måske har det været en form for beskyttelse af
stenen… Det kan også være, at nogen har været bange for stenen… Jeg ved det ikke.«
»Kan vi tage over og se den?«,
»Den... er der ikke mere!« Kristoffer så ud af vinduet.
»En dag - det var sidst i 50’erne - ja, det var lige efter jubilæet i 58 - forsvandt den. Vi ved ikke rigtig, hvad der skete derovre, men en eller anden må jo have fjernet den. I hvert fald var den
pludselig væk. Jeg tror, det må have været en dansker - måske nogle af dem, der var med til jubilæet. Vi så den aldrig mere. Der var ikke en stump tilbage, og jeg forstår ikke, hvordan den dér er
havnet i kirken...«
Jakob sad og tænkte på, at man af og til kan blive flov på sit folks og på sin kulturs vegne.
»Hvad sagde I til, at stenen pludselig var væk? Blev I ikke vrede? Klagede I ikke til nogen?«
spurgte han.
»Jo, der var vist nogen, der klagede til politiet, men det kom der ikke noget ud af – det var jo
også bare en sten. Og det var jo heller ikke vores sten. Den var der bare. Men vi var ellers kede af
det, kan jeg huske. Vi kunne ikke rigtig tro, det var sandt, og vi kunne slet ikke forstå, hvorfor det
var sket…«
»Hvorfor tror du, det er en dansker?«
Kristoffer så på Jakob og smilede. »En grønlænder kunne måske nok finde på at sprænge stenen for sjov - måske - men han ville aldrig finde på at rydde stumperne op efter sig... Nå, men
sket er sket. Nu har du altså en stump af stenen…«
Grønlænderen sad og så lidt på den danske betjent.
»Jeg tænkte på… om du ikke ville bytte din stump for en af mine sten? Du kan godt få den
med de mange månesten – eller den med guld. Det er vel ikke så vigtigt for dig, om det er den ene
eller anden sten… «
Jakob stirrede på ham. Bytte den? Han så på de andre sten, som var flotte nok, hvis han bare
havde været en tilfældig turist, der skulle have en souvenir med hjem. Tja, hvordan skulle de
kunne tro andet, end at også han så alting som noget af værdi - noget der kunne udnyttes og omsættes. Han ville retfærdiggøre sig.
»Nu er jeg altså kriminalbetjent, og jeg er her ikke som turist men for at undersøge et – måske
to dødsfald, og stumpen her er sådan set bevismateriale af en slags. Det kan jeg ikke bare skille
mig af med. Men ellers tak for tilbuddet«, sagde han stilfærdigt overbevisende.
Kristoffer så roligt på ham og sagde ingenting. Der opstod en pause, hvor ingen sagde noget.
»Nå men så... tak for kaffe!« Han rejste sig, nikkede og gik ud af det hvidmalede hus.
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Jakob kunne trods alt ikke lade være med at føle sig netop som en turist, der besøger særprægede indfødte med pudsige skikke uden selv at være hverken særpræget eller pudsig. Men nu
havde han i det mindste fået stenens historie - altså en meteorsten velsagtens, der var blevet hugget af gale danskere. Nå ja. Hvorfor ikke! Det var helt symbolsk.
Alligevel var der ét eller andet, der ikke rigtig passede, men han kunne ikke blive klar over,
hvad det var. Han havde det på samme måde, som når man føler et eller andet ubehag, men ikke
er stand til at definere det. Og så den sære ugæstfrie afsked. Som om han havde gjort et eller andet utilladeligt. Og hvorfor ville Kristoffer pludselig have fat i stenstumpen? Var der en sammenhæng mellem stenen og den døde? Det var der vist ingen tvivl om, men var stenstumpen virkelig
så betydningsfuld, at den var værd at dø for? Eller var han bare segnet om af et hjerteslag? Men
hvorfor havde han så gemt stenen? Hvis han altså havde gemt den…
Så besluttede han at forsøge at komme til Lichtenfels.
At Kristoffer Brandt i dette øjeblik fulgte ham fra vinduet, mens han ivrigt talte i telefon med
en eller anden, anede den forvirrede danske betjent intet om.
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Lichtenfels
»Til Lichtenfels!? Sig mig, har du ikke bemærket, at der ligger storis derude? Det er typisk for
danske turister. Hvorfor tager du ikke bare toget derover?«
Jakob var gået ned til havnen for at høre, om der var nogen, der ville sejle ham ud til den forladte bygd. Det var inde i bådehuset, han blev mødt med den bidende sarkasme af en stor og kraftig fisker, og på én eller anden måde gjorde det ondt - men samtidig gjorde det ham stædig.
»Jeg er ikke turist, og jeg er her ikke for min fornøjelses skyld«, pointerede han. »Isen ser ikke
så slem ud mere, og jeg betaler selvfølgelig for transporten efter gældende takst.«
Tavshed. En af dem sendte en spytklat ud af den åbne dør. Han var selv på vej ud, da én sagde:
»500 kr.?«
Det var en lille, gul jolle med en 25-hestes Mariner påhængsmotor. De måtte om til kirkegårdsvigen og hente den. Den unge mand, som hed Lars Amosen, var iført blå kedeldragt, sorte
gummistøvler og en ældre skindhue. Han stod op i agterstavnen med styrepinden mellem benene,
mens han spejdede fremad med en salonriffel i hånden og en cigaret i munden. Jakob følte det,
som om de sejlede i ring, og det var svært for ham at holde orienteringen.
Pludselig satte Lars motoren i tomgang og tog riflen op til kinden, mens han spejdede ud over
isen. Sådan stod han ca. tre minutter. Også Jakob spejdede, men selv da den anden skød, havde
han ikke set den mindste bevægelse noget sted.
Såvel som soldat som under sin uddannelse havde Jakob haft en hel del våbenlære og skydning med forskellige våben - men han havde aldrig oplevet en skydefærdighed som den, der nu
skaffede hans bådfører en sæl med sig hjem.
I samme sekund skuddet faldt, satte manden båden i gear, og sejlede hurtigt hen til et sted ca.
75 meter borte, og først nu så betjenten den anskudte sæl, der kæmpede for at holde hovedet oven
vande. Der stod en fin blodstråle ud af halsen på den. Den så på dem, da de kom - med et troskyldigt sælhundeblik.
Manden i båden skød igen og dræbte sælen, og i løbet af kort tids baksen med en bådshage lå
den i båden. Den var smuk. Jægeren skar lidt af sælen op og tog et stykke af den varme lever ud.
Han bød sin passager et stykke. Jakob smagte på det og kunne egentlig godt lide det - måske også
fordi det ligesom hørte med til jagtglæden - der var noget rituelt og alvorligt ved det, og på en
måde var de to – eller rettere tre - uden mange ord blevet forbrødrede gennem dette urgamle jagtfællesskab, som mænd og dyr kan opleve.
Og så snakken:
»Det var ellers engang for mange år siden, jeg fik en klapmyds op i båden«, fortalte Lars.
»Den var stor, og den var ikke helt død, så den begyndte at angribe mig. Jeg blev lidt bange og
tænkte mig ikke særlig godt om, for pludselig skød jeg den, mens den lå i båden. Det skulle jeg
nok ikke have gjort, for nu begyndte min båd at synke, så jeg måtte stoppe hullet med noget papir
og skynde mig i land... Du skulle have hørt de andre, da jeg fortalte det...«
»Det var ligesom en af de første gange, jeg var på edderfuglejagt inde i Godthåbsfjorden«,
svarede Jakob. »Vi havde sat lokkeedderfugle ud, og det varede ikke længe, før der kom en lille
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flok edderfugle hen imod dem. Jeg skød som bare... men jeg var så uheldig at ramme den ene af
mine lokkeænder. Vi kunne høre, hvordan det sagde ’plok’ og den ligesom kæntrede og begyndte
at synke. Jeg havde en grønlandsk kollega med, og han kunne slet ikke holde op med at grine.
Selv da vi sejlede hjemad brød han flere gange ud i krampelatter og var lige ved at støde ind i en
skosse...«
De sad lidt og røg sammen og var ét med hinanden og med naturen - indtil politimanden afbrød seancen:
»Kender du for resten noget til den der grønne sten i Lichtenfels?«
»Næh. En grøn sten?«
»Ja, en stor en, som forsvandt engang i 50’erne?«
»Nej, den har jeg godt nok aldrig hørt om.«
Han startede motoren. »Men du må huske på, at jeg stammer fra Uummannaq og har kun boet
her i 14 år, så jeg er stadigvæk ny.«
»Nåh, nå. Sig mig, hvor var det egentlig, de tre portugisere kom i klemme i isen?«
»Hvad for nogle portugisere?«
»Ja, dem der var ved at drukne i formiddags.«
Fangeren fra Uummannaq så smilende på den danske politimand, mens han rystede på hovedet.
»Dem har jeg godt nok heller ikke hørt om. Er du sikker på, at...?«
»Ja, jeg hørte det fra dem selv. Der var nogen, der reddede dem, men de mistede deres båd.«
»Der kan man se... nå... der kan man bare se... Nå, skal vi prøve?«
Han satte motoren i gear og drejede båden rundt, samtidig med at han rystede umærkeligt på
hovedet.
Senere lykkedes det dem at finde en farbar vej igennem ismasserne, og Jakob kunne ikke undgå at få en sær fornemmelse af, at det ikke var dem, der fandt vej, men isen, der langsomt åbnede
sig for dem. Og så landede de omsider på det forladte sted, hvor kun en enkelt bygning stadig står
blandt de mange hustomter.
Jakob gik ind i kirken, hvor dørene hang i et enkelt hængsel eller lå på gulvet. Alle vinduer var
slået ud, men værst var dog selve kirkerummet, hvor prædikestolen lå som om, den var sparket
hen i et hjørne, og selv alterskranken lå spredt over gulvet som et spil Mikado. På væggen sad
endnu de malede skriftsteder: Salig den, der hører Guds ord og bevarer det. Her blev intet Guds
ord længere talt eller hørt.
Af en eller anden grund stødte det ham, at en kirke fik lov til at stå og falde sammen på den
måde - udsat for vind og vejr og uvorne ungers ødelæggelsestrang. Det er muligt, det ikke kunne
betale sig at gøre noget ved den - men alligevel - en kirke! I det mindste burde men så rive den
helt ned.
Ovenpå var der noget, der lignede en lille skolestue. Endnu stod et par af de gamle skolepulte
med de indridsede navne på fordums ulydige elever.
Han gik ud igen. Der var dug på græsset og en laplandsværling hoppede fortroligt fra hustomt
til hustomt. Bare sådan en firkantet forhøjning i græsset var der tilbage - et enkelt sted et betonfundament, som var forvitret af vind og vejr og græssets bløde magt.
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Han så ud over fjorden. Ganske tæt ved var en rød skonnert ved at manøvrere sig gennem isen,
og man kunne tydeligt høre motorens dunken. Der stod en mand på agterdækket og så ind mod
land. Det slog ham, at de ikke havde bemærket den før. Ovre på den anden side lå en dal, der
hvælvede sig smukt mellem to fjeldsider som et kæmpe moderskød. Han indåndede den rene
friske aftenluft og blev et øjeblik beruset af isen, vandet, fjeldet, himlen, solen - stilheden...
Pludselig mærker han trætheden efter en lang og anstrengende dag. Han bliver døsig og falder
hen lidt. Sære billeder toner frem for hans indre blik - sært forvrængede ansigter og mærkelige
skikkelser halvt menneske halvt dyr med skrigen og jamren og latter og en trommes enerverende
rytme, der stiger i styrke og så en pludselig stilhed en solskinseftermiddag, hvor en lille dreng, der
ligner ham selv, sidder og leger på jorden ved siden af en stor grøn sten, der pludselig eksploderer
og alt forsvinder i et rødt mørke undtagen skriget, der bliver ved og bliver ved i mørket, indtil
også det langsomt dør ud. Og han vågner med et sæt. Det er som om han stadig kan høre ekkoet
af skriget, og det varer lidt, før han ved, hvor han er.
»Nå, skal vi se at komme tilbage?« spørger grønlænderen.
Jakob ser sig omkring. Der er en underlig stemning over stedet – ligesom en dyb vemod... han
forstår ikke, hvorfor han har svært ved at holde gråden tilbage.
Lars har i mellemtiden flænset sælen og derved tiltrukket en anseelig flok måger. Det var måske deres skrigen, han hørte... men de er jo tavse...
»Nej, du kan bare sejle hjem. Jeg går over fjeldet.«
»Nå, men så god tur.«
»I lige måde!«
Han så efter sin ven, mens båden langsomt tøffede ud imellem isskosserne. Lidt efter var han
væk. Ingen undren - ingen spørgsmål - ingen bedreviden. Blot denne accept af din beslutning - ligeså åndssvag den end var...
Han kiggede efter den røde skonnert, men kunne ikke få øje på den nogen steder. Så begyndte
han at gå op over fjeldet - forbi den overdimensionerede kirkegård med de mange skeletter, der
hist og her tittede frem og de små kranier, der nu og da kiggede på ham. Så mange børn... og ingen ’formildende muld’ til at skjule dem... Jakob kendte endnu ikke kirkegårdens tragiske historie, men han skulle komme til at kende den - som så meget andet.
Han så rundt på klippetoppene, og på en af de højeste stod der ganske rigtigt en stor varde.
Han overvejede at bestige klippen, men det var allerede ved at blive halvmørkt, klippen var ret
høj, og den lysende sten var der jo efter alt at dømme heller ikke, så hvorfor…?
Han fandt en sti og fulgte den ind mellem fjeldene - ind i stilheden, hvor det duftede af revling
og lav.
Af en eller anden grund tog han stenen frem fra sin anorak-lomme og opdagede til sin overraskelse, at den føltes dejlig varm i den kølige aftenluft. Han så på den, og dér i tusmørket så han,
hvordan små bitte gnister tændtes og slukkedes på stenen som små stjerner. Det mindede ham om
morild og var meget meget smukt. Mens han betragtede stenen, opdagede han ligesom en skygge,
og da han så op, hang der en enorm havørn lige over hovedet på ham. Det gav et sæt i ham, og
langsomt gled ørnen ind over fjeldene.
Længe stod han og så betaget på stenen, men pludselig opdagede han, at det var ved at blive
helt mørkt, og modvilligt begav han sig på vej tilbage mod Inuvik - mod en sag, som han ikke
begreb en tøddel af, men som syntes at gribe ham mere og mere.
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Kvinden
»Du ser mig lidt træt ud«, sagde hun smilende.
»Jeg er faktisk også lige gået hertil fra Lichtenfels.«
»Nå da da. Det var noget af en tur. Var du ovre og kigge efter sten?«
Han stirrede på hende.
Da Jakob kom tilbage fra Lichtenfels, var han gået ind i den lille butik, som nærmest var en
kiosk, for at købe et par øl med til præsten og nogle cigaretter.
»Ja, du må undskylde«, smålo hun, »men der går de særeste rygter om dig i bygden.«
»Nåh, det...«
»Vi må vist hellere tage os lidt af dig«, fortsatte hun moderligt, »det skulle jo nødigt ende
med, at du kom galt af sted.« Hun lo igen. »Jeg tør vædde på, at du ikke har fået noget ordentligt
at spise hele dagen, og du har vel heller ikke noget sted at sove i nat?«
»Joh..øh… nej, det vil sige... jeg havde regnet med at sove hos præsten, men øh...«
»Du kan spise hos mig, og jeg kan også godt klare en ekstra seng. Du skal alligevel snakke
med mig.« Hun så ned.
»Det er min mand – ja, vi er ikke gift, men… det er ham, Andreas Falch, der er forsvundet inde i fjorden…«
Jakob så på hende. Han vidste ikke, hvad han skulle sige.
»Det… gør mig ondt… jeg…« Han gik i stå. Hun så på ham og smilede.
»Men han er nu ikke omkommet derinde. Det ville jeg kunne mærke. Jeg er sikker på, han er i
live, og vi skal nok finde ham. Er det ikke også derfor du er kommet herned?«
Han så hurtigt på hende – så hendes tillidsfulde smilende øjne. De havde jo ellers opgivet eftersøgningen, men han kunne ikke få sig til at fratage den smukke kvinde håbet. Han nikkede
langsomt.
»Joh, det… Man har jo hørt om… det var nu mest den døde mand i kirken, jeg skulle undersøge, men det kan jo være, der er en sammenhæng. Jeg vil gerne…« Hendes ansigt lyste op.
»Godt. Jeg kunne da heller ikke forstå, hvis I allerede havde opgivet. Men nu skal vi først
hjem og have noget mad, ikke?«
Jakob kviede sig lidt og følte sig ude på dybt vand. Havde han nu allerede lovet hende mere,
end han på nogen måde kunne holde? Han kendte i øvrigt godt den grønlandske åbenhed, men
alligevel kom den bag på ham nu - skræmte ham lidt.
Hun så alvorligt på ham og var smuk. Han skyndte sig at se væk og hans øjne faldt på en turistbrochure med høje fjelde og blåt hav og isskosser: Lichtenau stod der med store bogstaver.
Han kiggede længe på den, før det gik op for ham, hvad han undrede sig over.
»Jeg troede, det hed Lichtenfels«, sagde han åndsfraværende.
»Hvad?«
»Jeg troede, det hed Lichtenfels, men hér står Lichtenau.«
Hun smilede til ham en anelse overbærende og en lille smule forvirret.
»Det er jo to forskellige steder. Lichtenfels ligger jo lige her ude, men Lichtenau ligger helt
nede i Sydgrønland.« Hun så undersøgende på ham. Han stod bare og kiggede på brochuren.
»Hvad betyder Lichtenau?« spurgte han.
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»Den lysende eng. Der skulle være meget smukt dernede. Det var vistnok de samme mennesker, der anlagde Lichtenfels og Lichtenau. Det var brødremissionærer i 1700-tallet... Den lyse
klippe og den lyse eng. Eller måske har én af dem heddet Licht og opkaldt stederne efter sig
selv... eller efter sin kone.«
Hun lo igen. »Kommer du så?«
»Hvad?«
Hun sukkede. »Kommer du så med hjem og spiser?«
»Ja ja.. øh... ja tak, meget gerne.«
Hun hed Helene Olsen og boede i et rødt hus nede ved havnen sammen med Andreas Falch og
deres to børn, der hed Jens og Naja, og som denne aften blev passet af Helenes mor, Augusta,
som ejede den lille kiosk. Helene serverede kogt rødfisk med persillesovs og kogte kartofler. Dertil rødvin. Det gjorde hun kl. 23,40. Det var som om, hun havde ventet ham.
»Man tilsætter salt, eddike, lidt peberkorn og laurbærblade – og så selvfølgelig lidt hakkede
grøntsager, hvad man nu har. Og så koger man bare fisken i en tyve minutters tid. Man skal passe
på de giftige ben på sådan en rødfisk«, advarede hun. »Fisken smager godt, men den ser ikke godt
ud, når den kommer op, sådan helt udspilet og med øjnene stående ud af hovedet. Det er en dybhavsfisk, og dybhavsfisk skal man altid passe på...«
»Joh, det... Er der mange rødfisk for tiden?«
Jakob havde aldrig været god til at konversere - specielt ikke smukke kvinder, fordi han nok
var lidt bange for dem - disse vidunderlige væsener, som man elsker og bare nyder synet af og
begærer i sit stille sind - og de ved det godt og har derfor altid let spil.
Nu smiler hun til ham igen og bliver grusom:
»Jo, der er en del rødfisk for tiden... der sidder endda én og spiser lige overfor mig.«
Han mærker, at han rødmer endnu mere, og han forbander i sit stille sind sig selv, sin fallit af
en opdragelse og hele sit livs fiasko. Rødfisken bliver tør i munden på ham, så han må skylle
store stykker ned med rødvinen. Han får lidt af den galt i halsen og hoster som en gal. Hun kommer over og banker ham blidt på ryggen. Han har tårer i øjnene og skiftevis hoster og ræber. Endelig er det overstået.
»Nå da da - det må jeg nok sige - sikken en omgang«, siger hun smilende uskyldigt og sætter
sig ned igen.
»Undskyld… jeg fik vist noget vin... galt i halsen«, stammer han, mens han tørrer øjnene og
næsen i køkkenrullen. De griner.
Efterhånden hjælper vinen lidt på hans humør, og han kommer lidt mere ud af sig selv. Da han
lidt efter begynder at fortælle hende om sine oplevelser den dag, lytter hun opmærksomt og interesseret. Fortællingen maser sig frem og han glemmer sig selv og sit embede - er bare i fortællingens og måske også i kvindens magiske vold. Han fortæller om præsten og om stenen - om Miki
og Kristoffers historie. Om turen til Lichtenfels. Han nyder den interesse, hans fortælling vækker
hos hende. Han føler, at han er noget – i hendes smukke øjne.
»Hvor er stenen nu?« spørger hun i en tone, der med ét gør ham urolig og bringer ham tilbage
til sig selv. Hun forsøger at optræde ligegyldig, men én eller anden snert i hendes stemme afslører
en indre spænding bag den smilende overflade. Eller tager han fejl?
»Jeg har gemt den for en sikkerheds skyld«, siger han.
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Hun sidder lidt og drejer glasset mellem fingrene. Er på nippet til at sige noget, men tager sig i
det. For at skifte emne spørger han hende om portugiserne, men heller ikke hun har hørt noget
om, at nogen portugisere skulle have været i livsfare.
»Ikke siden vi spillede fodboldkamp imod dem«, smiler hun. Lidt efter rejser hun sig.
»Vil du have kaffe?«
Jakob sad og så efter hende, og da hun kom tilbage med kaffen, kunne han ikke lade være med
at spørge, hvorfor hun egentlig var så interesseret i stenen. Det varede lidt, inden hun svarede.
»Jeg har en ganske særlig grund«, forklarede hun så, mens hun så frem for sig. »Det er på
grund af Andreas. Du ved sikkert, at han ikke er nogen helt almindelig mand. Han var kontorchef
i grønlandsministeriet, men pludselig for et par år siden tog han sin afsked, trak sig tilbage fra alle
sine tillidsposter, blev skilt, flyttede herop og slog sig ned her i Inuvik, hvor han levede af sin
pension og ellers på grønlandsk. Han blev efterhånden en dygtig fanger og fisker, og derfor undrede det os alle sammen, at han pludselig forsvandt - også selv om han jo er noget oppe i årene.
Han er så forsigtig og omhyggelig med alt, hvad han foretager sig, og derfor kan han ikke bare
falde overbord eller miste sin båd. Der må være sket noget derinde, noget som har at gøre med
den døde dansker i kirken.«
»Men hvordan… Jeg forstår ikke...«
»Jeg tror, de har truffet hinanden inde i fjorden, og så af en eller anden grund er manden sejlet
her til Inuvik med stenen – i Andreas’ jolle - hvordan skulle han ellers være kommet hertil? – og
jollen lå jo omme ved kirkegården, ikke?«
»Tror du, han har stjålet Andreas’ jolle, simpelt hen?«
»Jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. For så ville de vel have fundet Andreas derinde – hvis
den døde mand ikke ligefrem har slået ham ihjel… men det har han ikke, for det ville jeg kunne
mærke… Jeg tror, den døde dansker i kirken er en del af den hemmelighed, Andreas har søgt efter
i alle årene. Han forlod jo Danmark, fordi han havde fået færten af et eller andet stort, som han
troede fandtes heroppe – noget som måske havde at gøre med stenen ved Lichtenfels. Han fandt
aldrig det, han søgte – men… men måske har han fundet det nu på en eller anden måde…«
Hun lyste op i et stort og vidunderligt smil.
»Måske findes der virkelig et eller andet derinde et sted, Jakob. Jeg ved godt det lyder utænkeligt - som vild fantasi - men hvad véd vi i virkeligheden om tilværelsen, når det kommer til stykket? Vi tror, vi forstår alting, og det gør os sært mistroiske og egentlig lidt kedelige - for hvad skal
vi så lave, når alting er blevet forståeligt og fornuftigt og rimeligt ifølge de herskende naturlove
og årsagssætninger? Når alting er sat i system? Det er ligesom livet selv, vi arkiverer på et eller
andet støvet arkiv i tre eksemplarer. Der er ingenting tilbage til at… begejstres over - til at forbavses over - undres over... og hvad skal vi så lave andet end at tilfredsstille vores jævne og smålige behov - når storheden og alt det fantastiske er forsvundet - manet i jorden, som vi siger? Så
ender det hele bare med sex og druk og forbrug… et slaveliv uden… ånd… uden kærlighed…
Jo, Jakob, jeg tror, der er ét eller andet inde i fjorden. Der er ét eller andet med den sten, du har
fundet – én eller anden forbindelse, som vi ikke kan se. Der er en ukendt kraft på spil, som vi ikke
bare skal ryste på hovedet af, og jeg tror, Andreas og måske den døde dansker i kirken har fundet
ud af noget… og måske skulle den fremmede fortælle os det, men nåede det ikke, før han døde…«
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Jakob blev noget mod sin vilje revet med af den grønlandske kvindes forestillinger – og det
med jollen lød egentlig meget plausibelt. Nu gik han ind på hendes tankegang.
»Hvis det nu forholder sig, som du siger, og vi går ud fra, at stenen i kirken har noget med det
gøre, hvorfor var det så vigtigt for manden at gemme stenen i kristusfiguren? Hvorfor beholdt han
den ikke bare i lommen?«
Helene sad lidt og tænkte sig om. Så slog det hende.
»Fordi… fordi han må have været forfulgt, og han ville ikke have, at hans forfølgere fik fat i
stenen – for alt i verden. Måske har hans forfølgere endda kendt til stenen… og det bekræfter jo i
virkeligheden stenens særlige betydning. Og nu… nu har du den så… gemt et sikkert sted, som
du siger.« Hun smilede indforstået til ham.
»Jakob, jeg tror din sten betyder nyt håb for os alle sammen. Jeg tror, den vil fortælle os noget
– fortælle os, at verden ikke er så kold og kynisk, som det ser ud til... at der er andet og mere i
verden end bare død og ulykke… og frygt. Og derfor vil jeg gerne undersøge det nærmere. Jeg
tror… jeg tror, Andreas har fundet noget stort – noget meget stort. Han kan jo ikke bare sådan
forsvinde… vel?«
Hun gik i stå og tørrede sig hurtigt over den ene kind. Han smilede til hende, mens han ubevidst rystede på hovedet. Det gav ingen mening. Og så kommer den danske politibetjent da omsider i tanke om, hvem han er – repræsentant for ordensmagten.
Ved kaffen forsøger han derfor forsigtigt at bringe hende tilbage til den barske virkelighed.
Han føler det som sin pligt at forberede hende på den sandsynligste udgang af sagen – enten at
Andreas Falch bliver fundet død – måske endda dræbt - eller mere sandsynligt, at han aldrig bliver fundet. Han havde ikke forgæves lært om realitetskorrektion på et kursus i Danmark for nylig.
Hvordan overbringer man de værste budskaber til de pårørende? Længe og indtrængende prøver
han så lempeligt som muligt at bringe hende tilbage til fornuftens land. For hendes egen skyld,
men måske også for at komme ud af den klemme, han har sat sig selv i ved i et letsindigt øjeblik
at gå ind på hendes fantasifulde tankegang.
Hun sidder bare og ser på ham uden at fortrække en mine, men det er, som om en skygge
umærkeligt glider hen over hendes ansigt.
Han kan godt selv høre, det lyder kynisk, men han ved ikke, hvad han skal stille op med denne
grønlandske kvindes overtro. Han ved ikke, hvad han skal stille op med denne smukke grønlandske kvinde i det hele taget. Så ser han på sit ur, og mon ikke det også er på tide så småt at komme
hen til præsteboligen og få lidt søvn. Der er jo også en dag i morgen… Han lider. Det, han allerhelst ville, tør han ikke – og det han gør, vil han egentlig ikke.
Pludselig rejser hun sig og går hen til vinduet og kigger ud i den lyse nat.
»Somme tider er I ikke til at holde ud«, siger hun lavmælt - ligesom for sig selv.
»Hvad siger du?« spørger han smilende.
Hun vender sig om imod ham.
»Du aner ikke, hvad vi har måttet finde os i fra jeres side, fordi I absolut skulle blande jer i vores liv og vide, hvad der er bedst for os. I tillod jer at komme herop til os og belære os om, hvad
der var rigtigt og forkert. I skulle komme her og missionere Gud og lov og orden og pæn afholdenhed til os, fordi I føler jer kaldet til at omvende alle andre mennesker i verden til jeres forløjede og frustrerede slavetilværelse. I forestiller jer ikke, at livet kan være anderledes, end sådan som
I har lagt det tilrette. I kan skrive tunge værker om den rette, videnskabelige forståelse af alting,
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men jeres følesans - jeres nænsomhed – jeres… fantasi og jeres menneskelighed er for længst ophørt med at fungere. Så I tramper bare rundt overalt, hvor I kan komme til uden at sanse den ruinhob, I efterlader, fordi... fordi I absolut skal tage jer af alting... i stedet for at tage jer af jer
selv…
Og så pludselig skal I tage jer af de »primitive folkeslag«, efter at I først har smadret vores eksistensgrundlag, for de er så maleriske i al deres dansende og farverige oprindelighed - og så
kravler danskerne i maleriske grønlandske nationaldragter og tror, de er solidariske, og selv
statsministeren presser sig i en hvid anorak med kommandørkors på og smiler over hele hovedet
og taler rørt om de stærke bånd, som forbinder vore to folk...
Men hvorfor kan I ikke bare være jer selv? Hvorfor skal I hele tiden befamle os med jeres
usmageligheder og latterliggøre os ved at opføre jer barnagtigt, så snart I kommer til vores land?
Har du set nogen japanere eller amerikanere klæde sig i danske folkedragter, når de kom på officielt besøg i Danmark?«
Jakob prøvede smilende at afværge hendes angreb, men Helene fortsatte uanfægtet sit felttog:
»Jeg måtte engang fejre jul i Danmark, og jeg kan ikke sige dig, hvor meget jeg længtes tilbage til mit eget land. Det var så forfærdelig kunstigt - så løgnagtigt. Alt det bedste, vi ved, blev
produceret og solgt - selv sneen kunne købes på dåse. Julestemning var noget, man købte! Det var
ikke andet end forbrug - forbrug af gaver og mad og julepynt og julehygge. Forbrug af religion,
for til jul bliver danskerne religiøse og har let ved at blive rørte og barnlige, og til jul går danskerne i kirke og synger de kære gamle salmer og får et ord med på vejen af en glad og hyggelig præstemand, som kun har ét i sinde: at vi dog alle måtte få en velsignet jul. Det var... det var til at
brække sig over, og jeg var lige ved at græde af hjemve i jeres kirke, og Gud, hvor jeg savnede
mit land. Og folk kiggede på mig, og se, en grønlænder med tårer i øjnene - ja, de holder så meget
af julen, de små grønlændere - og folk smilede venligt til mig... og hvis de havde kunnet købe
mig, havde de lagt mig under deres juletræ...«
Hun stod og famlede ved en lille figur, hun havde hængende i en lædersnor om halsen.
Jakob anede ikke, hvad han skulle sige.
»Hvorfor fortæller du mig egentlig alt det her?« fik han endelig fremmumlet, »jeg kan jo ikke
gøre noget ved det - det er jo ikke mig, der bestemmer... og jeg er jo bare på besøg. I øvrigt er du
jo også selv lidt europæer, ikke? Jeg mente det jo ikke på den måde, og hvem siger…?«
Han gik i stå, fordi han selv kunne høre, hvor plat og idiotisk det lød, men det skal siges til
hans undskyldning, at han faktisk var træt efter dagens oplevelser - han syntes selv, han havde
oplevet mere denne ene dag end de sidste mange år tilsammen.
Hun så på ham. Så rystede hun på hovedet og gik hen og kyssede ham på panden.
»I er uforbederlige«, siger hun træt smilende, »Jeg går i seng nu. Du kan sove på sofaen her.
Der ligger noget sengetøj i skuffen.«
»Hvad? øh...«
Han så efter hende, da hun gik ind til sig selv efterladende sin duft og sin magiske tilstedeværelse. Hvis hun var så vred på ham, hvorfor skulle han så absolut sove der? Han var jo på vej ud
af døren. Og hvorfor skulle han absolut have den skinbarlige sandhed om den europæiske kulturimperialisme smidt i hovedet. Hvad ville hun med det? Skulle han bryde sammen og tilstå sit
folks brøde, eller var det bare hendes noget særegne forsøg på at komme i kontakt med ham? Og
hvorfor i alverden... hvorfor i alverden kyssede hun ham?

59

Så sidder han da dér, den unge dansker i Helenes røde hus i Inuvik og ser ud af vinduet. Udenfor er det atter blevet lyst. Han tænker på den smukke kvinde, som nu ligger i rummet ved siden
af, men han tør ikke indrømme - end ikke for sig selv - at han begærer hende. Og da han endelig tvunget af de naturlige kræfter, han ikke tør vedkende sig og hjulpet på vej af rødvinen - rejser sig
og går ind til Helene, bilder han sig stædigt ind, at det er fordi, han vil sige hende noget - forklare
noget. Retfærdiggøre sig. Fortælle hende, at hun nok har ret... at...
Hun ser ud, som om hun sover. Han står lidt og ser på hende - forestiller sig i smug, hvad han
ikke ser. Så slår hun øjnene op og sender ham sit mest strålende smil. Griber ham på fersk gerning og lammer ham.
»Helene, jeg...« Hun tysser på ham og slår dynen til side, og alle hans sære fortrængninger
falder sammen som et korthus. Han står bare dér som naglet til jorden, indtil hun tager hans hånd
og blidt fører ham ned til sig, netop som solen rammer de øverste fjeldtoppe, og snespurven fløjter sit ensomme morgenfløjt. Og mens solen langsomt kryber ned af fjeldets turkisfarvede sider,
bevæger Jakob sig ved den grønlandske kvindes hjælp op til hidtil ukendte højder - først famlende
febrilsk overalt på hendes krop, som om han i et nu vil indhente alt det forsømte fra de mange års
ensomhed. Hun nyder hans nysgerrighed og beundring - nyder hans ekstatiske jubel og bliver selv
en del af den - byder ham glad sine bryster og hofter og sit skød - alt, hvad hun har, er hans, og i
vild ekstase kaster han sig ind i hende og lader sig føre viljesløst i sine hæmningsløse drifters
vold, som når han som barn lod sig rive med af Vesterhavets voldsomme brænding og lod sig
slynge op på stranden af havets vilde, kærtegnende kræfter. Ét med havet - ét med kvinden - ét
med Gud... langt udenfor tid og rum.
Og så ligger de dér tæt sammenslyngede og trækker vejret i samme takt som én krop - og han
forstår det ikke, at han ligger der, mens alt andet mister sin betydning og falder til jorden som
ligegyldige stumper. Og han takker sin Gud for livet og for hende, der nu stryger ham smilende
gennem håret, og langsomt finder hans hænder vej på ny og glider henover og søger forgæves at
holde hendes varme krops vidunderlige former fast for altid og med hinanden i hånden kaster de
sig ud i bølgerne igen...
Han vågnede op til det mest pragtfulde solskin og en dejlig duft af frisk kaffe, brygget af en
nynnende glad Helene.
Han så på hende og forstod stadig ingenting.
»Hvem er du egentlig, Helene?«
»Hej, godmorgen, Jakob! Ih, altså, hvorfor skal I altid spørge om alting? Jeg er jo bare en ganske almindelig pige, som er lidt glad for dig, og som oven i købet har lavet morgenkaffe til dig på
sengen.«
Hun svanser leende og hovedrystende ud i køkkenet, mens han drikker sin kaffe. Er det virkelig så simpelt? To mennesker mødes tilfældigt - tiltrækkes af hinanden - nyder hinanden lidt - og
siger så farvel? Går hver til sit, som om intet var hændt? Helene råber ude fra køkkenet.
»Det er typisk dansk. I skal hele tiden lære noget. For jer er livet ligesom en skole, og det er
gået jer så meget i blodet efterhånden, at I har glemt, hvad I går i skole for - glemt hvad I skal
bruge al jeres lærdom til. I har glemt, at denne dag ikke blot er en ny skoledag men er jeres ét og
alt, som I hverken skal bruge til noget eller udnytte eller lære af - men bare tage imod og leve og
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elske... Jeg er ikke nogen lærebog, Jakob - men et levende menneske! Spiser du ost?« Hun griner
derude.
Han tænker på sin egen skolelærdom, der lagde et tykt slør af skullen og eksamensfeber over
noget af det allersmukkeste i livet. Den umiddelbare oplevelse af livet - den barnlige livsappetit blev forplumret af dette sære krav om forståelse: Forstår du nu det her – som det skal forstås? Og
facitlisterne kom frem i smug, og husk nu den rigtige fortolkning, og de terpede og de frygtede,
og de lærte at sige de rigtige ting - lærte at adlyde, lærte at spille spillet. Men at se og undres og
lytte og tænke selv - føle selv - fornemme selv - blive betaget - elske... nej! Slaveanstalt!
Han huskede nok, hvordan han tit og ofte pjækkede fra skolen – han frygtede den som pesten
og mindedes ikke én dag, hvor han var velforberedt og glad. I stedet for at gå i skole søgte han
ned på banegården - dér hvor livet og længselen var. Han kunne stå i timer og se de internationale
tog komme og køre igen, og bare drømme og mærke udlængselen. Af sted! Ud! Væk! Køln, Milano, Rom, Budapest...
Gud ved, hvor længe den skolementalitet fortsætter efter skolen? - Altid? Der er mennesker,
der bliver febrilske, når nogen spørger om deres mening. Der er dem, der frygter mere end døden
at stå frem i en forsamling og sige noget. De har hele tiden på fornemmelsen, at de skal stå til
regnskab for et eller andet. Det er som om, der er noget, der gør dem bange - noget, de skal kunne, og derfor bryder de sig egentlig ikke om at være sammen med andre mennesker. Det er så
anstrengende, for de kan ikke huske det, de skulle - de har glemt at læse lektier... de kan ikke
deres ting! Kan ikke huske deres rolle...
»Og så kan du sætte dig ned!«, afslutter lærer Zorn barnets tavshed og skæbne med et koldt,
forarget blik og et skæbnesvangert notat i sin grå bog. Time efter time. År efter år... Helvede,
Helvede, Helvede! Og det er rart, når det endelig er overstået - eksamen, samtalen... samlejet...
livet!
Måske er det ikke så underligt, at alle disse skoleelever blev sært aggressive som forskræmte
rotter... måske er det ikke så underligt, de skulle ud og undertrykke alle frie mennesker i verden ud og have luft og befri sig for ’alle de onde år.’ Men hvem kan flygte fra sig selv? Hvem kan
frelse sig selv ved at slå andre ihjel…?
Og hvorfor fanden ligger han her på sit livs lykkeligste morgen og tænker den slags dystre
tanker…?
De gik en tur op på fjeldet bag bygden forbi telestationen og længere ind på øen. Det var en
vidunderlig stille dag. De kunne se havet med is så langt øjet rakte, og de kunne se langt ind i
fjorden, hvor det karakteristiske Inuvikfjeld hvælvede sig som en kæmpestor gravhøj midt i landskabet, hvor skær og småøer var strøet ud over fjorden med rund hånd. Luften var klar som krystal, og øjet og sindet blev mættet af skarpe farver af azurblåt og hvidt blandet med blide, pastelagtige nuancer af rosa, grønt og turkis.
De satte sig på en mostue. Ingen af dem havde sagt noget i længere tid, så det kom som en
overraskelse for Jakob, da Helene begyndte at fortælle om sig selv.
»Hvis du virkelig vil vide, hvem jeg er, så skal jeg fortælle dig det, men du må love mig ikke
at sige det til nogen. Lover du mig det?« Han lovede det. Det varede et stykke tid, før hun sagde
noget.
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»Jeg har slået min far ihjel.« Hun sad og så ud over fjorden, mens hun sagde det. »Min far
prøvede at voldtage mig, da jeg var 12 år. Han var fuld. Det var han tit. Meget af min barndom
gik med at frygte min far. Jeg var den ældste af tre søskende. Når han var fuld, kunne han finde
på hvad som helst. Min mor dulmede smerten ved at drikke sig halvt ihjel.
Jeg kan huske alle de gange, vi tre små børn stak af, når far og mor var fulde og var oppe at
slås. Så gik vi rundt i bygden - somme tider var det hundekoldt. Vi havde en hule inde under bådehuset. Her gemte vi stearinlys og lidt proviant, nogle tæpper og nogle gamle madrasser, der var
smidt ud. Så lå vi her og drømte om et bedre liv - drømte om forældre, der fortalte os historier og
legede med os - forældre, der elskede hinanden - bare lidt engang imellem... Vi var ikke vrede på
dem, men vi forstod ikke, hvorfor de var, som de var. Måske burde vi hade dem, men jeg tror
ikke, man kan hade sine forældre uden at gå i stykker. Vi var mere... kede af det...
Somme tider lagde vi planer om, hvordan vi ville hjælpe dem og få dem til at elske hinanden.
Vi ville være rigtig søde ved dem - gøre rent i huset og sådan noget - vaske tøj og alting - og det
gik også fint nogle dage, men det gik altid galt, og vi syntes næsten, det gjorde det værre. Det var,
som om vores forsøg på at gøre dem glade gjorde dem endnu mere onde næste gang, de var fulde.
Engang imellem, når det gik rigtig galt, søgte vi hjælp hos naboerne, og de tog sig også af os især Simon og Ane - men der var ingen, der turde gå over til os, når far og mor var fulde. Så sad
vi og var bange for, at de skulle slå hinanden ihjel.
Da jeg var 11 år, begyndte jeg at få den tanke, at det var bedre, om de gjorde en ende på det, så
vi ikke altid skulle gå og være bange... Du skulle prøve at være et barn og høre sine egne forældre
råbe de mest hadefulde ord efter hinanden, smide ting efter hinanden, slå hinanden til blods i afsindigt raseri... og så vide, at det var vores skyld. Hvis ikke de havde fået os, ville de måske være
mere glade for hinanden - så ville deres liv måske være lettere og de ville ikke behøve at hade
hinanden så meget... Tænk at føle sig som et mislykket barn, fordi dine forældre ikke kan holde
fred med hinanden...«
Helene så spørgende på Jakob, der nikkede tavst. Han var i vildrede - vidste ikke, hvad han
skulle sige - forstod ikke hendes intimitet. Hun opførte sig som om, de havde kendt hinanden
længe, men...
»Så en aften var det ligesom, min far fik øje på, at jeg ikke var noget helt barn længere, og så
begyndte han ellers at gøre sig lækker for mig - savlende fuld som han var. Jeg forsøgte at undgå
ham - ville flygte ud af huset ned i vores hule, men han fik fat i mig og begyndte at tage på mig
og tage mit tøj af. Aldrig i mit liv har jeg været så angst. Jeg troede, han ville slå mig ihjel - det
var først flere år senere, jeg forstod, hvad han ville..
På et tidspunkt slap jeg fra ham og løb ud i køkkenet, hvor jeg fandt en kniv. Jeg kan endnu se
hans lallende, savlende ansigt for mig og hans forbavselse, da jeg stak kniven alt hvad jeg kunne i
låret på ham. Jeg styrtede ud af huset sammen med de to små, mens han skreg. Naboerne var så
vant til, at der var larm fra vores hus, så ingen kom og hjalp ham, og min mor var faldet i søvn i
sin brandert.
Efterhånden blev der stille, men vi turde ikke gå hjem før efter et par timer. Så fandt vi ham i
en masse blod på køkkengulvet, hvor han lå i en mærkelig stilling og var død. Jeg havde slået min
egen far ihjel.
Vi gik over til Simon og Ane og fortalte, at far vistnok var død, og der blev stor opstandelse.
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Alle regnede med, at det enten var min mor, der havde stukket ham eller ham selv. De endte
med at beslutte sig for det sidste, fordi min mor lå og sov tungt, da de kom - de kunne næsten ikke
vække hende. Så de regnede med, at han var faldet med en kniv i hånden og havde skåret sig selv
- uheldigvis lige i lårpulsåren...«
Der blev en pause, hvor stilheden trængte ind på dem.
»Stakkels dig!«, var det eneste, Jakob kunne finde på at sige. Helene fór op.
»Hvorfor stakkels? Jeg gjorde det eneste rigtige. Efterhånden som tiden gik, blev jeg mere og
mere lykkelig for det, jeg havde gjort. Jeg havde forhindret en katastrofe. Før eller siden havde
han slået min mor og måske også os ihjel - eller handicappet os for livstid fysisk og psykisk.«
»Jamen, han var jo dog din far. Jeg mener, det må da være et forfærdeligt traume for dig. Har
du ikke fået det bearbejdet på nogen måde? Man slår vel ikke bare sin far ihjel sådan uden videre...«
»Nej, doktor Freud, han var ikke min far. Ja, det kan godt være, han var min biologiske, såkaldte far i videnskabelig forstand - men i al anden forstand var han ikke min far, og jeg har ikke
den mindste skyldfølelse over det, jeg gjorde. Han var blevet et udyr - ikke andet! Og det var
godt, jeg slog ham ihjel - forstår du det? Det var godt! Og jeg ville have fortrudt det til mine dages ende, hvis jeg ikke havde turdet. Men jeg turde! Jeg turde!«
Helenes øjne strålede. Så så hun på Jakob.
»Og så kan du komme med al din snak om blodets bånd eller dine psykologiske og moralske
skrupler. Dem har I nok af til at komplicere hele livet med, men samtidig... samtidig så er det jer,
der har slået flest uskyldige mennesker ihjel i tidens løb. Det er som om, jo mindre I bryder jer
om det i teorien - jo mere dræber I i virkeligheden. I dræber og dræber og ødelægger og ødelægger, og så bruger I en masse tid på at angre og gruble over det, I har gjort. Som om I tror, at bare I
føler jer skyldige nok, så kan I tillade jer at gøre hvad som helst. Og jeres religion giver jer ret. I
lever højt på jeres synd og jeres skyld og jeres anger - men du skal ikke komme her med jeres forlorne skyldfølelse og anklage mig, fordi jeg har slået et udyr ihjel. Den hopper jeg ikke på, du.«
Hun lænede sig over mod ham og nærmest hviskede:
»Det hele er så enkelt, Jakob - så enkelt og ligetil. Og se på mig i dag - ser jeg ud som om, jeg
har fået et traume for livet? Nej, men det gør du, moralens danske vogter - og ved du hvorfor?
Fordi du aldrig har turdet gøre noget som helst i dit liv. Derfor!!«
Hun smilede hoverende til ham, mens hun lænede sig selvsikkert tilbage med hænderne foldet
om nakken - bevidst om sig selv - sin krop - sin styrke.
Som sagt havde Jakob nok oplevet mere det sidste døgns tid end længe, og det har sikkert været en medvirkende årsag til, at han ikke kunne klare det længere. På en eller anden måde følte
han sig udnyttet - hans kultur, hans fædreland, ham selv. Hvorfor skulle han altid belæres om,
hvor forkert hans eget liv var, og hvor rigtigt grønlændernes var? For en uge siden nåede han lige
præcis ikke at redde en 17-årig pige, der syntes det kunne være sjovt at springe ud fra toppen af
Blok P i Nuuk. Hun smilede til ham, da hun sprang! Han kunne aldrig glemme hendes smilende
ansigt og så den forvredne skikkelse nede på asfalten. Men hvorfor gjorde de det? Alle de selvmord. Bare sådan… det kunne jo ikke passe, at hele livet bare var for sjov – og døden også. Slået
sin egen far ihjel! Ja, ja, der var da grund til det, men oven i købet at være stolt over det! Han
forstod det ikke.
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Var det fordi, danskerne tog ansvaret fra grønlænderne med hele det danske sociale apparat –
med hele velfærdssystemet, som måske slet ikke passede til disse mennesker. Var det deres forsøg på at fortælle danskerne, at de slet ikke var interesserede i det samfund, vi byggede op hen
over hovedet på grønlænderne? At de måske slet ikke var interesseret i vores civilisation – vores
tryghed og sikkerhed – og vores arbejdsmoral? Alle vores værdier og principper? Måske skulle
man bare lade dem passe sig selv, så ville de nok også blive ligeså ansvarlige, som de havde været engang… Der findes vel ikke meget i verden, der er mere ansvarligt, end et fangersamfund
var. Måske var det en bjørnetjeneste, vi gjorde dem med alt det, vi kommer med? Men man kunne
jo ikke bare se bort fra udviklingen…
Han rejste sig op og begyndte at gå frem og tilbage, mens han kiggede ned i jorden. Så standsede han og så på hende. Hun havde lagt sig på ryggen med armene over hovedet. Hun så smilende på ham.
»Jeg forstår ikke ret meget, Helene. Jeg forstår ikke den grønlandske kultur – jeg forstår ikke
jeres letsindighed. Jeg forstår slet ikke dig… Hvordan kan I…? Men det er også lige meget. Du
må undskylde, men jeg er bare lidt træt. Det var en dejlig… det var fantastisk… men nu tror jeg
bare gerne, jeg vil hjem. Jeg må se at få den rapport lavet færdig… og Helene, jeg tror også du må
forberede dig på, at Andreas simpelt hen er omkommet som så mange andre derinde i fjorden.
Der skal ingenting til. Jeg tror, du er nødt til at se det i øjnene – så svært det end kan være. De har
ledt forgæves i over en uge.. der er ikke…«
Helene havde sat sig op.
»Du forstår ingenting!«
Hun sad blot uden at sige noget og uden at se på ham - optaget af at sno græs om sine fingre.
Hun så ud, som om hun frøs.
Jakob var dødtræt af alting - måske allermest af sig selv. Men der var grænser for, hvad han
ville stå model til. Nu måtte han se at få skruet den rapport sammen på en eller anden tilforladelig
måde, så han kunne komme hjem - hjem jo før jo bedre... hjem til Danmark.
Han så ingenting, mens han gik tilbage mod bygden. Så ikke blomsterne, hørte ikke snespurven, mærkede ikke den milde vind, der kærtegnede ansigtet og duften af lav og revling. Krummet
ind i sig selv gik han ned ad fjeldet – døv og blind og uimodtagelig for andet end sin egen følelse
af retfærdig harme. Slået sin egen far ihjel!
Og hans humør skulle ikke blive bedre ved det, der nu skete.
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Den gamle fanger
Der var noget, der ikke passede. Kristoffer havde sagt, at Lichtenfels var opkaldt efter en lysende klippe. Men hvad så med Lichtenau? Hvis det var de samme mennesker, der havde navngivet stederne... altså hvis man opkalder et sted efter en enestående lysende sten, så kalder man ikke
et helt andet sted næsten det samme. Der må vel have ligget en dobbelt betydning i stednavnene.
Dels naturfænomenet med de lysende fjelde eller sten og den lysende eng - men så også en religiøs betydning af oplysningssteder. Hvem véd? Men... hvis Lichtenfels ikke var opkaldt efter den
lysende sten, sådan som Kristoffer havde sagt, så... så havde den måske aldrig været der. Og hvis
den virkelig var blevet hugget, hvorfor havde hans bådfører til Lichtenfels så ikke hørt noget om
det? Selv om han 'kun' var fra Uummannaq. Var det en skrøne, Mikis far havde bundet ham på
ærmet? Men hvorfor?
Han var nået ned til havnen og stod og kiggede ud over den isfyldte fjord og forstod ingenting.
En lav tågebanke svævede over vandet. Han tænkte på at gå op til Kristoffer igen for at spørge
ham mere ud om stenens historie. Han tog den frem og kiggede på den. Hvad var der med den
sten? Hvem havde placeret den i kirken? Hvornår? Hvorfor? På en eller anden måde fornemmede
han, at her lå nøglen til hele sagens opklaring. Men stenen var tavs, og han skulle lige til at putte
den i lommen igen og opgive at finde ud af noget som helst, da han hørte en stemme lige bag sig.
»Den er flot.«
Han fór uvilkårligt sammen, og af én eller anden grund knyttede han hånden om stenen. Det
var en midaldrende kæmpe på omkring 2 meter med et venligt, rundt og smilende ansigt.
»Må jeg se den?«, spurgte han.
Jakob viste ham stenen uden at slippe den.
»Det var en sær farve« Så tog manden den uden videre ud af hånden på ham og vejede den eftertænksomt.
»Og sikke tung den er...«
Det, der nu skete, kom fuldstændig bag på Jakob, for pludselig kastede den venligt smilende
mand af al magt stenen så langt ud i fjorden, at den forsvandt i tågen. Jakob stod som lammet.
»Hvad fanden?!«
Manden stod lidt og så efter den. Så nikkede han, vendte sig om mod Jakob og så alvorligt på
ham, mens han faderligt lagde hånden på hans skulder:
»Det er nok bedst på den måde«, sagde han lige så stille. Så gik han roligt videre.
»Jam... sig mig, er De klar over, hvad det er, De gør?« råbte han efter ham.
Den danske betjent var rystet i sit inderste. Det var jo fuldstændig uhørt. Hvad bildte manden
sig ind? I øvrigt var det strafbart. Stenen var bevismateriale på én eller anden måde. Han var selv
‘embedsmand i funktion’... selv om han ikke havde uniform på. Han følte både sit embede og sin
ejendomsret, ja, sit fædreland krænket på det groveste... Men det mærkeligste var, at han på en
eller anden måde var kommet til at holde umådeligt meget af den sten...
»Hallo! De kommer til at høre for det her. Det kan jeg godt love Dem! Vi tales ved...« Den
venlige mand gik uanfægtet videre, som om intet var hændt.
Samtidig med sin dybe harme over det skete kunne Jakob alligevel ikke lade være med at beundre denne grønlænder for hans enorme autoritet og styrke, som i virkeligheden gjorde enhver
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indvending illusorisk. Sikke et kast! Opøvet fra den allertidligste barndom, hvor det at kaste med
sten var en naturlig og vigtig del af jægerens og fangerens uddannelse. Der lå 4.000 års øvelse
bag det kast. Det var jo plat umuligt at kaste så langt og samtidig optræde så koldt og roligt, som
om det bare var et karamelpapir, man smed fra sig.
Men hvorfor gjorde han det? Hvad fik denne rolige og tilsyneladende så venlige mand til at gå
hen til et vildt fremmed menneske, tage hans dyrebare sten fra ham og smide den langt ud i havet..?
Der havde samlet sig en tre fire knægte omkring Jakob, og de stod bare og så på ham. Så begyndte de langt om længe at kappes om, hvem af dem, der kunne kaste længst ud i fjorden. Freden var genoprettet, og nu var det alt for sent at gøre noget. Så han smilede lidt forlegent til ungerne og slentrede op ad vejen mod kirken, som om intet i verden var hændt - som en kat, der har
mistet den mus, den legede med og straks begynder at slikke sig, som om musens forsvinden var
en længe ventet anledning til at få gjort sig ren. Han kunne jo altid snakke med manden, når det
hele var faldet lidt til ro... og hvad skulle han egentlig have gjort? Bedt ham hente den igen?
»Hallo, du dér!«
Jakob var nået et stykke op ad vejen, da han blev anråbt af en kvinde. »Hvad nu?«, tænkte han,
mens han vendte sig og så efter lyden.
»Ja, dig. Kom lige herover.«
Det var en ældre kone, som smilende vinkede Jakob over mod et hus, der tilsyneladende ikke
havde været malet i mange år. Hun var vel omkring de 70 og hed Ane Isaksen.
»Kom ind, kom ind«, sagde hun »du trænger vel til en kop kaffe«. De gik op ad en lille trappe.
Inde i vindfanget stod en dynge geværer af forskellig art og kaliber sammen med en hel del forskelligt husgeråd, overtøj, støvler og kamikker. Og så et par spande med et indhold, man vist ikke
skulle nærme sig. Et flået rævehoved stak op af en af dem. Der lugtede stærkt af et eller andet.
Inde i stuen sad en ældre mand ved en kop kaffe. Han smilede lidt forlegent til den indtrædende. Det var tydeligt, at det her var konens ide. Hun snakkede konstant.
»Ja, sådan bor vi altså. Vær så god og sid ned. Bruger du sukker? Gør du ikke? Nåh, der kan
man se - der kan man se. Tag nu et stykke kage. Vær så god. Nej, vi sad såmænd og tænkte på, at
du måske godt kunne trænge til lidt selskab. Du går jo rundt helt alene her i bygden. Og Simon
kan jo ikke komme ud i dag. Det er også den forbistrede storis. Den er ikke til at have med at
gøre, og se, nu er det ved at blive tåget igen. Altid tåge, når storisen kommer...«
Der blev et øjebliks tavshed. Man kunne høre et amerikanerurs tik tak. Manden, som hed Simon, sad og så ud af vinduet. Så så han på sin Ane. Hun sad og kiggede ned i sin kop, mens hun
skvulpede den sidste kaffe rundt i den. Jakob spekulerede på, om de mon var interesseret i at sælge noget og kviede sig ved at komme frem med det. Et eller andet kviede de sig ved. Så sagde
Ane pludselig, mens hun stirrede ned i sin kop: »Ja, det var den sten.«
Simon rejste sig og gik hen til kommoden, hvor han tog en pibe. Han tændte den derhenne,
mens han så på den unge dansker. Hans hænder rystede lidt.
»Ja, vi hørte, at du var kommet for at undersøge den fremmedes dødsfald, og vi kan forstå, at
du har fundet en sten i kirken... Ville du have noget imod at vise os den? Det er bare sådan...«
»Nå, stenen. Ja, jeg ville såmænd gerne vise jer stenen«, sagde han underlig højrøstet, »men
lige før var der en gal mand, der tog den fra mig og smed den langt ud i fjorden.«
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De så bare på ham uden at fortrække en mine.
»Sådan er det nok, ja.« sagde den gamle mand stille, »det gør heller ikke noget. Vi ville bare
gerne have set den en enkelt gang. Men du har jo nok dine grunde...«
»Jamen, jeg forsikrer jer...«
»Du behøver ikke undskylde - det var bare, hvis du havde lyst, så tænkte vi at... at det kunne
være sjovt at se den... Det var Kristoffer, der sagde, du havde stenen, men... det har du altså ikke
mere?«
»Nej, som sagt, så var der én, der…«
Jakob slog blikket ned. Tankerne fór igennem hovedet på ham. Han så på dem igen, og han så
deres dybe alvor og dybe bekymring. Det hér var ikke bare for turister - hér var åbenbart noget
helt andet og afgørende på spil. Han fornemmede igen, at der foregik ét eller andet vigtigt under
bygdens tillukkede overflade. Men hvad?
»Den mand, der… smed stenen ud i vandet«, ville Simon vide, »hvordan så han ud?« Jakob
forklarede det, og den gamle mand nikkede langsomt frem for sig.
»Peter«, sagde han stille, »det må være Peter. Det forstår jeg ikke. Du skulle nu ikke have givet ham den. Du skulle have passet bedre på den, skulle du. Hvorfor kan du, som endda er politimand, ikke passe ordentligt på dine ting?«
»Så så, Simon! Den stakkels mand kan jo ikke gøre for det, og nu kan det jo også være lige
meget...« Ane så på sin mand.
Jakob sad og blev mere og mere oprørt. Ikke så meget fordi han fik skældud for fjerde gang på
to dage af mennesker, han dårligt havde sagt goddag til endnu, men fordi der tilsyneladende foregik noget, som han var dybt involveret i, men som han ikke selv havde den fjerneste anelse om.
Hvad fanden var der med den sten?
Han var på nippet til at miste tålmodigheden, og måske var det det, den gamle mand kunne
mærke. I hvert fald gik han hen til skabet og hentede en flaske kirsebærvin og tre små glas. Han
satte sig ved bordet og skænkede op. Hans hænder rystede lidt, da han holdt glasset. De to gamle
udvekslede et langt blik, som om de førte en længere ordløs samtale hen over hovedet på danskeren. Så begyndte Simon at fortælle.
Han sad først længe og så ned i sin kop. Så trak han vejret dybt for ligesom at samle mod. Han
blev fjern i blikket, mens hans tanker gled helt tilbage til 1700-tallet – til oplysningstiden, som
europæeren ynder at kalde den.
»Ja, Lichtenfels, hvor vi stammer fra, blev jo oprettet for længe siden af disse ihærdige brødremissionærer, som havde sat sig for at omvende folk heroppe til kristendommen. De ville oplyse
de stakkels indfødte, som stadig henlevede en kummerlig tilværelse i et åndeligt mørke langt fra
den ene sande lære. Og så byggede de kirken og indviede den til Guds ære, og her skulle man
komme til gudstjeneste og til undervisning i den rette tro.
Og de indfødte - vores forfædre - kom og var artige, som de sagde, for de må jo mene det godt
med os, når de er så ihærdige og gør så meget for os. Ved du, at ’gå i kirke’ på grønlandsk direkte
oversat betyder at ’gå hen og være artig?’ Men hvordan tror du, det er at stå en søndag formiddag
udenfor kirken og ikke kunne komme ud til de sæler, der boltrer sig lige her ude i fjorden – fordi
man skal i kirke!?
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Nå, ja, missionærerne gjorde skam meget for dem. Lærte dem at adlyde Guds Ord – lærte dem
at opføre sig sømmeligt – lærte dem at bede til den gode Gud, som havde ofret sin egen søns liv
for deres synder… lærte dem at være taknemmelige syndere…
Men om sommeren lod vore forfædre kirken og den ene sande lære passe sig selv, og så drog
de i samlet flok ind i fjorden til deres vidunderlige sommerliv - derinde, hvor solen var varmere,
væksterne højere, dyrene og fiskene flere, og alle var gladere.
Men sådan skulle det ikke blive ved, for de ihærdige missionærer med deres hageskæg og
bredskyggede hatte følte, at de svigtede de stakkels indfødte hele sommeren, så det blev forbudt
med sommerrejserne, for man skulle holde sig til kirken og skolen og den ene sande lære for ikke
at gå evigt fortabt, og missionærerne følte ansvaret hvile tungt på deres skuldre. Og de var desuden såre utrygge ved det liv, som foregik derinde på sommerbopladserne.
Missionærerne var også såre utrygge ved den lysende sten, der stod som varde på det højeste
fjeld ved Lichtenfels. De så jo nok, hvordan de indfødte om ikke ligefrem tilbad stenen så dog
omfattede den med – hvad skal jeg sige… hengivne følelser – og jeg tror de opfattede stenen som
en konkurrent til deres egen lære. I hvert fald fik de den dækket til, som om den var farlig – noget
djævelskab, man skulle vogte sig for…
Vores forfædre forstod det ikke, men de adlød igen og var artige, og således gik det til, at de
mange begravelser kom. Alle disse børn og unge, som døde af sult og mangel på glæde til fordel
for kristelig, angrende alvor og taknemmelighed. De betalte en høj pris for deres sjæles frelse. Og
børnene spurgte forbavset:
»Hvorfor skal vi ikke mere ind i fjorden?« Og de voksne tyssede på dem, for de var selv ikke
helt sikre på svaret. Men de døde fik smukke og stemningsfulde begravelser. Og de lærte at synge
den smukke, vemodige flerstemmige sang, som vi endnu synger i kirken…
I 1857 skrev H.J. Rink i sin grønlandsgeografi om Lichtenfels, at det er det usleste sted i hele
Grønland. De indfødte ejer end ikke en konebåd og heller ingen telte, så de kan komme på sommertogt. Derfor er de begyndt at lave små huler på selve bopladsen blot for at kunne komme ud af
de forpestede vinterhuse, hvor såvel tag som briksebrædder er blevet brugt som brænde i løbet af
vinteren. Disse huler består af nogle grene med skindpjalter over til beskyttelse mod den værste
regn. Herinde lå beboerne på de bare sten – måske med lidt mos over. Alligevel er der flere steder
fejet og prydet og ophængt billeder indvendig som et sidste tegn på livskraft og æresfølelse hos
de stakkels folk. Om vinteren flyttede man så igen sammen i ligeså afskrækkende jordhuler. Han
fortæller om en vinter, hvor mere end 10 personer omkom direkte af sult. Et år var der 27 dødsfald mod bare fem fødsler. Der var 29 enker i bygden ud af en befolkning på 149…«
Simon sad lidt og nikkede frem for sig. Han havde tårer i øjnene, da han fortsatte.
»Det var en fejl af missionærerne at forbyde sommertogterne, og det var en stor fejl af dem at
begrave den smukke lysende sten, som på en eller anden måde gav os så megen glæde… og det
var måske det, der i sidste ende trods alt ødelagde forholdet til vores forfædre. I hvert fald rejste
herrnhuterne pludselig alle sammen hjem fra Grønland. Det var lige omkring århundredskiftet.
Og vores forfædre kunne igen tage ind i fjorden, men nu altid med lidt dårlig samvittighed, for
kirken og skolen blev ledet af danske lutherske præster, hvis forargelse over grønlændernes
»utugtige og hedenske livsførelse« næsten overgik herrnhuternes. Ja, det var sådan, at hvis et barn
blev født udenfor ægteskab – og det blev de næsten altid - så kunne det kun blive døbt på betingelse af, at moderen fik en offentlig reprimande og blev belært om det forkastelige i deres utugti-
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ge levned ved selve gudstjenesten… ved selve dåben. Og det fandt de sig bare i… de fandt sig
bare i det!
Det er mærkeligt. Vi har altid lært, at missionærerne kom for at glæde os og hjælpe os, men...
det er som om, de først og fremmest kom for at give os dårlig samvittighed over vores måde at
leve på. Jeg ved ikke... Der var en storfanger nede i Sydgrønland, der havde to koner, men det
måtte han jo ikke for de danske missionærer og præster, som forlangte, at han skulle skille sig af
med den ene. Og det hjalp ikke, at han påstod, at han elskede dem begge, for det var jo flerkoneri,
og det var forbudt. Men sådan har vi jo altid levet…
Og stenen… jeg ved ikke… men der var vel ingen, der turde afsløre den, så den forblev skjult
for de fremmede. Kun vi kendte til den, og uden at de opdagede det, tog vi nu og da op til stenen
– bare for at se den og røre ved den…
Og så kom den dag, da de sagde, at nu skulle vi alle sammen flytte væk, fordi det var for dyrt
at blive boende, og så flyttede vi alle sammen længere ind i fjorden – herind til Inuvik… det var i
52…«
Der var tavshed, mens de hver for sig tænkte deres. Lidt efter fortsatte Simon.
»Jeg havde engang en båd. Den hed »Kistaaraq«, og det var min far, der selv havde bygget
den og opkaldt den efter min mor. Det var en usædvanlig smuk båd, fordi den var bygget med
stor omhu og kærlighed. Jeg passede og plejede min båd, og jeg elskede den som mit eget barn.
Vi tog på ture hele familien hver eneste sommer, og hele vinteren glædede vi os til disse ture ind i
fjorden og rundt omkring. Vi har flere gange været helt i Sydgrønland og endda et godt stykke
oppe ad Østkysten.
Så en dag kom naboen og spurgte, om han måtte låne den, og da jeg var glad og gerne ville dele min glæde med andre, tøvede jeg selvfølgelig ikke med at give ham lov. Da det rygtedes, kom
der andre for at låne båden, og jeg var kun glad for at kunne glæde andre.
Men efterhånden blev det sådan, at vi selv sjældent kom ud at sejle, for båden var altid lånt ud.
Og fordi vi aldrig sagde nogen imod, tog de sig større og større friheder. De blev væk med båden
i flere døgn - somme tider i ugevis - ja, der var endda nogen, som begyndte at ændre forskellige
ting på båden, sådan at vi til sidst dårligt nok kunne kende vores egen båd igen. For det var jo
bare Simons gamle båd... Således blev den lidt efter lidt lavet om til en fiskerbåd - så den kunne
give et ordentligt udbytte, som de sagde.
- Det kan ikke nytte noget, sagde de. Vi har alle muligheder for at skaffe et godt udkomme
med den båd - bare overlad det hele til os, så skal vi nok klare det for dig. Og så blev båden registreret som fiskerbåd og fik et fint nummer på stævnen. Og det kunne vi såmænd godt forstå i starten, og det var nok også dumt bare at have en båd til pynt. Og der blev da også fanget en del
fisk...«
Simon standsede sin fortælling og sad lidt og så frem for sig.
»Så en aften for ikke så længe siden gik jeg ned for at se til båden. Og dér lå den fuld af snavsede fiskeredskaber og døde fisk og stank af solarolie og råddenskab. Det smukke styrehus var
ramponeret, og hele båden bar præg af det forfald, som kommer af den hjerteløse udnyttelse.
Men... det var jo slet ikke min mening med den. Den skulle jo bare have været et smukt minde om
min far og mor - om deres glæde og kærlighed…
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Da græd jeg over min båd og over mig selv og fortrød min medgørlighed. Og mest græd jeg,
fordi jeg forstod, at jeg havde svigtet mine forældre. Men da var det for sent at græde...
Og nu har isen trykket båden op i et hjørne af havnen, så den ligger fuldstændig forladt og
ubrugelig som et stykke kostbart legetøj, børn har moret sig med en tid, indtil de blev trætte af legen og larmende er gået videre til deres næste offer, fulde af hånlig foragt for den skønhed, de
selv har spoleret. Den ligger dernede endnu. Så du den ikke, da du kom?«
Den gamle mand sad lidt og så frem for sig. Så så han på sin unge gæst.
»Jeg skal nu fortælle dig, hvad der er med den sten, du lige har mistet. Så forstår du måske lidt
bedre, hvorfor vi opfører os sådan overfor dig.
Der findes et gammelt sagn her i Grønland. Det fortælles, at der ét eller andet sted, langt inde i
bunden af en fjord findes en stamme af inuit - mennesker eller eskimoer, som I siger - som endnu
ikke er ‘opdaget’ af den hvide mand. De har på én eller anden måde formået at holde sig skjult,
hvordan det så har kunnet lade sig gøre. Der går selvfølgelig mange rygter om disse folk - at de
skulle være udødelige og umådeligt stærke og meget lykkelige og hvad véd jeg. De fleste, som
hører dette sagn anser det blot for et eventyr eller en drøm, fordi der ikke er så mange steder tilbage i Grønland, eller for den sags skyld i verden, hvor man kan gemme sig for den hvide
mand...«
Simon smilede lidt frem for sig, inden han fortsatte med sænket stemme.
»Men ser du, jeg tror... jeg er næsten sikker på, de findes herinde i Inuvikfjorden, men jeg ved
ikke hvor, og jeg forstår ikke, hvor de kan være, for vi synes, vi har været overalt. Men vi har set
så mange tegn på, at der gemmer sig nogen inde i fjorden. De siger, det er qivittokker, men jeg er
sikker på, at der er dem!
Jeg kan huske, de gamle fortalte sagnet om det skjulte folk i sin tid, da vi var små, men der var
jo så mange historier dengang, og vi lagde ikke særligt mærke til dem, men én ting husker jeg, og
det var, at historierne om det skjulte folk altid blev fortalt i forbindelse med stenen hjemme ved
Lichtenfels. Den sten, Kristoffer fortalte dig om, og som jo forsvandt for en del år siden. Jeg tror,
der er en forbindelse mellem stenen og folket...«
Simon tændte sin pibe, inden han fortsatte.
»Nu skete der jo det mærkelige her i sidste uge, at der pludselig dukkede en gammel dansker
op her i bygden, samtidig med, at Andreas Falch forsvandt. Ingen havde set ham komme - vi ved
ikke, hvorfor han pludselig er dukket op, men præsten fandt ham jo, som du formodentlig ved, en
nat i kirken, hvor han åbenbart sad og var død. Der var som sagt ingen, der vidste, hvorfor han
pludselig dukkede op her - men nu tror jeg, jeg ved det: Han kom fra dem! Og måske har Andreas
fundet dem derinde. Han havde stenen med, forstår du - et stykke af Stenen ved Lichtenfels - og
jeg tror, det betyder, at... det er dem, der har hentet stenen dengang i 58. Jeg tror, det var det, han
kom for at fortælle os... og for at give sig til kende... Vi troede jo, den var tabt for altid, stenen men nu er der altså noget, der tyder på, at den er... ved at komme hjem på en eller anden måde.
Hvordan aner jeg ikke, men jeg tror, manden ville fortælle os et eller andet vigtigt om stenen og
om Andreas og måske også om det skjulte folk. Han nåede det bare ikke, inden han døde, så derfor...« Simon bøjede sig ind over bordet - »derfor må vi af sted for at finde ud af det, og det var
det, vi skulle have brugt stenstumpen til. Jeg tror, den kunne have vist os vej på en eller anden
måde... ja, jeg ved ikke... men måske behøver de hjælp derinde, eller... eller det er måske snarere
os, der behøver hjælp...« Simon så på Jakob og så han dybe skepsis. Han nikkede frem for sig.
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»Ser du… de gamle grønlændere – vores forfædre - vidste besked med livet - med det store
liv... - de var ikke altid bundet af tid og sted. De gamle fortællinger minder os endnu om noget af
det store fra dengang. Men vi holder det mest for os selv. Engang kom jeg til at fortælle om havets magt til den danske maskinmester her i Inuvik. Hvordan jeg faldt i søvn oppe i fjeldet på en
dejlig græsbevokset skråning og vågnede næsten helt nede ved vandet, fordi havet havde trukket
mig derned... Men danskeren forstod ikke, hvad jeg sagde og kunne kun more sig over historien...
og sådan er det vist med det. Betydning får det vist aldrig for dem - ikke før det store liv selv
henvender sig til dem. Og sådan er det gået for Andreas Falch. Han… han ved besked med… med
noget… og han søger efter det. Han var bl.a. meget interesseret i stenen ved Lichtenfels, og jeg
tror… ja, jeg tror, han lever derinde, og måske har han fundet, hvad han søgte…«
Det gav et sæt i Jakob, da Simon næsten ordret gentog Helenes fantastiske forestilling. Havde
de allerede talt sammen? Var det denne gamle mand, der prøvede at holde modet oppe hos hende
med et misforstået håb om… om ingenting?
Simon sad lidt og så frem for sig, inden han fortsatte.
»Vi skal have fat i den sten, for hvis ikke vi finder det skjulte folk, så... så er jeg bange for, det
går os alle sammen, ligesom det er gået med min båd og såmænd også med mig selv. Så ender vi
henne i et hjørne som noget, der var flot engang, men som nu er blevet ødelagt af ubetænksomhed
og mangel på kærlighed og respekt og som bare ligger hen ubrugelig og unyttig - til grin for alverden...«
Den gamle mand rejste sig op med en pludselig beslutsomhed, som også så ud til at overraske
hans kone.
»Og derfor går vi to nu ned og leder efter stenen, indtil vi finder den!«
»Hvad gør vi? Jamen hør nu, jeg så selv, at den...«
»Kom nu bare.«
Der var noget i mandens holdning, der fik Jakob til at acceptere denne absurde ide. Han tænkte
vel også, at kunne det glæde dem at gøre en indsats - den være sig nok så udsigtsløs - så herregud.
Endelig kunne stenen selvfølgelig have ramt en isskosse. Og så... ja han ville egentlig forfærdeligt
gerne have sin sten tilbage... hans lysende sten.
»Kan du se noget?«
»Ikke andet end is. Prøv lidt herovre. Pas på den dér foran.»
De stod i Simons lille 14-fods glasfiberjolle og spejdede efter en sten, der skulle ligge på en isskosse et sted i nærheden. Men det var som at lede efter en nål i en høstak, og man fik ondt i øjnene af alt det hvide. Nu havde de tøffet rundt mellem skosserne i tre kvarter uden held, og de var
så småt ved at opgive.
»Det nytter ikke noget, Simon. Den er her ikke. Den må være gået til bunds.«
»Nej, den er ej! Bliv nu bare ved lidt endnu«, sagde den gamle mand, men Jakob kunne se på
ham, at også han var ved at miste modet.
Inde på land havde der samlet sig en lille gruppe mennesker, der nøje fulgte med i deres søgen. De kunne ikke forstå, hvad de to mænd lavede og råbte hele tiden, at de skulle passe på isen
og se at komme ind.
Pludselig rundede en jolle med et par unge fiskere den lille pynt, hvor den gamle skole lå, og
sejlede hen imod dem. Den sejlede hen til dem og lagde sig på siden af den lille jolle.
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»Hvad ligger I og laver?«, spurgte en af de unge.
Jakob så på Simon, der havde svar parat.
»Danskeren her ville gerne hjælpe mig med at flytte jollen om til kirkegårdsvigen, men det er
svært at komme igennem isen. Jeg tror, vi opgiver i dag.«
»Jamen I skal bare følge efter os. Vi skal også derom.« Så gav han gas og sejlede væk fra dem.
Simon og Jakob så efter dem, og derfor opdagede de for sent, at båden havde sat isen i bevægelse. To isskosser på størrelse med mindre parcelhuse nærmede sig faretruende fra hver sin side.
Ubønhørligt stemte de sig imod den lille glasfiberjolle. Man kunne se, hvordan siderne blev trykket indad, og man kunne høre, hvordan det knagede i båden. Simon sad stille og roligt og ventede.
»Det er i orden. Bare rolig. Der sker ingenting.«
Pludselig blev påhængsmotoren skubbet op i båden med en hvæsen fra propellen, der svævede
i fri luft. Simon standsede motoren.
»Bare rolig - det er i orden. Hvor skal du hen?«
Jakob var allerede hoppet ud af båden - ud på den nærmeste skosse. Han var bestemt ikke tryg
ved situationen. Inde på land fulgte den lille flok dramaet med spænding og med en masse gode
råd:
Sæt fuld fart frem - nej, bak, for alt i verden... Bliv i båden... Se at komme ud...
Simon sad stadigvæk stille og rolig i båden, og han blev siddende, da hele båden pludselig
vippede op, så den lå i en vinkel på 45 grader. Lidt efter trak isskosserne sig fra hinanden igen og
båden faldt lige så stille på plads. Simon spændte motoren på og startede den. Jakob gik om bord
temmelig rystet, og de sejlede ind i havnen igen. De kravlede op på landgangsbroen og trak båden
ud på plads.
»Nåh, Simon, var du ved at komme i klemme?« grinede en ung mand til ham. De andre lo også.
»Hvis de unge ellers kunne lære at styre deres både, så kunne vi andre måske få lov til at sejle
i fred«, svarede han uforstyrret, mens han bandt båden.
»Hvad lavede I derude?«, ville én vide. »Var du på havnerundfart med den danske betjent?«
Flokken hylede af grin. Simon grinede med og rystede på hovedet. »Havnerundfart!«, mumlede
han grinende.
Så gik de op ad havnebakken. Der blev ikke spurgt mere. Man kunne høre historien blive gentaget til nyankomne, og hver gang historien om Simons havnerundfart blev fortalt brød latteren
frem med fornyet styrke.
De må have set temmelig slukørede ud, da de kom tilbage, for Ane var ikke i tvivl om, at de
havde søgt forgæves. De satte sig ned ved bordet, og Ane skænkede kaffe. Stemningen var mat.
Da ingen sagde noget, kom Jakob i tanke om, at han nok var i vejen, så han besluttede at sige tak
for kaffe og forlod de to gamle.
Han tænkte på at opsøge præsten og fortælle ham om sine oplevelser, men han var kun nået et
par meter op ad vejen, da Miki og en jævnaldrende dreng standsede ham. De havde begge to et
spændt udtryk i ansigtet.
»Hvad får vi i findeløn?«, spurgte han.
»Findeløn? For hvad?«
»Har du ikke tabt noget?«
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Jakob følte efter sin pung og sit skilt, men de var der, og han kunne ikke komme i tanke om
andet.
»Næh, det tror jeg da ikke.« Pludselig kunne Miki ikke holde sig længere men tog hånden
frem, som han havde gemt på ryggen. På hans lille sorte barnehånd lå stenen.
Det gav et sæt i Jakob, og en varm glæde skyllede op i ham ved gensynet.
»Jamen... hvor i alverden har du fundet den?«
»Vi så, at Peter tog den fra dig og smed den ud i fjorden, og så roede vi bare ud efter den. Den
lå på det lille skær derude. Hvad får vi i findeløn?«
»I skal få lige hvad I vil have, sagde Jakob grinende og tog stenen. Jo, det var den rigtige - der
var ingen tvivl.
»20 kroner!« sagde Miki.
»Ok, Miki. Dem har I ærligt fortjent. Lad nu være med at købe slik for dem alle sammen...«
»Nej nej«, råbte de, mens de spænede over mod kiosken.
Han vendte sig om og kiggede tilbage mod Simons hus. Ud af øjenkrogen så han et gardin bevæge sig i Kristoffers hus.
Han overvejede at gå tilbage til de to gamle, men ét eller andet holdt ham tilbage. Han måtte
have fred og ro nu til at tænke over tingene. Nu havde han i hvert fald sin sten igen. Det var da
altid noget, men ellers følte han sig som én, der svømmer rundt i et ukendt hav uden mål og med.
Regnen var begyndt at sile ned. I Danmark kan regnen være grødefuld og frugtbar, men hér her var den kun deprimerende - træls og deprimerende. Hans hoved værkede, og han følte sig
svimmel, men han slog det hen. Han stod lidt og så ud over bygden. Der var noget spøgelsesagtigt
over den med den silende støvregn og de lavt hængende skyer…
Den hvide stenkirke lå og skinnede i tågen, mens han langsomt gik op ad vejen forbi de små
tørvehuse, der lå spredt ud over landskabet som forvoksede muldvarpeskud. Nu så han, at man
rundt omkring belavede sig på sommertogterne ind i fjorden, og han fornemmede pludselig en
løssluppen og forventningsfuld stemning af grinende børn og råbende voksne mellem husene. Et
par steder havde man allerede taget taget af huset, så regn og blæst kunne gøre forårshovedrengøring, og store bylter af sommerudstyr bevægede sig ned mod stranden som myrer, der slæber af
sted med forråd på deres målrettede stier. Ved stranden var konebådene gjort klar, og man stuvede. Enkelte var allerede på vej mod det vidunderlige sommerliv, de havde ventet på i alle de mørke og kolde måneder. Man kunne høre latter og glade råb derudefra.
Jakob glædede sig til turen ind i fjorden og den lange sommer derinde, og han begyndte at løbe ned mod stranden, da han pludselig kom til sig selv og fandt sig i færd med at løbe ned mod
havnen, mens de få, der var ude i regnen så forbavset efter ham. Uvilkårligt førte han hånden op
til stenen. Selv gennem anorakkens sælskind kunne han mærke varmen fra den. Han turde ikke
åbne lommen og kigge på den…
Jakob Munk var jo egentlig bare en ganske almindelig dansk politibetjent, der det sidste par år
havde været tjenestegørende i Nuuk i Grønland. Som sådan var han for ca. et døgn siden blevet
sendt på en tjenesterejse til Inuvik for at afslutte en dér verserende sag om et dødsfald - bare for
en ordens skyld.
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Imidlertid havde han indtil nu intet foretaget sig i denne sag, som ikke med rette ville kunne
indbringe ham enten en irettesættelse eller en advarsel.
For det første var han i et øjebliks bedreviden gået bevidst og med tydeligt eftertryk udenom
den lokale politimyndighed, som enhver anden ville have drøftet sagen med som noget af det
første. Dertil kom så, at han groft havde tilsidesat en af de mest elementære høflighedsregler ved
at afslå en gentagen indbydelse fra kommunefogeden uden rimelig begrundelse. Dernæst havde
han indladt sig under private former med mindst tre af sagens åbenbare hovedpersoner og havde
ladet sine følelser på det nærmeste eliminere sin fornuft og underminere sin autoritet, som i øjeblikket vist kunne ligge på et meget lille sted. Som det tredje var han taget på en fuldstændig irrelevant og ikke ufarlig og slet ikke billig tur til Lichtenfels - for hvad? For at se efter en sten, som
efter sigende ikke var der mere, og som måske aldrig havde været der. Han kunne allerede se rapporten for sig...
Det var som om, han var blevet suget ind i et intrigant spil, som foregik i bygden, hvor forskellige kræfter og modkræfter kæmpede om et eller andet, som han ikke vidste, hvad var, men
som åbenbart var blevet sat i gang af dødsfaldet i kirken - det dødsfald, som han i sin letsindige
feriestemning nærmest havde ignoreret indtil nu. Hvad var manden død af? Var det hele arrangeret? Af hvem i så fald? Var han død i kirken, eller var han placeret der? Hvordan kunne det være,
at han ikke havde undersøgt det for længst? Og hvad var forbindelsen til den forsvundne dansker
– og havde stenen overhovedet noget med det hele at gøre?
Var det stenens underlige magi - eller...? En mistanke slog pludselig ned i ham og besatte
ham: Var det bevidst, at han blev holdt borte fra sagen? Var alt, hvad han havde oplevet indtil nu,
bevidste forsøg på at distrahere ham, så han efterhånden »glemte« selve sagen, han var kommet
for?
Han kviede sig ved at tro det, men der var ved at danne sig et mønster... Tænk, hvis det hele
var aftalt spil! Præsten med sine lange, teologiske udredninger og sære spøgelseshistorier. Hvad
kom de egentlig ham ved? Kristoffer, der fik ham lokket til Lichtenfels - var hans historie overhovedet sand? Helene... Helene, der fik ham lokket... Fandens også! Tyveriet af stenen – jamen
hvorfor? Og de to gamle - sikke en røverhistorie.
Var de alle sammen mere eller mindre gale, eller var det hele et spil, de spillede, og glødede
telefonerne i dette øjeblik mellem alle de indviede? Havde han ikke lige fra sin ankomst følt sig
under observation? Og hvis det virkelig forholdt sig sådan - hvad kunne han gøre? Han var jo
alene imod en hel bygd… en bygd, der måske forsvarede en af deres egne mod nogle efter deres
begreber urimelige anklager – anklager udefra.
Engang havde den danske lærer fundet en død havørn på isen. Det viste sig, at den var skudt,
så derfor anmeldte han det til kommunefogeden. Ørnen er totalfredet. Men dermed fik han det
meste af bygden imod sig, for ørnene var slemme til at stjæle tørret kød og fisk – og det forekom
de fleste mere afgørende end en fjern myndigheds fredningsbestemmelse.
Læreren fik dog hævn et halvt årstid senere, da en isbjørn blev bragt ind til Inuvik. Det var den
2. juli, og den unge fanger var rævestolt over sit bytte, der blev flænset under tilstedeværelse af
det meste af befolkningen. Men netop den 1. juli, forkyndte læreren, begyndte fredningsperioden
for isbjørne, så fangeren måtte pænt se sit dyrebare skind konfiskeret og oven i købet vedtage en
klækkelig bøde. Alle rystede på hovedet over den så ødelagte jagtglæde, hvilket nærmede sig
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helligbrøde, og efter sommerferien kom den danske lærer ikke tilbage. Han havde efter sigende
fået stilling i Søndre Upernavik.
Så tog han sin beslutning! Han måtte se at få sin rapport færdig. Alt for længe havde han betragtet denne opgave som en hyggetur - nu skulle der fandme ske noget! Han ville forlange et ordentligt ligsyn hurtigst muligt og så få afgjort dødsårsagen, og hvis der var tale om en forbrydelse, så skulle den opklares, koste hvad det ville. De skulle ikke tro, de kunne køre rundt med
ham på den måde. Nu skulle de gale grønlændere og deres mere eller mindre forsumpede præst få
at mærke, hvordan systemet fungerede, når det var bedst.
Og Helene... Som en af hans lærere på Politiskolen plejede at sige: Hold distancen - lige meget
hvad der så sker... hold altid distancen. Lige nu var det i hvert fald ikke noget problem for ham.
Han skyndte sig hen til kommunefogeden.
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Kommunefogeden
»Undskyld, jeg først kommer nu, men jeg har været ude at sondere terrænet så at sige.«
»Ja, jeg hører, du har været lidt omkring. Fik I så jollen om til kirkegården?«
Jakob så på den høje, sørgmodige mand.
»Nej, vi sejlede tilbage til havnen. Men der var nogle unge mennesker, der var lige ved at mase Simons jolle, da de satte isen i bevægelse. Vi blev noget forskrækkede.«
»Nå da da. Godt, der ikke skete noget alvorligt... Men kom indenfor. Min kone er på arbejde,
men nu skal jeg lave en kop kaffe. Hvordan går det så ellers med undersøgelserne? Finder du ud
af noget?«
De gik ud i køkkenet.
»Ja ja - det vil sige ikke rigtigt. Jeg tror, vi er nødt til at have hjælp fra Nuuk.«
Kommunefogeden så på Jakob med oprigtig undren.
»Men jeg troede, det var dig, der var hjælpen fra Nuuk?«
»Jo jo, men jeg er bange for, vi bliver nødt til at foretage et regulært ligsyn - sådan for alle tilfældes skyld, du ved.«
»Mener du, at han kan være ...? Tror du virkelig..?«
»Jeg mener ikke andet, end at der i alles interesse bør foretages et ordentligt ligsyn af en læge
- det er det hele.«
»Bruger du sukker?«
»Nej tak, men hvis du har lidt mælk...«
»Sygeplejersken undersøgte ham ellers, før han blev begravet.«
»Ja, det er jeg klar over, men sygeplejersken er nu engang ikke læge, så dygtig hun sikkert ellers er.«
»Du har snakket med hende?«
Jakob følte sig igen som en idiot! Selvfølgelig skulle han have snakket med hende, før han
kom brasende med sin beslutning. Hvad måtte han ikke tro? Han skulle være kommunefogedens
overordnede, og så opførte han sig som et forivret barn!
»Ikke endnu, men det varer ikke længe...«
»Ja, det er selvfølgelig noget, du selv skal afgøre«, sagde Adam, »men prøv at snakke med
hende først. Hun er dansker. Tager du lige pulverfløden?«
De satte sig ind i stuen, der var rigt møbleret. På væggene hang familiebilleder, platter, miniature fangstsæt og perlebroderier – et smukt vægtæppe lavet af edderfuglefjer og -dun.
Jakob fortalte lidt om de sidste dages oplevelser - om besøget hos præsten og om turen til
Lichtenfels. Hele tiden kom Adam med små lyde, som udtrykte bifald eller mishag.
»... Men det værste, jeg har oplevet, det var dog da en mand – jeg tror, han hedder Peter? pludselig kom hen og tog stenen fra mig og kylede den langt ud i fjorden. Jeg fatter ikke, hvad der
gik af ham. Er han lidt... sådan jeg mener - lidt småtosset?«
»Har du snakket med ham?«
»Øh, ikke endnu - jeg ville godt snakke med dig først...«
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»Du skal lige se vores familiebilleder.« Adam rejste sig og tog en stor skifteramme fuld af farvebilleder ned fra væggen.
»Det her er min kone, og det er vores yngste barnebarn, da hun blev døbt. Og det er vores datter. Her er vores mellemste, da hun blev konfirmeret, og her... det er vores ældste datter, Aviaaja
og hendes mand ved deres bryllup...«
Det var en smuk og stor familie for det meste i grønlandsdragt eller hvid anorak, og det varede
lidt, inden Jakob blev klar over, hvorfor han skulle se dem, men pludselig forstod han det, for det
var selvfølgelig Peter, der stod stor og mægtig og smilede som nybagt svigersøn.
Imidlertid lod han sig ikke mærke med noget, og det gjorde Adam heller ikke. Han hængte billederne på plads og var omhyggelig med at hænge dem lige.
For nogle mennesker er det stadigvæk af yderste vigtighed at undgå pinlige situationer i samværet - undgå at nogen taber ansigt og bliver forlegne. For nogle mennesker er en irettesættelse af
et andet menneske ligeså utænkelig som at slå dem i ansigtet.
»Men så har du ikke stenen mere?« spurgte Adam, mens han skænkede en ny kop kaffe. Jakob
kunne ikke lade være med at smile.
»Peter smed den vist helt over på skæret, for Miki, Kristoffer Brandts dreng, kom med stenen
for lidt siden og ville have findeløn. Han sagde de bare var roet ud og havde hentet den.«
»Måtte jeg prøve at se den?«
Jakob stak hånden i lommen og halede stenen frem. Han rakte den til Adam og lagde mærke
til, at der gik ligesom en kuldegysning igennem den høje mand, da han så den. Forsigtigt tog han
den i hånden. Det var, som om han glemte at trække vejret, sådan stirrede han på stenen. I lang tid
sad han ubevægelig. Så trak han pludselig vejret dybt og rystede på hovedet, mens han gav stenen
tilbage til Jakob.
»Mærkeligt,« mumlede han »hvad mon sådan en fedtsten laver i kirken?«
»Fedtsten! Er det bare en fedtsten?«
»Ja ja. Hvad ellers? Vi bruger dem til at skære figurer ud af. De er meget bløde, som du kan
mærke. Tror du virkelig, den har noget med dødsfaldet at gøre?« Kommunefogeden så på Jakob
med antydningen af et smil. Jakob rystede på hovedet.
»Jeg ved det jo ikke, men… «
Adam så bare på ham, og Jakob tænkte på, at han burde have puttet stenen i en plastikpose i
stedet for at tage den i hånden, give den til alle mulige andre og så ellers gå rundt med den i lommen… måske ikke verdens bedste kriminalbetjent. Han kiggede ned, mens han tømte sin kop.
Adam rystede på hovedet.
»Jeg ved det selvfølgelig heller ikke. Men for mig lyder det noget mystisk. Tror du ikke bare,
det er en tilfældighed med den fedtsten? Den kan jo have ligget i kirken i flere år. Det kan være
nogle unger, der har lagt den derind… præsten har sit hyr med konfirmanderne…«
»Hvorfor smed Peter den så i vandet?«
Adam rejste sig og gik hen til vinduet og kiggede ud.
»Hvorfor spørger du ikke ham selv?«
Der opstod en pause, hvor ingen sagde noget. Det var som en kamp på tavshed. Til sidst gav
Jakob op.
»Adam, jeg vil godt høre, hvad der egentlig skete, lige før præsten fandt Poul Thrane i kirken.«
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Kommunefogeden tænkte sig grundigt om, inden han svarede. Han blev stående henne ved
vinduet, men vendte sig om mod Jakob.
»Jeg tror, han dukkede op her i bygden den aften, fordi han var på flugt. Af en eller anden
grund, som jeg ikke kender – og som ingen måske nogen sinde finder ud af – har han taget Andreas Falchs jolle inde i fjorden. Det kan være, han bare har fundet den forladt – eller måske har
han slået danskeren ihjel – hvem ved? Så er han sejlet herud til Inuvik for at komme videre til
Nuuk. Måske han ville hugge noget benzin her. Men af en eller anden grund er han så havnet i
kirken… det kan jo være han har villet bede en bøn eller bede om syndsforladelse – måske var det
bare for at få varmen eller bare komme i læ for stormen - og så har han fået hjertestop derinde,
hvad der jo heller ikke er helt usandsynligt, især hvis han lige har slået en mand ihjel…«
»Er du sikker på, at Andreas Falch overhovedet var taget ind i fjorden. De fandt hans jolle i
kirkegårdsvigen, men der kan den jo bare have ligget hele tiden…?«
»Der var flere af de andre, der så ham tage af sted, og der er næsten hele tiden mennesker deromme… Amos har også set ham længere inde i fjorden… men selvfølgelig kunne han være
kommet uset tilbage på et tidspunkt. Men hvorfor? Og hvor er han så blevet af? Det er noget underligt noget…«
»Adam, så du selv den afdøde?«
Kommunefogeden nikkede og trak vejret dybt.
»Ja, jeg blev jo tilkaldt til kirken, og vi bar ham så fra kirken hen til sygeplejestationen, hvor
han blev undersøgt, som sagt. Jeg… jeg genkendte ham, selv om han var blevet gammel. Han var
med til bygdejubilæet i Lichtenfels i 1958. Vi snakkede lidt sammen dengang…«
»Hvem var der mere foruden dig og sygeplejersken?«
»Præsten var med. Det var kun os tre. Da Annemette - øh, sygeplejersken, havde undersøgt
ham, fik jeg fat i Ole fra ligkisteforeningen, og vi hentede en kiste og satte ham over i kapellet.«
»Så Ole også den døde?«
»Nej, han kom bare med nøglen... det var jo midt om natten.«
Jakob sad lidt og kiggede på sine notater. Så rystede han på hovedet.
»Måske er en forhenværende dansk kontorchef forsvundet inde i fjorden. Vi ved det ikke helt
sikkert, for hans jolle, som han blev set tage af sted i, ligger stadig omme i kirkegårdsvigen. Helt
sikkert er det derimod, at en anden ældre dansker er fundet død i kirken angiveligt samme nat,
som kontorchefen forsvandt om dagen. Ligsynet foretaget af den stedlige sygeplejerske fandt ikke
anledning til at antage, at der skulle være tale om en forbrydelse, men at manden nok var død af et
hjerteslag.
Der melder sig umiddelbart to spørgsmål: 1. Hvad døde manden af - altså helt sikkert og ikke
bare måske? 2. Kendte de to danskere hinanden i forvejen? Det første kan vi finde ud af. Er der
nogen, der har undersøgt det andet – om de kendte hinanden?«
»Ikke så vidt jeg ved… men… han er jo blevet begravet, så hvad…?« Jakob afbrød sin vært.
»Må jeg låne telefonen?«
»Vær så god. Den står dér.« Kommunefogeden gjorde sig hovedrystende et ærinde ud i køkkenet.
Jakob ville ringe til sin mester i Nuuk. Han måtte have tilladelse til at få foretaget et ordentligt
ligsyn, men svaret kom prompte:
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»Ikke tale om, Munk! Manden er begravet. Der er udfærdiget en dødsattest af den stedlige stationssygeplejerske. Se nu bare at få lavet den rapport og få afsluttet sagen. Der er ikke den mindste grund til at rode op i noget. Hvad skulle det gavne?«
»Jamen, der er alt for mange løse ender - alt for mange ubesvarede spørgsmål til at lade sagen
falde på nuværende tidspunkt. Det vil ikke være forsvarligt. Der er f.eks. ingen der har undersøgt,
om der skulle være en forbindelse mellem de to danskere fra tidligere – og det ville dog være ret
afgørende…«
»Hør nu hér, Munk. Er du klar over, hvad det koster at få en helikopter ned til jer for slet ikke
at tale om at få en retsmediciner op fra Danmark. Det er ganske udelukket. Og skulle der være et
par løse ender og et par ubesvarede spørgsmål - så herregud, Munk, det ville dog ikke være første
gang - og slet ikke heroppe... I øvrigt har vi selvfølgelig undersøgt, om der skulle være en forbindelse mellem de to – som noget af det første – og det var der ikke. Lad nu de døde hvile i fred, og
se så at komme hjem. Lægebåden skal ned til Inuvik i morgen alligevel, og så tager du med den
hjem. Det er en ordre, Munk! Farvel.«
Jakob stod lidt og tænkte sig om. Han syntes mere og mere, han kom til at ligne en idiot, men
så nemt skulle de ikke slippe for ham. Han måtte have klarhed over det her. Det var ved at blive
en besættelse for ham at komme til bunds i sagen.
»Hvad sagde han?«, spurgte Adam med antydningen af et skævt smil, da han lidt efter kom
ind.
»Det ser ikke ud til, at Poul Thrane og Andreas Falch har kendt noget til hinanden, men de vil
ikke være med til et ligsyn,« svarede Jakob hårdt. »Det er for dyrt, siger de. Så... så vi må gøre
det selv. Få fat i præsten og sygeplejersken og nogen, der kan grave. Nu vil jeg have den kiste
gravet op. Det ser ud til, at der kommer lægebesøg i morgen, så det kunne jo ikke passe bedre. Så
kan vi få lægen til at undersøge manden.«
»Jamen, må vi godt det sådan uden videre?«
»Hør nu hér, Adam Nielsen. Under de foreliggende omstændigheder, som jeg synes er højst
foruroligende, finder jeg det ikke blot korrekt men nødvendigt ved selvsyn at konstatere, hvorvidt
der efter min mening foreligger en forbrydelse. Da det er min opgave at opklare, hvad der efter
min mening mere og mere ligner en forbrydelse, må jeg handle pr. konduite og gøre, hvad jeg
mener, er rigtigst. Det er vist ikke noget nyt fænomen hernede. Det er naturligvis alene mit ansvar, så du behøver ikke at bekymre dig om lovligheden i foretagendet.«
Den høje mand nikkede blot og så ned i gulvet.
Jakob var blevet helt stakåndet, men han følte, han måtte handle, som han gjorde - nærmest i
selvforsvar. Han følte, at sagen var ved at glide ud af hans hænder, og han kunne ikke leve med
blot at lade stå til. På trods af en lodret ordre fra hans foresatte. Dertil var han ramt for dybt af
disse mennesker, som han mere og mere opfattede som et komplot - ikke blot imod ham personligt, men mod alt, hvad han stod for. Hvad end det var, de havde for, skulle det ikke lykkes for
dem. Ikke på vilkår!
»Det er nok ikke så godt i aften«, sagde kommunefogeden, »der er tit mennesker på kirkegården eller omme ved havnen på dette tidspunkt og også senere, og jeg går ud fra, det ikke skal
være noget tilløbsstykke. Jeg foreslår i morgen tidlig ved femtiden. Så kan vi være ret sikre på
ikke at blive forstyrret. Men det er selvfølgelig op til dig...«
Jakob tænkte sig om et øjeblik.
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»Ok. Jeg er helt enig. Ring til dem og indskærp dem, at de har tavshedspligt. Tak for kaffe. Vi
ses kl. 05,30 ved kirkegården i morgen. Øh, det er sandt for resten. Har du hørt noget om nogle
portugisere, der var ved at drukne i går formiddags i storisen?«
»Portugisere? Nej, ikke så vidt jeg ved... nej, det tror jeg ikke, så ville jeg have hørt det. Hvem
siger det?«
»Nåh, det er bare noget... vi ses i morgen tidlig... Farvel!«
»Ja, øh, baj!« Kommunefogeden stod og så lidt efter den unge danske betjent, der øjensynligt
intet anede om, hvad der var sket – og næppe heller ville finde ud af det. Så vendte han hovedrystende om og gik ind i huset, hvor han styrede direkte hen til telefonen og ringede op til Nuuk.
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Middagen
Klokken var ved at være seks, da Jakob bankede på døren til sygeplejestationen.
»Næ, godaften. Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Tænk, vi sad lige og snakkede om dig.
Kom indenfor. Vi skal lige til at spise - spiser du ikke med?«
Annemette Overgaard, den danske stationssygeplejerske, var en høj, flot lyshåret kvinde midt i
tredverne, som for fire år siden var kommet til bygden. Efter et forlist ægteskab trængte hun til at
være lidt alene, som hun sagde, og hun var åbenbart faldet så godt til heroppe, at det var blevet
svært at komme herfra. Normalt holdt de danske stationssygeplejersker højst ud i et par år.
»Ja, vi ensomme fremmedarbejdere må jo holde sammen«, sagde hun og viste ham ind i køkkenet, hvor præsten grinende tog imod ham og stak ham en dåseøl i hånden.
»Velkommen i det grønne, hr. kriminalkommissær. Nå, har vi opklaret sagen?«
»Lige i øjeblikket ser det ikke for godt ud,« svarede Jakob forsigtigt.
»Se se. Jeg hører ellers, du har været lidt omkring. Jeg sad såmænd og ventede på dig i aftes.«
»Ja, det må du undskylde. Jeg var i Lichtenfels og kom først sent hjem, så jeg ville ikke forstyrre dig. Jeg... øh... fik lov at overnatte hos Helene Olsen...«
Hvad ragede det egentlig præsten, hvor eller for den sags skyld hvordan han tilbragte sine nætter - han skyldte ham jo sådan set ikke noget. De sad og smilte jovialt til hinanden.
»Jamen, det er da helt i orden. Hvad med i nat? Bor du fast hos Helene?«
»Nej, det... i nat tror jeg gerne, jeg vil tage imod dit tilbud, hvis det stadig...«
»Selvfølgelig - det bliver hyggeligt.« Præsten så oprigtigt glad ud ved tanken.
»Nå, mine herrer,« brød Annemette ind, »nu må I hellere se at få drukket ud - maden er serveret. Jeg håber, du kan lide hvalbøf, Jakob. Det er pukkelhval, og jeg har selv været med til at nedlægge den - eller måske skulle man snarere sige oplægge...«
»Hvad siger du? Har du været på hvalfangst?«
»Jah, det havde du nok ikke regnet med. Præsten var også med, og det var lige før, det var i
præstekjole…«
Så fortalte præsten om, hvordan de for en fjorten dage siden - en søndag lige i slutningen af
gudstjenesten havde hørt nogen råbe udenfor. Det viste sig, at der var kommet en hval ind i fjorden.
»... Og aldrig er en gudstjeneste blevet så hurtigt færdig. Det var endda en festgudstjeneste,
fordi vores afholdsforening havde jubilæum med faner og alting, og der skulle være kaffemik
med grønlandsk mad ude i fjeldet bagefter. Det blev der nu ikke noget af, for vi styrtede alle
sammen hjem efter riflerne og så ellers af sted. Hvad var vi... vel omkring 20 joller, der tøffede
rundt i fjorden og ventede på, at den stakkels hval skulle komme op til overfladen. Så snart den
kom op, fik den det glatte lag fra en 30-40 rifler. Det var ikke helt ufarligt, for det var jo ikke til at
sige, hvor den ville dukke op. Vi forfulgte den i flere timer. Den søgte længere og længere ud af
fjorden, men den var ved at blive udmattet af blodtabet. Så kom der en kutter til og harpunerede
den til sidst.
Det var spændende... eller mere end det - det var et ægte jagtfællesskab. Dér sad alle disse pæne midaldrende og ældre herrer i deres jakkesæt og hvide anorakker og var på jagt sammen med
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unge og selv børn var med - og så os to danskere. Det var næsten ligeså godt som en gudstjeneste
på en måde... og Annemette her viste sig at være ligeså ferm med en riffel som med sin kanyle.
Hun var nærmest helt ekstatisk. Hvor har du egentlig lært at skyde så godt, Annemette? Det så
meget professionelt ud.«
Sygeplejersken smilede forlegent, mens hun skænkede rødvin i nogle fornemme krystalglas.
»Årh, du ved, man er nødt til at kunne håndtere et jagtvåben heroppe i Grønland, og Adam har
været flink til at vise mig et og andet... Nå, men det var ellers en fantastisk oplevelse, Jakob. Så
blev hvalen slæbt ind. Ved højvande blev den slæbt så højt op på en ø, som vi kunne, og ved lavvande kom der rigtig gang i flænsningen. Ja, jeg har aldrig oplevet noget lignende. At stå nærmest
inde i dette mægtige dyr og skære store, varme kødlunser ud af kroppen på det - det var en meget
mærkelig og stærk - næsten seksuel oplevelse, hvor jeg fornemmede dette dyrs enorme kraft - og
som jeg sagde til præsten, så forstod jeg for første gang betydningen af nadveren både hvad fællesskabet angår, men også denne ældgamle mystik, hvor du optager en anden organismes kraft i
dig gennem måltidet... Jo, jeg forstod pludselig både nadveren og kannibalismen, som jeg altid
har opfattet som det rene barbari. Men i virkeligheden er det at spise døde mennesker vel ikke
mere barbarisk end så meget andet, vi foretager os... Jeg har i øvrigt læst et sted, at det faktisk var
en stor hæder at blive spist. Man spiser jo ikke ligefrem et dumt svin. I hvert fald er det da underligt, at kirken er gået så voldsomt imod kannibalismen, når man tænker på, at de hver søndag
spiser og drikker Guds kød og blod i kirken. Den kan jeg ikke få præsten til at indrømme... Nå
men, skål og velkommen, Jakob - jeg håber, du får et par spændende dage hernede.«
»Jo tak, hvis de fortsætter, som de er begyndt, så bliver de i hvert fald ikke kedelige.«
Jakob havde ikke så få gange spist hvalkød i Nuuk, men dette her var uovertruffet. Ganske
mørt og helt uden den snert af tran, der som regel prægede hans tidligere hvalbøffer. Også rødvinen var god og rigelig, og der bredte sig snart en behagelig og munter stemning ved bordet, som
bortvejrede den irritation og frustration, han havde følt dagen igennem.
De var nået til kaffen, da han lod bomben springe.
»Ja, vi graver jo liget op i morgen tidlig!« Han så spændt på dem.
»Ja, det... kan vi forstå«, kom det lavmælt fra Annemette - nærmest som om... som om hun
havde medlidenhed med den unge politimand.
»Hvordan... det er ikke en time siden, jeg aftalte det med kommunefogeden...?«
»Han ringede, lige før du kom.«
Præsten og sygeplejersken sad begge to og betragtede deres kaffekopper nøje, sådan som man
gør, når et menneske udleverer sig selv, og man ikke rigtig ved, hvad man skal svare. Jakob forstod, at de havde siddet og snakket om ham, inden han kom, og indtil nu havde de måske håbet, at
han ikke ville berøre det pinlige emne, hvilket han måske heller ikke skulle have gjort. Men sket
var sket, og det ville vel også være sært, slet ikke at komme ind på det, så meget mere som de
begge to var tilsagt som vidner.
»Ja, I kommer da?«
»Jo jo, selvfølgelig...«
Han lagde mærke til, at Annemette så på ham med et skævt smil.
»Nåh, du har nok ikke megen tiltro til mine evner som retsmediciner, hvad? Gad vide, hvad
doktor Mogensen siger til at skulle lave ligsyn på en tidligere begravet person. Nå, de holder sig
jo godt heroppe… altså ligene. Det er vist noget med den tørre luft. Mere kaffe?«
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»Det er jo ikke det - det ved du godt. Men jeg synes ærlig talt, det er temmelig uforsvarligt, at
der ikke blev foretaget en regulær obduktion inden begravelsen, så dødsårsagen kunne blive fastslået med sikkerhed. Det plejer man altså ved pludselige dødsfald...« Hvis stemningen skulle ødelægges, så skulle det gøres ordentligt. Men Annemette slog en latter op.
»Ved du hvad, Jakob. Jeg tager en skarp kniv med i morgen tidlig, og så flænser vi ham
saftsuseme. Jeg har øvelsen fra pukkelhvalen. Så kan du få at se, hvordan han ser ud indvendig.«
De lo alle sammen. Jakob lidt forlegent.
»Nej, hold nu op. Jeg synes altså bare gerne, jeg vil se den mand, jeg jo rent faktisk skal udfærdige en rapport om. Og lægen kan vel bare bekræfte, hvad du selv er kommet frem til, ikke?
Herregud, så slemt er det vel heller ikke.«
»Jo, det er«, sagde præsten gravalvorligt, »for det ødelægger min prædikenforberedelse. Jeg
skriver altid mine bedste prædikener søndag morgen, og nu vil du absolut have mig ud og grave
lig op. Det er meget ubetænksomt, hr. kriminalkommissær - ikke mindst overfor menigheden.«
De grinede igen.
»Hør ham!« faldt Annemette ind, »hans bedste prædikener... Jeg har sagt til ham, at han skal
holde op med det morgenpjat og så forberede sig ordentligt i løbet af ugen, men nej nej. Søndag
morgen i sidste øjeblik som sædvanligt. Det er uden tvivl et traume fra hans skoletid.«
»Helligånden trives bedst søndag morgen. Det ved enhver«, kom det tørt fra præsten.
»Men helt ærligt, Jakob, er det nu også en god ide med den opgravning? Der bliver en frygtelig ballade, og jeg bliver jo nødt til at indberette det til embedslægen... Hvad er det, du regner med
at finde?«
Jakob havde fuldstændig glemt, at det var søndag næste dag. Hans tidsfornemmelse svigtede
åbenbart her på stedet. Nå, det gjorde vel i og for sig ikke noget - og de tilsagte fik helligdagsbetaling...
»Jeg ved det ikke. Et eller andet spor, måske. Jeg kan ligesom fornemme, at der er noget, I har
overset, og det er ikke nogen kritik – en læge ser måske bare med andre øjne. Nu er det i hvert
fald for sent at lave om på det.«
»Det er da altid noget, det ikke er i Danmark«, fortsatte præsten, »her ligger kisten kun en
anelse under jorden, så vi kan såmænd hurtigt få det overstået.«
Jakob henvendte sig til Annemette:
»Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre din opfattelse af sagen, Annemette. Hvem er den
døde mand? Hvad skulle han her, og hvordan er han kommet hertil?«
»Det, jeg kunne konstatere, var, at der var tale om en ældre mand iført noget blåt olietøj. Jeg
antager - og mere kan det jo heller ikke blive - at han pludselig er død af et hjertestop, evt. som
følge af overanstrengelse. Det må have været lige før, Hans fandt ham, for han var varm endnu.«
»Der var ikke nogen ydre tegn på vold eller lignende«, spurgte kriminalbetjenten professionelt.
»Nej!«, sagde hun en anelse skarpt, »i så fald ville jeg selvfølgelig have skrevet det.«
»Nå ja. Selvfølgelig... Præsten... øh, Hans sagde, at hans øjne...«
»Ja, han havde opspilede øjne, hvilket er ret almindeligt ved pludseligt hjertestop.« Annemette
sad lidt og så frem for sig. Så så hun på Jakob
»Men... der var noget, jeg ikke skrev. Ja, jeg ved ikke - det lyder underligt, og det er nok indbildning, men det forekom mig, at manden blev ældre hele tiden... det var, som om han på en
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underlig måde blev mere og mere... indfalden... Det var bare sådan en fornemmelse, jeg havde...
Men ellers var der ikke noget mærkeligt ved ham... joh for resten... han lugtede ikke.«
Jakob så spørgende på sygeplejersken.
»Lugtede?«
»Ja, han lugtede overhovedet ikke af noget - hverken han selv eller hans tøj... Jeg ved ikke, om
de andre lagde mærke til det, men jeg kan huske, det undrede mig. Mennesker plejer at lugte.«
Annemette sad og så på den unge danske betjent, mens et smil begyndte at tegne sig på hendes
smukke ansigt. Jakob sad bare og undrede sig, og først da hun begyndte at grine, forstod han og
prøvede selv at grine med, men det virkede ikke overbevisende.
»Nej, undskyld, Jakob. Jeg pjatter bare, men der er så meget overtro her på stedet, så du tror,
det er løgn… Jeg kunne ikke lade være… undskyld.«
Jakob vidste ikke, hvad han skulle sige. Han blev rød, og pludselig følte han sig meget meget
træt.
»Ja, jeg begriber simpelthen ikke, hvordan I kan leve videre, som om ingenting var sket.
Hvordan kan I leve med alle disse ubesvarede spørgsmål, uden at gøre noget ved dem? Jeg fatter
jer ikke. Det gør jeg virkelig ikke... Og nu tror jeg nok, jeg gerne vil til køjs, hvis I ikke har noget
imod det. Jeg skal jo tidligt op i morgen.«
»Det skal vi vist alle sammen,« sagde præsten. »Tja, hvad skal man sige. Måske har vi været
for længe på stedet til, at gåder kan ophidse os mere. Måske føler vi bare, at det ikke er vores problem, og at de slet ikke ønsker, at vi skal blande os i deres forhold. Jeg ved det ikke, men hvis du
vælger at fortsætte din opklaring, så held og lykke. Du skal bare tænke på én ting. Det kan godt
være du løser gåden - det tvivler jeg nu på - men, hvis du gør, Jakob - hvad så? Hvad opnår du
ved det andet end pinligheder? Dens opklaring kan kun føre ulykke med sig - det er jeg overbevist
om - og hvorfor så alt det bøvl?«
»Betyder retfærdighed ingenting mere? Sandheden? - eller den gælder måske heller ikke under
'de særlige grønlandske forhold'? Der er faktisk to mennesker, der åbenbart er døde på en eller
anden måde, og det plejer vi altså ikke bare at se gennem fingre med i vores land…«
»Nej, nej, men... nå, lad os ikke rode os ind i en længere diskussion. Det fører ikke til noget.
Skal vi se, om vi kan finde præsteboligen?«
De sagde tak for en dejlig aften til Annemette, der gav dem begge to et stort farvelknus - som
om alt denne aften var forløbet helt perfekt.

84

Opstandelse
De gik over mod præsteboligen i den lyse aften. Tågen var lettet. Børnene var stadig ude og
lege, skønt klokken var over ti. De unge piger gik tur rundt i bygden arm i arm og sendte stjålne
og forførende blikke mod den danske politibetjent. Små grupper af unge lå i græsset eller sad på
en klippe og drak øl og sang. Inde fra forsamlingshuset hørtes et musikanlæg. Der var en egen
rolig idyl over bygden, mens solen gik ned langt mod nord. Snart ville den være oppe igen.
Pludselig følte Jakob en sær uro over sig - en mærkelig fornemmelse af, at han rent faktisk var
ved at foretage sig noget aldeles vanvittigt. Hvad skulle den stakkels mand nu graves op igen for?
Havde de andre ikke ret, når det kom til stykket? Kunne der overhovedet komme andet end smerte ud af det, hvad de så end fandt ud af? Han skævede til præsten, der gik tavs og indesluttet og så
ned i jorden. Han kunne måske nå at udsætte det - og i sidste ende droppe det? Og dog! Han måtte
have rede på det her - ellers ville han aldrig få fred. Han måtte gennemføre det... der var ingen vej
tilbage.
Der blev ikke talt meget, da de var kommet indenfor. Jakob var ved at være godt træt, og efter
et par bemærkninger om løst og fast gabte han og sagde, at han var ved at falde om af træthed det havde været et par lange dage, de sidste.
Han gik op på sit værelse og dejsede nærmest om på sengen. Så snart han lå ned, faldt han i
søvn.
Det var en usædvanlig smuk søndag morgen. Solen skinnede. Der var fuldstændig stille. Fjorden lå blank som et spejl. Det var, som om naturen med tilbageholdt åndedræt ventede på, at noget stort skulle ske. For den, der ikke er vant til stilheden, bliver den til højtid, når man oplever
den - man bliver selv stille og vejrende - modtagelig måske...
Jakob slentrede om til kirkegården, hvor han gik rundt mellem de mange hvide trækors. Der
var en helt speciel stemning over denne morgen, følte han. Et sted var man åbenbart ved at grave
en ny grav, og han slentrede hen til stedet. Så så han til sin overraskelse, at det var Poul Thranes
grav. Korset var væltet om og lå et stykke væk. Forsigtigt og med tilbageholdt åndedræt nærmede
han sig graven, der var gemt bag en tørvebunke, og dér nede i graven stod en tom kiste uden låg.
Han følte en kuldegysning krybe ned ad ryggen, mens han så sig omkring, og dér et stykke borte
sad en mand på en sten med ryggen til ham – og med jord over det hele. Det så grangiveligt ud,
som om manden netop havde forladt sin grav. Foran manden havde der samlet sig en lille flok
måger, og det så ud, som om manden fodrede dem med et eller andet. Flere måger kom til.
Jakob hentede al sin fornuft ind for at forklare sig det absurde i denne antagelse – det var vel
bare Ezekiel, der var ved at grave en ny grav… og dog, hvorfor kunne han ikke høre en lyd derhenne fra, og hvorfor var manden iført blåt olietøj?
Han mærkede, at han ikke kunne flytte sig. Han stod blot som lammet og så, hvordan flokken
af måger voksede. Endelig vendte manden langsomt hovedet om mod Jakob…
Med et sæt vågnede han med bankende hjerte og en vejrtrækning, som om han havde løbet flere kilometer.
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Der var nogen, der rumsterede nedenunder, så præsten måtte allerede være oppe. En svag duft
af kaffe banede sig vej op til gæsteværelset.
Det viste sig, at præsten havde været oppe siden klokken halv tre for at skrive prædiken. Han
var i strålende humør.
»Det er den bedste tid i hele ugen, Jakob. Sådan en tidlig morgen, hvor jeg synes, jeg har skrevet en god prædiken, som jeg glæder mig til at holde. Det er alt bøvlet værd. Og det undrer mig
hver gang. Jeg kommer op - jeg er måske oven i købet søvnig og som regel fuldstændig blank har ingen anelse om, hvad jeg vil skrive - og så lykkes det alligevel næsten altid. Så snart jeg har
fået skrevet det første afsnit, så kommer resten af sig selv. Det er somme tider, som om prædikenen vil skrives - og det skal den så bruge mig til - Gud bedre det! Mærkeligt! Det er vel sådan
noget, der kan få mennesker til at tale om en kollektiv bevidsthed. Jeg mindes stadig den slående
lighed, der var mellem min egen og så radioens juleprædiken for et par år siden. Selvfølgelig var
forlægget det samme - den samme tekst - men udlægningen var sine steder ordret ens, uden at der
mig bekendt var andre fælles forlæg. Og mange gange tænker jeg på ting, som uden at jeg ved af
det samtidig tænkes andre steder og afslører sig ved at komme frem i medierne nu og da. Hvad er
det for noget? Går vi rundt ubevidst og citerer hinanden, eller er der en forbindelse - en fælles
forbindelse til en ukendt database et eller andet sted?«
Jakob hørte dårligt efter. Han tænkte på sin underlige drøm, som han gerne ville fortælle om,
men han kunne ikke komme til orde for præstens forundring over sine egne opdagelser.
»… Det var netop shamanens kendemærke, at han forstod at lytte til dette store, som var både
udenfor og indenfor. Til Gud eller Sila - at han forstod at tyde det, som andre ikke så. Og efter
shamanen kom præster og medicinmænd og guruer i alle afskygninger og vel i alle religioner med
den samme viden om det skjulte, men måske handler kristendommen om at give denne skjulte
viden til alle og enhver uden forbehold - så at sige gøre alle og enhver til åndemaner eller præst
ved at gøre Gud og det hellige almindeligt tilgængeligt på en måde… «

Bygden lå øde hen, da de begav sig om til kirkegården, hvor en lille flok havde samlet sig omkring den ukendtes gravsted. Der var kommunefogeden og sygeplejersken - præstegældskarlen,
præsten og Jakob. Kommunefogeden gik hen til Jakob.
»Øh, jeg ville lige fortælle dig, at de ringede fra Nuuk sent i aftes og fortalte, at lægebåden var
blevet aflyst på grund af isen. Den kommer nok tidligst herned om et par dage… måske først om
en uge… ja, jeg ville ikke forstyrre så sent…«
Jakob så på den høje, smilende mand, mens han overvejede situationen. Han kunne ikke finde
ud af, om dette var en sidste redningsplanke, der blev kastet ud til ham for at forhindre ham i at
gøre noget rigtig dumt, eller om det var endnu et forsøg på at forhindre sandheden i at komme
frem. At lægebåden rent faktisk var blevet forsinket, troede han ikke et øjeblik på. Han smilede
tilbage til Adam Nielsen:
»Ja, i så fald må vi jo bare lægge manden over i kapellet indtil lægen ankommer. Jeg har hørt,
at lig holder sig godt heroppe i den tørre luft…« Han skævede til sygeplejersken, der stod og så
ned i jorden.
»Vi fortsætter.« forkyndte han med høj røst.
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»Det tænkte jeg såmænd nok,« sukkede Adam, mens han let hovedrystende gik hen og tog en
skovl.
Inden Ezekiel og Adam gik i gang med at grave, forklarede Jakob, at der hverken var noget
hemmeligt eller ulovligt ved denne undersøgelse, men at den var nødvendig for den videre efterforskning, således at sagen endelig kunne blive afsluttet. Så gav han tilladelse til opgravningen.
Ansigterne på de medvirkende i denne mærkelige seance var på én gang anspændte og udtryksløse. Der sås ingen tegn på irritation eller vrede - det var som om, de alle var grebet af en
egen alvor i situationen. Måske tænkte de på den afdøde - om opgravningen ville give svar på
nogle af de ubesvarede spørgsmål. Ingen sagde noget, og der hørtes kun lyden af skovlene, der
arbejdede sig ned i tørvelaget.
Det varede ikke længe, før kisten kom til syne. Det var en almindelig hvid kiste - enkel med et
plastikkors på låget. Snart var kisten gravet så meget fri, at de kunne skrue låget af. De så på Jakob, og han nikkede.
De fire små metalkors langs siderne, som også var skruer, der holdt låget fast, blev drejet af,
og så var det bare at løfte låget. Det varede et par sekunder, inden Jakob forstod, at det var ham,
der skulle tage låget af kisten. Så gik han hen til kisten og løftede låget forsigtigt. Det bandt lidt i
den ene side, så han måtte rykke til med det resultat, at det pludselig gik af og røg fra ham med en
næsten infernalsk larm. Kisten var nu åben, men de stod bare og kiggede ned i den. Ingen af dem
anede, hvad de skulle sige eller gøre. Bortset fra nogle høvlspåner i bunden var kisten tom.
Der er nogle begivenheder i ens liv, der er så urimelige på en måde, så man vil gøre alt for at
fortrænge dem. Da den lille flok stod ude ved graven hin strålende søndag morgen og opdagede,
at kisten med Poul Thranes lig var tom, var der ikke andet end stilhed. Ingen af dem anede, hvad
de skulle stille op med den begivenhed. Så ingen af dem gjorde noget eller sagde noget.
Jakob var på grænsen mellem gråd og latter. Det var lige, hvad der manglede: en tom kiste!
Havde der overhovedet nogensinde været nogen død mand? Og hvis der havde, hvem havde så
fjernet ham? Og hvorfor? Var der noget ved dette lig, som for alt i verden ikke måtte komme for
en dag? Var han tortureret til døde måske? Stenen, der sikkert aldrig havde været der - manden,
der måske aldrig havde eksisteret... danskeren, der måske aldrig var taget ind i fjorden… hvad var
det alt sammen for noget sært flydende noget i grænselandet mellem myte og virkelighed - eller
bare en fed løgn?
Han så rundt på de andre én for én: sygeplejersken, der stod og bed negle, præsten, der stod og
rystede på hovedet, præstegældskarlen Ezekiel - Adam med de nedslåede øjne og kasketten i hånden, som han langsomt tog på igen - alle stod tavse og han var ikke et øjeblik i tvivl om, at de var
lige så lamslåede som han selv.
Endelig - som ved en tavs overenskomst lagde de lige så stille låget på kisten, stillede den ned
igen og dækkede den til. Der var jo heller ingen grund til at alarmere befolkningen unødigt. Da de
havde kastet graven til, blev den lille flok stående lidt uden at sige noget. De ventede på, at Jakob
skulle reagere på en eller anden måde, men det eneste, han kunne finde på at sige var, at så kunne
de vel ligeså godt gå hjem igen. Og han sluttede med at minde dem om deres tavshedspligt. Der
var jo som sagt ingen grund til at skabe mere opstandelse end højst nødvendigt.
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Klokken var ved at være otte, da de kom tilbage til bygden og gik over broen til præsteboligen. De nikkede alvorligt til hinanden, og sygeplejersken, præsten og Jakob gik ind i huset.
»Nu kunne jeg egentlig godt trænge til en kop kaffe - hvad med jer?« kom det tørt fra præsten.
Annemette lo pludselig hysterisk:
»Kaffe! Åh, Gud ja, lad os få noget kaffe - for himlens skyld - kaffe! Oh, my God! - nå, hr. pastor, har De så fået stof til Deres søndagsprædiken? Ha ha ha! Jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende. I skulle have set jer selv...«
Præsten kom ind i stuen med en termokande og kopper på en bakke, der var malet som Dannebrog. Han så et øjeblik alvorligt på Annemette - så smilede han.
»Nå ja, hver søndag holder vi jo gudstjeneste omkring den tomme grav, så det er såmænd ikke
så underligt, det der er sket... men for Helvede, Jakob! Du skulle aldrig have rodet op i det dødsfald. Hvad nu? Hvad har du tænkt dig?«
»Ja, nu kan jeg jo sådan set ikke gøre for, at manden er... er forsvundet, vel. Der er åbenbart
nogen, der... ja, jeg ved ikke hvad jeg skal tro efterhånden. Mest af alt har jeg lyst til ikke at gøre
noget som helst. Bare lave rapporten færdig, afslutte sagen og rejse hjem... helt hjem til Danmark,
hvor sådan noget som det her ikke sker...«
»Og dog gør du det ikke,« indskød præsten, »for nu sidder du i saksen. Du, som ikke kan affinde dig med nogen form for løse ender - hvordan skulle du kunne affinde dig med en tom grav?
Du helmer ikke før du... før du... ja, hvad vil du egentlig, Jakob?«
Jakob trak vejret dybt og sad lidt. For første gang begyndte han at forstå, hvad det var, præsten
sagde - hvad det var, han var så bekymret for. Hvad hjælper det, at alt bliver opklaret og sandheden kommer frem, hvis det koster livet eller bare freden eller glæden? Er sandheden så forbandet
vigtig, når det kommer til stykket? Retfærdigheden? I øvrigt skulle der vistnok tilladelse fra
justitsministeriet til at åbne grave. Han var en køn politimand. Og så havde han oven i købet negligeret en lodret ordre fra sin foresatte.
»Jeg må vel gøre, hvad jeg finder rigtigst. Selv om det virker som om, sagen bliver mere og
mere indviklet, jo mere man roder op i den. Kan I da ikke se, at der er et eller andet rav ruskende
galt hernede? Jo, Jeg må nok føre den igennem - koste hvad...«
Han blev afbrudt ved, at det bankede hårdt på døren. Udenfor stod Simon. Han så ud som om,
han lige var tumlet ud af sengen. Håret i vild uorden, skjorten nødtørftigt knappet. På de bare
fødder havde han et par slidte sælskindstøfler.
»Er det rigtigt? Er det rigtigt, at kisten var tom? Jeg vidste det! Jeg vidste det!« Den gamle
mands øjne strålede vildt, mens han dansede en lille krigsdans ude på trappen. »Ha hah, jeg vidste
det! Skal vi så se at komme af sted? Hvad venter vi på?«
Præsten lagde beroligende hånden på den gamles skulder. »Slap nu lige af, Simon. Hvor er
det, vi skal hen, synes du?«
»Du forstår ingenting, palasi. Vi skal ind til dem - de har brug for os. Han kom jo med stenen,
og vi troede, han var død. Ha hah! Men de kan ikke dø - vidste I ikke det? De lever - de lever, de
gamle! Men nu må vi af sted. Vi må ind til dem, og vi må skynde os. Forstår I ikke nogen ting?
De har brug for os!«
Nu kom Annemette til. Professionelt lagde hun armen om skulderen på Simon og trak ham
forsigtigt, men bestemt indenfor og lukkede døren. Hun sendte Jakob et anklagende blik, som tydeligvis skulle angive, hvad han nu havde været årsag til.
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»Hør nu, Simon. Vi ved ikke, hvad du snakker om. Hvor er det, du vil have os hen, og hvem er
det, du fabler om? Det er rigtigt, at kisten var tom, men det skyldes, at nogen har fjernet den døde,
hvilket er en alvorlig forbrydelse, som vi må se at få opklaret. Men der er ikke det mindste mystisk ved det. Det er såmænd sket før, og jeg er overbevist om, at vores politibetjent her nok skal
finde de skyldige. Det er uden tvivl drengestreger. Men du er jo helt ophidset, og du ved, du skal
passe på dit hjerte. Jeg har en beroligende pille her i min taske, som jeg synes, du skulle tage for
en sikkerheds skyld. Hans, gider du lige hente et glas vand?«
Simon rev sig løs fra hende, mens desperationen lyste ham ud af øjnene.
»I forstår det ikke? Nej, jeg tænkte det nok. Hvordan skulle I kunne forstå noget som helst, sådan nogle... danskere. Nej tak! Jeg skal ikke have nogen beroligende pille, ellers tak. Jeg klarer
mig. Jeg klarer mig, og jeg skal ikke forstyrre jer længere - undskyld... undskyld!«
Han trak sig baglæns hen mod døren, mens han så fra den ene til den anden. Han lignede en
vingeskudt fugl, der skræmt søger at trække sig væk fra sine forfølgere. Så vendte han om på
hælen og med en hurtighed, som man ikke skulle have tiltroet en mand i hans alder, fór han ud af
døren og smækkede den hårdt i efter sig. De kunne høre, hvordan han løb ned ad trappen og forsvandt.
»Hvad i Himlens navn var dog det for noget?«, spurgte præsten. »Forstår du, hvad det var, han
fablede om, Jakob?«
»Mig? Næh, det vil sige lidt, måske.«
»Altså Jakob«, faldt Annemette ind, »hvis vi skal have nogen mulighed for at hjælpe dig med
den her sag, så må du altså også fortælle os, hvad du ved. Ellers har vi jo ikke en chance.«
Så fortalte han dem da om besøget hos Simon. Om stenen - om Simons skjulte folk. Han fortalte også om Kristoffer og om Peter, der forsøgte at smide stenen væk og om, hvordan den kom
tilbage, og han fortalte om sine mistanker. Alt sammen fortalte han til dem, og på en eller anden
måde vidste han, allerede mens han fortalte, at det var forkert, det han gjorde. Han følte det, som
om han angav nogen mod sin vilje - som om han forrådte sine bedste venner... til fjenden!
Der var stille lidt. Pludselig begyndte kirkeklokken at ringe. Det gav et sæt i dem alle sammen.
Præsten så på sit ur. »Gud, er klokken så mange. Jakob, den sten, du snakker om, var det den sten,
du fandt i kirken?«
Jakob nikkede.
»Du har vel stenen endnu, ikke Jakob?« Annemette så undersøgende på ham. Hvorfor sagde
de hele tiden hans navn? Som håbefulde handlende, der forsøger at etablere en kunstig intimitet,
der skal ligne fortrolighed mellem køber og sælger. Det gav ham normalt kvalme, men denne
gang gjorde det ham syg langt ind i sjælen. Han var pludselig overbevist om, at han havde gjort
en frygtelig og skæbnesvanger fejltagelse ved at røbe sig overfor disse to mennesker, og pludselig
længtes han usigeligt efter Helene. Han vidste ikke hvorfor, men han så hende for sig sidde ude i
fjeldet og se ind over fjorden.
»Nej... øh... jeg gav den til Simon. Der er jo så mange af den slags mærkelige sten på Grønland... i Grønland. Jeg tror egentlig ikke, det betyder så meget. Nå, men jeg kan da se på det hele,
at jeg hellere må se at få afsluttet den her sag hurtigst muligt. Det går jo ikke, det her. Sikke en
opstandelse, ha ha. Nej, øh... jeg tror simpelt hen, jeg laver rapporten færdig i dag, og så må jeg
også hellere se at komme til Nuuk, inden jeg selv bliver tosset i hovedet. Det vil nok være det
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bedste - sådan lige så stille at lægge låg på det hele. Det gavner jo ingenting at blive ved med at
rode op i det. Du har helt ret, øh, Hans... så det...«
De så på ham med slet skjult overbærenhed. Der gik en engel igennem stuen.
»Nå ja, det skal du selv afgøre«, kom det endelig fra Annemette, »men under alle omstændigheder skal vi nok hjælpe dig, hvis der er noget. Bare sig til, Jakob.«
De så på hinanden, og præsten så igen på sit ur.
»Ja, nu skal jeg i hvert fald snart i kirke, så hvis I vil have mig undskyldt. Jeg tror lige, jeg skal
løbe over Den fortabte Søn en gang til, så...«
»Ja, vi kan vist alle sammen trænge til at komme i kirke lidt, hvad?«, kom det tørt fra Annemette, mens hun husvant tog kopperne ud i køkkenet.
»Nå, men vi ses jo nok«, sagde Jakob, »Hej!«
De hørte ham åbenbart ikke - måske fordi de allerede var dybt inde i en hviskende samtale om
et eller andet. Han var lettet over at være sluppet fra dem, da han gik over broen på vej mod kirken, hvor en lille flok rygende mænd langsomt var ved at samle sig. Snakken gik tilsyneladende
om et eller andet spændende, men da den danske politimand nærmede sig, blev de stille. Nogle af
dem så på ham - andre så ned i jorden. Først da han var et godt stykke nede ad vejen tog snakken
til igen.
Han måtte tale med Helene. Alt andet forekom ham ligegyldigt. Bare se hende - høre hendes
stemme... hendes latter...
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I kirke
Jakob sad og så på Helene. Hvad mon hun tænkte? Hun bøjede hovedet en anelse, men vendte
sig ikke om mod ham. Han var gået ned til hendes hus og havde mødt hende på vej ud af døren
med sine to børn. Hun havde set på ham og trukket børnene ind til sig som en hønemor, der beskytter sine kyllinger mod en pludselig fare.
»Helene, vi er nødt til at tale sammen...«
Hun afbrød ham. »Ikke nu. Kan du ikke se, vi er på vej i kirke?«
»Jamen det er vigtigt.«
»Guds ord er vigtigere«, sagde hun bare med et koldt blik, og så vandrede de op mod kirken.
Udenfor kirken havde der nu samlet sig en anseelig gruppe mennesker, der stod og røg eller
snakkede dæmpet sammen i smågrupper. Først da klokken begyndte at ringe bedeslag, luntede de
ind i kirken, hvor de tog en salmebog og satte sig på plads under megen hosten og småsnakken.
Som en af de sidste luskede Jakob ind på en af de bageste bænke. Han gik ellers ikke normalt i
kirke og følte sig som en fremmed, der har formastet sig ind på stammens helligdom. Han sad og
bladede i salmebogen og lod som om, han ikke så de mange hoveder, der vendte sig om og kiggede på ham. De voksne i korte glimt - børnene vedvarende nysgerrigt. Åh, disse dybt alvorlige
og vidunderligt ublu barneøjne, der er så klare og kloge...
Som gudstjenesten skred frem, glemte han dog lidt efter lidt sin fremmedhed. Præsten messede smukt og læste smukke tekster fra Bibelen, men først og fremmest blev han betaget af salmesangen, der var flerstemmig og langsom som havets dønninger. Og langsomt begyndte den
unge dansker at ane for første gang i sit liv, hvad en gudstjeneste er for noget - hvad det hellige
fællesskab er for noget. Helene havde sagt noget om vemoden og fællesskabet, og det var netop
de følelser, der langsomt fyldte rummet og ham selv - en forløsende vemod ved livet, som de ikke
var ene om, men som de gav lov til at komme frem sammen med hinanden...
Præsten prædikede om længselen... den dybe menneskelige evighedslængsel, som her turde
komme til udtryk blandt mennesker:
»… Længslen… længslen er måske i virkeligheden afgørende for, om mennesket lever eller er
dødt. Det virkelige liv er måske langt mere sammenligneligt med ulykkelig kærlighed end med
den færdige, autoriserede og ægteskabelige troskab mod det bestående forhold. Det er mere ægte
at vedkende sig sin længsel end at bryste sig af sin færdige livsholdning - langt mere menneskeligt. Egentlig føler jeg mig mere i pagt med længselsfulde mennesker end med de såkaldt troende.
Og gudstjenesten her er netop sådan et udtryk for den fælles erkendelse af længsel, der vækker
fælles glæde: en smittende længsel, som ikke uden videre kræver sin forløsning men også er noget i sig selv - på en måde netop fællesskabsstiftende - skabende - livsbekræftende i den fælles
usikkerhed, som er langt mere ungdommelig, frisk, grøn, smidig og smuk end den fælles sikkerhed, som kun kan virke tilfredshed, men aldrig egentlig glæde. Længslen, der holder os levende,
skabende, handlende, mens troen i form af religion eller livsholdning gør os til slaver - lydige
tjenere for - ja, vel i virkeligheden for hykleriet, løgnen - de mange ord.
Trosstridighederne - alle religionskrigene havde vel fået et andet forløb, hvis vi havde holdt
fast ved længslen. Det er så nemt at sige: Du skal tro! Men det er meget svært at befale en læng-
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sel, fordi en længsel kommer indefra og nede fra dit skjulte lønkammer. Den kan vækkes udefra
af begivenheder og af ord, men den kommer altid indefra. Sådan var det vel også oprindeligt med
troen, men troen er blevet et våben – er ligesom begravet i mausoleer og templer og bibler og
bekendelser og ”den rette lære”. Alt sammen noget, som begyndte så godt, men som efterhånden
blev det, der satte skel mellem mennesker, så man talte om den rette tro og om de vantro - om
dem indenfor og dem udenfor. Dem man gerne må slå ihjel i troens hellige navn.
Ovenpå troens grav står længslen stadig frisk og grøn - og forestil dig glæden ved det. Forestil
dig glæden ved livet og ved den frihed, som længslen giver dig - det frie fællesskab af længselsfulde mennesker, som nu kan smile til hinanden, fordi man ikke længere behøver holde øje med
hinandens tro eller troskab - om den nu også er i orden og korrekt ifølge vedtægterne. Forestil dig
afsløringen af alle disse nidkære, troende mennesker, som sidder og lurer på hinandens tro og
vogter over deres egen - hvordan et lille barn pludselig peger på dem og ler klokkeklart og siger:
- Se, mor, de længes alle sammen!
Og de flakkende sideblikke og de rynkede bryn over trosbekendelsen, som ingen forstår, men
alle bekender sig til af gammel vane, og de lukkede øjne, som skal foregive koncentration og de
vanemæssigt foldede hænder om den autoriserede salmebog – alt sammen forstyrres af denne
klokkeklare barnelatter, som får enhver til at tænke sit, og se, nu opdager de, at de tænker det
samme og føler, at dette lille barn taler sandt, og man vender sig mod hinanden - og man giver frit
løb for alt det skjulte og fortrængte: længslen, som de aldrig turde vedkende sig. Længslen, som
de så ned på. Længslen, som de hånede og korsfæstede... længslen…«
Helene så ud, som om hun lyttede opmærksomt til prædikenen. Jakob kunne ikke lade være
med at føle sig ramt af hendes anklage derude i fjeldet. Det var ikke hende, der havde problemer,
sagde hun... det var ham selv - fordi han ikke turde...
Men... kan man lave sig selv om, når man først er 25 år? Nej, du er, som du er blevet - formet
igennem barndommens tidlige, barske år, og det kan erkendelsen ikke lave om på! Eller kan den?
Hvorfor blev han selv politimand? Han havde aldrig rigtig tænkt over det, men nu kunne han ikke
lade være med at sammenligne sig selv med den ældste søn i lignelsen - den lovlydige i retskaffenhedens pæne uniform. Den pæne unge mand, der kæmpede for sandhed og ret, men... men var
det virkelig det, han ville dengang? Var det virkelig hans eget valg? Eller blev han politimand af
frygt...?
Han så på Helene, der var ved at ordne sit hår i nakken og følte pludselig den samme varme
gennemstrømning af glæde som ved gensynet med den fortabte sten. Han vidste i det øjeblik, at
han elskede hende, men han vidste også, at han nok aldrig ville kunne fortælle hende det.
Han kom til at tænke på, at det egentlig burde forbydes ved lov at sige: Jeg elsker dig! Det er,
som om det bliver ordene, der skal mane kærligheden frem som sådan et forlangende, og på den
måde bliver den erklærede kærlighed i samme øjeblik en tung pligt - som en kontrakt, man ikke
kan løbe fra. Man er bundet af sit ord - i modsætning til den uudtalte - den ulykkelige, længselsfulde kærlighed.
Jakob følte en egen tilfredsstillelse ved sådan at elske på afstand - i smug. Der var ikke så lidt
af en voyeur i ham - som i så mange andre frygtsomme, fortabte mennesker. De findes i ethvert
samfund - disse kældermennesker, som har så svært ved at deltage fuldt og helt i samfundslivet,
måske fordi de engang blev ramt af noget, som de ikke kan ryste af sig. De blev de sært mennes-
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kesky, som bevæger sig rundt om livet som skygger, fordi de aldrig kom ud af deres menneskefrygt. De siger ikke så meget, men de er gode til at observere - vindueskiggerne, der lusker
stjålent rundt om livet. Ensomme er de også, fordi folk i almindelighed har svært ved at acceptere
deres væsen. Derfor føler de sig ofte udenfor det gode selskab. Og når de endelig kommer indenfor, bliver de underligt kejtede og unaturlige - utålelige, og de søger hurtigt ud igen - ud i halvmørket, hvor de kan stå selv ubemærkede og høre latteren og sangen og samtalen på afstand. Der
er noget irriterende parasitagtigt over dem - de suger til sig af andres gøren og laden, men selv
yder de ikke noget til festen - de tør ikke. De elsker - måske endda mere end andre, men deres
kærlighed kommer sjældent til udtryk som andet end længsel… Hvis de da ikke ligefrem bliver
kunstnere.
Nu satte harmoniet i med forspillet til et eller andet, hosten tog til og lidt efter lidt blev den erstattet af endnu en af de langsomme, flerstemmige salmer, som det er en ren og skær vederkvægelse at lytte til og nynne med på...
...Ajugaavoq qujaqaannga
tarniga annaammagu...
Han har sejret og tak, tusind tak –
fordi Han frelste min sjæl…
Nej, præsten havde ret - dette var ikke noget gudsforladt sted...
Han fulgtes med Helene ud af kirken eller rettere trippede efter hende i forsøget på at komme
til at tale med hende. Pludselig vendte hun sig om med et stort smil og spurgte, om han ville med
hjem og have kaffe.
Han lukkede øjnene et øjeblik, mens en kriblen sneg sig op langs hans rygsøjle.
»Joh, tak.«
Da de gik forbi Simons hus, kunne de høre et gevaldigt spektakel derinde fra og en råben op
uden lige.
»Det lyder, som om de er berusede«, bemærkede Helene opgivende. »Det kan da vist ikke
passe her søndag formiddag...«
»Det tror jeg nu heller ikke«, sagde Jakob stille, mens han kiggede over mod det gamle hus.
Pludselig kom Simon til syne i vinduet og forsvandt som et lyn, da han fik øje på dem. Et sekund
efter blev døren revet op, og Simon, der stadigvæk havde et forstyrret udtryk i ansigtet, vinkede
dem over som en gal. Der var ikke andet at gøre end at gå derover.
»Har du stenen? Har du stenen?«
Jakob skævede til Helene og tog sig uvilkårligt til brystlommen.
»Ja jo, selvfølgelig har jeg stenen, men tag det nu roligt. Du er helt...«
»Tag det roligt, tag dine piller! Er I da ikke klar over, hvad der sker? Forstår I slet ingenting?«
Nu trådte Helene hen til Simon og så ham direkte ind i øjnene.
»Jeg ved det, Simon. Fortæl os, hvad vi skal gøre.« Hun talte lavt og fortroligt, hvilket beroligede ham.
»Kom ind et øjeblik.«
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De gik ind i stuen, hvor Ane sad og lavede perlebroderi. Den måde, hun sad på og arbejdede
på, afslørede, at hun var vred. Simon ænsede hende ikke, og hun så knapt nok op, da de sagde
goddag.
»Hør nu her«, sagde Simon, »i morgen tidlig - eller lige så snart jeg får båden klar - tager vi af
sted ind i fjorden...«
»Ja, han vil absolut af sted i den gamle plimsoller, som nu har ligget nede i havnen og rådnet
op i over et år«, afbrød Ane ham. »Det er et mirakel, den ikke er sunket for længst.« Hun syede
hårdt, mens hun talte. »Man skulle tro, han var ude på at gøre det af med os alle sammen!«
»Så, Ane. Jeg ved, hvad jeg gør, og det bliver sådan, som jeg har sagt. I tager med, selvfølgelig?« Han så på de to.
Jakob anede ikke, hvad han skulle sige. Den gamle båd så alt andet end stabil ud, og hvad
skulle de i det hele taget ind i fjorden efter. Historien om det skjulte folk var en myte, men det
var, som om Simon ikke længere så nogen forskel på myte og virkelighed. Måske burde han hellere tage tilbage til Nuuk...
Helene afgjorde sagen for ham:
»Selvfølgelig tager vi med!« Hun så på Jakob og sagde det på en måde, som udelukkede enhver modsigelse på forhånd. Han ville tage med Helene til månen i en papirflyver, om det skulle
være.
Simon nikkede og smilede, og for første gang så han ud til at slappe lidt af. Han sendte sin
Ane et hoverende blik. Hun syede uanfægtet videre, men man kunne ane en lille trækning ved
mundvigen, der godt kunne ligne antydningen af et smil.
»Jeg siger til, når jeg er klar. Så, se nu bare at komme af sted med jer. Jeg har travlt.«
Helene nikkede, og de gik igen ud i det varme solskin. Der var tomt på vejen, men ovre foran
præsteboligen stod præsten og sygeplejersken og talte med en gråhåret mand. Han stod med ryggen til - en dansker så det ud til. Præsten vinkede og smilede, og de vinkede jovialt tilbage. Det
kan godt være, han prøvede at få dem derover, men var der noget, de ikke havde lyst til, så...
»Munk!«
Jakob standsede midt på vejen, da han pludselig blev klar over, hvem den fremmede var.
Langsomt vendte han sig om og så tilbage mod præsteboligen, og ganske rigtigt - de stod alle tre
og kiggede efter dem - præsten, sygeplejersken og så hans chef, politimester Ravnholt, der ivrigt
vinkede til ham, at han skulle komme.
Og dér stod han så og skulle igen tage stilling til noget, som han ikke forstod. Ravnholt måtte
være kommet derned i løbet af morgenen - i en båd af hans størrelse kunne turen gøres på fire
timer - men hvad kom han her efter? Det var, som om en ny dynge brikker blev smidt oven i det
forvirrende puslespil, han forgæves havde kæmpet med de sidste par dage. Helene var begyndt at
gå ned mod sit hus - der var noget i hendes holdning...
Han så tilbage mod de tre danskere, der stod og ventede. Så vendte han sig om og gik efter
Helene, og da det forventede: »Munk, for Fanden!!« et øjeblik efter kom rullende ned ad vejen,
lod han som ingenting og fortsatte uanfægtet ned mod havnen. Så stod de udenfor hendes hus.
»Helene, jeg er ked af det i går... jeg var slet ikke mig selv... jeg ved ikke... det var noget
vrøvl, jeg sagde... Kan vi ikke... kan du ikke... Jeg... øh...«
»Kaffe?« sagde hun blot med det mest uskyldige udtryk i øjnene. Han nikkede bare. Sådan
stod de lidt. Så trak hun vejret dybt, og han kunne mærke hendes glæde over, at han ikke var gået
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tilbage til de tre. Hun lagde hånden på hans skulder, strakte sig lidt og kyssede ham på kinden,
mens hun så på ham med sine strålende øjne.
»Du ligner den negerdukke, vi havde i søndagsskolen, som bare nikkede og nikkede, når vi
kom en 25-øre i kassen. Kom ind. Vi må sørge for, de ikke kommer efter dig, de slemme danskere.« Helene lo.
De gik ind i huset, og Helene begyndte at lave kaffe.
»Jeg kan forstå, I har været ude på kirkegården her til morgen«, sagde hun, mens hun satte
vand over. Han fortalte hende om morgenens hændelser og om sin voksende mistillid til præsten
og sygeplejersken. Han anede faktisk ikke, hvem han kunne stole på mere - måske bortset fra
Simon og Ane... og så dig, selvfølgelig.
Det er mærkeligt med tillid, tænkte han. Som barn har man den ubetinget, indtil den efterhånden bliver misbrugt så ofte, at man mister den. Man bliver voksen. Men man kan alligevel ikke
undvære den, og somme tider må man kaste sig ud i en tillid og sætter måske livet på spil ved det.
Men hvis ikke man tør det, dør man helt sikkert. Mærkeligt, at man er nødt til at sætte livet på spil
for ikke at miste det...
»Hvad er det, Simon vil ind i fjorden efter, Helene?«
»Jeg er ikke helt sikker, men der er noget, der tyder på, at der måske er en eller anden forbindelse mellem den døde dansker og stenen og Andreas, så det er muligt - altså det er da en mulighed, Jakob, at Simon har ret – at der findes mennesker inde i fjorden - mennesker, som holder sig
skjult eller hvad ved jeg. Stenens vogtere, måske. Lyder det ikke dejligt romantisk? Men det kunne da tænkes... ikke? Måske var det dem, der i al hemmelighed fjernede stenen i sin tid og skjulte
den inde i fjorden - fordi de skulle bruge dens kraft måske... jeg ved det ikke, men jeg er overbevist om, at der foregår et eller andet højst besynderligt lige i øjeblikket... det er som om… som
om en ny fødsel er på vej, men vi ved ikke, hvor eller hvordan den skal foregå…«
Det bankede på døren, og Helene gik hen og så ud af vinduet, hvorefter hun åbnede døren.
»Nå da da. Når man taler om solen... Kom indenfor. Vil du have en kop kaffe?«
Peter Boassen virkede endnu større, når han næsten fyldte en hel døråbning. Han smilede forlegent, da han satte sig hen til Jakob. Helene kom med en kop og skænkede kaffe op for ham.
»Tja, Peter, hvad skal vi nu gøre, synes du? Stenen ville ikke blive væk, selv om du gjorde,
hvad du kunne. Manden ville ikke blive i sin grav, selv om han var både død og begravet...«
Peter rystede på hovedet og smilede. Så så han på Jakob og blev alvorlig.
»Hvad laver han egentlig her?«
»Jamen du forstår ikke, Peter,« sagde Helene, mens hun så på ham, »han er faktisk hovedpersonen!«
»Hovedpersonen!?«
»Ja. Han er på én eller anden mærkelig måde dybt involveret. Det sjove er, at han ikke er klar
over det selv. Er du Jakob?«
»Joh, lidt. Jeg begynder så småt at få en fornemmelse af, at den her underlige sten har et eller
andet for med mig. Det kommer sådan i bølger... på forskellige måder - også rent fysisk. Jeg fik
den første anelse i Lichtenfels, hvor jeg havde min drøm.«
»Din drøm. Den har du ikke fortalt om før.«
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»Nej, jeg tillagde den ikke så stor betydning - det var også knap nok en drøm - jeg sad bare og
blundede lidt, da jeg ligesom så stenen - altså den store sten ved Lichtenfels. Og ved siden af
stenen sad en lille dreng, der lignede mig selv...«
»Var der ikke mere?«
»Nej... det...«. Han kunne ikke få sig til at fortælle resten. Han vidste ikke hvorfor, men det
strammede i halsen. Helene så spørgende på ham.
»Om aftenen, da jeg var på vej tilbage, tog jeg den frem, og der så jeg noget mærkeligt. Der
var ligesom små gnister overalt på stenen. Det var meget smukt…«
Peter nikkede og så på Jakob.
»De gamle fortalte, at stenen kunne lyse om natten. Den lysende sten, kaldte de den, men jeg
har nu aldrig selv set det. Det kan jo være, man skal være særlig udvalgt…«
Jakob så ned. Han var nærmest lidt forlegen ved sådan at være udvalgt, selv om han var dansker, men på én eller anden måde var den sten ved at blive hans historie - hans ansvar. Det var
ikke noget, han selv var herre over - det var ganske ude af hans kontrol, og langsomt måtte han
overgive sin vilje til stenen og lade den bestemme, for nu vidste han, at det ikke nyttede at stritte
imod. Stenen var altså ved at fortælle sin historie, og dertil skulle den åbenbart bruge denne danske politibetjent, Jakob Munk. Det gav absolut ingen mening, og indtil nu havde han tilsyneladende gjort alt, hvad der kunne gøres forkert, forkert, og han følte sig mere og mere hensat i en
tilstand af famlende rådvildhed. Men stenen ville ikke slippe ham...
»Tja,« konkluderede Helene, »det er nu engang ham, der har fundet stenen, Peter. Det kan
godt være, du ikke bryder dig om tanken, men du kommer ikke udenom det. Det er faktisk en
dansker, der har stenen. Eller måske skulle man snarere sige, at stenen har en dansker? Under alle
omstændigheder - sådan er det bare! Og det hjælper åbenbart ikke en pind at tage den fra ham og
kyle den ud i fjorden. Men hvad, det handler vel, når alt kommer til alt, heller ikke om nationale
eller etniske forhold, dette liv – men bare om mennesker.«
Helene smilede til Jakob, der nu vendte sig mod Peter.
»Sig mig, synes du egentlig ikke, du skylder mig en forklaring, Peter? Helt ærligt? Du tager
det eneste bevismateriale, der evt. kunne kaste lys over dødsfaldet i kirken, fra mig og smider det
væk. Egentlig mener jeg, det er rigeligt til en anholdelse...«
Peter sad lidt og så på Jakob - så fortalte han:
»Ja, du må undskylde, jeg sådan tog stenen fra dig. Det var vist ikke særlig smart fundet på,
men… Ser du, vi mener, den sten, du fandt i kirken, har betydning for os på en eller anden måde.
Der er en eller anden forbindelse mellem manden i kirken og stenen og... altså dig, kan jeg forstå.
Vi var bange for, du ville rejse med stenen, så derfor... Jeg kan jo sagtens kaste sådan en sten over
på skæret og sejle ud og hente den igen, hvad jeg da også gjorde – uden at finde den. Jeg forstod
ikke, hvor den var blevet af og var temmelig ulykkelig - og så var det åbenbart Miki, der havde
været ude at hente den…«
»Hvem er 'vi' egentlig«?
»Nåh, det er bare sådan lidt... Kristoffer er jo ekspert i sten, og Helene her har jo også sine
grunde - ja, Andreas var jo med. Simon og Ane kender du... De fleste af os stammer fra Lichtenfels. Vi snakker bare lidt sammen engang imellem.«
Jakob sad og så frem for sig. Man kan da ikke være sikker på at ramme et skær på den afstand!
Han var ikke blevet meget klogere - tværtimod lød det hele mere og mere mystisk. Som om... ja,
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som om de drev gæk med ham... Han opdagede pludselig, hvordan Helene og Peter udvekslede
blikke. Peter fortsatte
»Ja, Kristoffer forsøgte, så godt han kunne at lade som ingenting, da du kom med stenen, hvilket ikke var særlig let for ham. Han fik et chok, da han så den, for han kunne med det samme se
og mærke, at det var den fortabte sten, så at sige... Han blev vist også lidt... uhøflig, men det var
fordi, han jo skulle skynde sig at ringe til os andre, da du ikke ville af med din sten.«
Jakob kunne ikke lade være med at smile over sine egne spekulationer omkring Kristoffers opførsel - og så var det bare for at få ham ud af huset i en fart...
Nu gik Helene hen og satte sig på hug ved siden af Jakob og lagde armen om halsen på ham.
Jakob så overrasket på hende.
»Ja, vi tænkte, at det måske var noget af den fortabte sten, du havde fundet, og derfor... derfor
besluttede vi, at du ikke måtte rejse med den.«
Jakob så hen på Peter, der sad og betragtede sine hænder med stor interesse. Pludselig faldt tiøren for den danske politibetjent. Han rejste sig op med et sæt.
»Og derfor inviterede du mig på rødfisk... og derfor...« Han gik i stå og så bare på hende, som
om han ville sikre sig, at hun virkelig var til. Han følte sig i den grad bedraget, men han vægrede
sig alligevel ved at tro, at det var sandt. Helene rejste sig og stod lige foran ham.
»Tja, Jakob. Derfor inviterede jeg dig hjem til mig. Det hele var arrangeret... næsten det hele.
Og du må så tro mig eller lade være. Måske har jeg ingen ret til at blive troet, men det var ikke
arrangeret, at vi... at jeg... at ...«
Jakob tænkte på sin pludselige mistillid til Helene. Han tænkte på, at hans første virkelige forelskelse var... arrangeret. Tankerne begyndte at køre rundt i hovedet på ham, og han satte sig ned
med et tomt blik. Helene fulgte ham som en skygge.
»Du er nødt til at tro på mig, Jakob! Det begyndte godt nok, fordi vi var så bange for, at du
skulle tage stenen med dig, men... det hele løb fra mig - jeg ved ikke, hvad der gik af mine følelser, og... jeg tror... jeg tror, du havde det på samme måde - måske ikke lige med det samme,
men...«
Jakob så hurtigt op på hende og så hendes tårer og hendes smil og var... fortabt. O, milde
kvinder, hvor har de magt! Han smilede til hende.
»Jeg har efterhånden en hel del at takke den her skøre sten for…« En tanke slog pludselig ned
i ham.
»Men hvad med Andreas – hvad nu hvis… når han kommer tilbage? Hvad siger han til at…«
Helene så ned.
»Jeg… jeg elsker Andreas… Men hverken han eller jeg ejer hinanden. Det er en gammel aftale, vi har, og derfor er vi heller ikke gift. Men vi elsker hinanden… og jeg…« Hun så alvorligt på
Jakob og tav.
Peter rømmede sig smilende og fortsatte.
»Nå, men… vi mente jo altså, det var bedst, at du ikke blev blandet alt for meget ind i sagen det var jo ligesom vores sag og ikke din... troede vi. Men så blandede Simon og Ane sig - og resten kender du. I hvert fald beholdt du altså stenen, og så lavede du ellers opstandelse for at sige
det mildt, da du fik gravet den tomme kiste op...«
»Er det allerede kendt?«, spurgte Jakob forbavset
»Hele bygden ved det. Sådan noget kan ikke holdes hemmeligt her.«
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Jakob sad lidt og funderede, og hans tanker bevægede sig modvilligt ind på forbudte områder.
»Simon talte noget om et skjult folk, der skulle holde til inde i fjorden?«
Peter så overrasket på politimanden med antydningen af et smil. »Ja, det fortælles fra gammel
tid, at der findes sådan et folk - men... hvordan skulle det kunne lade sig gøre? De ville for længst
være blevet fundet, hvis de nogen sinde har eksisteret. Der er også dem, der mener, at det skjulte
folk er efterkommere efter tempelherrerne, der skulle være kommet herop allerede i Middelalderen, og de skulle have haft stenen med, men det…«
»Tempelherrerne!? Men de har da vist aldrig været i Grønland?« Jakob så hovedrystende på
Helene.
»Jeg ved det ikke... måske... måske ikke. Men i hvert fald, hvis der er nogen forklaring, så ligger den gemt inde i fjorden. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at komme derind sammen med
Simon. Jeg tror... jeg tror, at stenen måske kan fortælle os noget derinde på en eller anden måde...
måske også noget om Andreas… så du må jo nok hellere komme med...«
Der blev tavshed lidt. En tur ind i fjorden, tænkte Jakob... efter hvad? Et skjult folk, der ikke
kunne dø for alvor - måske fordi de ikke var rigtige mennesker, men en slags materialiserede
åndevæsener eller udødelige tempelriddere fra middelalderen? Han smilede frem for sig og rystede på hovedet. Det her var simpelt hen for absurd... men sæt nu der var noget om snakken...?
Et eller andet sted i hans unge sind brødes den nøgterne fornuft, som hele hans tilværelse var
afhængig af, med dette sære sus fra en ukendt og farlig, mystisk verden, som han ikke turde nærme sig for alvor, men som alligevel på en underlig måde fristede ham...
Han blev afbrudt i sine tanker af Peter:
»Har I for øvrigt set, hvem der er kommet i formiddag?«
»Joh, det...« Han overhørte dem.
»Politimesteren selv fra Nuuk. Hans motorbåd ligger nede i havnen, og han sidder i øjeblikket
og taler med præsten og sygeplejersken. Så du skal sikkert med ham hjem. Jeg håber, du har en
god forklaring på opgravningen i morges. Ellers risikerer du at blive degraderet til gadebetjent i
Nuuk!«
»Jeg så godt, han var kommet«, sagde Jakob, »men eftersom det er søndag, har jeg fri i dag.
Faktisk… faktisk forbød han mig at lave den opgravning, da jeg ringede til ham i går, og faktisk
beordrede han mig hjem med lægebåden i dag. Det kan være, han selv er kommet for at hente
mig, nu da lægebåden ikke kommer… det er da i øvrigt underligt, at han kan komme gennem
isen, når lægebåden ikke kan…?«
Peter så på ham med et anerkendende smil: »Tja, det kunne se ud, som om der er ugler i mosen… eller isen. Og måske er den tomme kiste heller ikke bare blevet tom af sig selv…«
Helene var blevet alvorlig.
»Det skulle ikke undre mig det mindste, om den latterlige politimester... ja, undskyld hr. betjent, men jeg har ikke det allerbedste forhold til din chef. Han ville kun hyre en helikopter til
eftersøgningen af Andreas i to dage... - nå, men jeg tør vædde på, at han har et eller andet med
både denne Thrane og stenen at gøre. Måske ved han endda noget, som vi ikke ved... måske er det
endda ham, der... Jeg mener, hvorfor pokker skulle han ellers komme anstigende? I hvert fald
ikke for at hente sin håbløse betjent - den er for langt ude. Han har sikkert også haft en eller anden
snedig plan med at sende dig herned. I kan sige, hvad I vil, men der foregår altså et eller andet
mystisk inde i fjorden! Jeg stoler ikke et øjeblik på den politimester eller for den sags skyld på

98

sygeplejersken eller på præsten, og jeg tør vædde på, de er ved at brygge et eller andet sammen.
Jeg tror, det er bedst at holde både stenen og Jakob skjult, indtil vi tager af sted... Kristoffer
kommer vel for øvrigt med?«
»Både Kristoffer og Miki kommer med.«
»Så bliver vi altså syv. Jakob, du bliver bare her, indtil vi skal af sted. Lad være med at lukke
op for nogen og tag ikke telefonen. Peter, du og Kristoffer går vel hen og hjælper Simon med at
gøre båden klar. Vi skulle gerne af sted allerede i nat.«
Peter rejste sig og sagde tak for kaffe. Helene var allerede ved at tage sin jakke på.
»Hvor skal du hen?«, spurgte Jakob en anelse bekymret ved udsigten til at blive ladt alene tilbage.
»Jeg skal hen og have fat i Kristoffer. Hej så længe!« Hun var ude af døren, før han kunne nå
at spørge videre.
Jakob sad lidt og overvejede sin situation. Han havde nu tilsyneladende endegyldigt taget parti
i denne den mærkeligste af alle sager, som måske slet ikke var nogen sag overhovedet, og nu var
han så småt begyndt at brænde broerne bag sig. Så måtte det briste eller bære.
Langsomt gik det op for ham, at han aldrig ville kunne vende tilbage til sin tidligere tilværelse,
hvor der ikke var plads til mystiske sten og sære fortællinger, og hvor det ikke gik an at overhøre
en ordre fra sin overordnede.
Langsomt gik det op for ham, at han ikke længere kunne overskue sin fremtid - hverken den
allernærmeste eller på længere sigt. Han måtte tage hver ny tildragelse, som den kom.
Men det underlige ved det var, at det ikke bekymrede ham det mindste - tværtimod følte han
for første gang i mange mange år, at han virkelig levede - at der var brug for ham - at livet selv
havde brug for ham.
Og således opløftet begav han sig da i livets skæbnesvangre vold...
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Ind i fjorden
Det viste sig i løbet af eftermiddagen, at Simons gamle båd, »Kistaaraq« slet ikke var så medtaget endda. Det så værre ud, end det i virkeligheden var, og allerede samme aften begyndte de så
småt at gøre klar til afgang. I øvrigt var det slet ikke Simons båd, men Kristoffers, men det fandt
Jakob først ud af mange år senere.
Heldigvis havde Peter skaffet en nøgle til butikken, så de kunne få tanken fyldt op med dieselolie og også kunne få et anseeligt antal reservedunke med. Dette diesellager var en af grundene
til, at Simon valgte den store, gamle båd og ikke f.eks. Peters hurtigtgående Shetland. Ekspeditionen kunne komme til at tage mange dage, og de kunne komme vidt omkring.
Kristoffer viste sig at have en helbredende virkning på motoren. Han hørte åbenbart til dem,
der bare altid kan få en motor i gang, så efter at have luftet den ud og gennemgået den tog han et
par drej med håndsvinget, hvorefter motoren sendte en fed, sort røgsky ud af udstødningsrøret og derefter spandt som en symaskine.
Helene skaffede en del proviant fra sin mors kiosk - det var mest kaffe og sukker og sådan noget, og alle sammen tog de grønlandsk mad med: tørret rensdyrkød, tørrede ammassatter - tørfisk
osv. Men i øvrigt regnede de med at klare størstedelen af provianten gennem jagt og fiskeri.
Der var en vidunderlig rolig og alligevel målrettet stemning over disse forberedelser - en
stemning af glædelig forventning, som om glansen af det vidunderlige, de regnede med at finde
derinde i fjorden et eller andet sted, allerede sendte sine stråler bagud mod dem - endnu før de var
kommet af sted.
Det var selvfølgelig ikke så meget, Jakob kunne bidrage med. Han havde fået besked på at
holde sig inden døre, mens de andre sørgede for det fornødne, men han kunne ikke undgå at mærke deres glæde, når de kom ind for at hente noget - somme tider kom de også med noget, hvad
han ikke begreb før om aftenen.
Et par gange ringede telefonen, og en enkelt gang bankede det hårdt på døren, uden at han reagerede.
Fra vinduet kunne han se ned på Kristoffers båd. Han så, hvordan motoren kom i gang og han
så Simons og Kristoffers sorte ansigter krakelere i jubel, mens de udstødte høje glædeshyl. Så var
det, som om de pludselig kom i tanke om noget, så de så sig forskræmte omkring og dukkede
fnisende ned i båden igen.
Hen under aften dukkede de en for en op i Helenes hus. Der var blevet planlagt en lille afskedsspisning, inden de skulle af sted. Ane lavede sælkødssuaasat, og Jakob nød det faktisk - selv
spækket smagte for første gang dejligt. Ifølge Ane tager man et godt stykke frisk sælkød og sætter
det over i kogende vand. Der skummes og kødet koger, til det er mørt. Man tilsætter byggryn og
hele grøntsager den sidste halve time og til sidst skrællede kartofler og porrer. Simon ville gerne
have sennep til.
Og snakken gik om løst og fast. Alle vidste, at denne færd ind i fjorden ville blive spændende
og måske endda farlig - de vidste, at de mere eller mindre havde opgivet de faste og kendte holdepunkter i deres liv til fordel for en luftig forestilling om noget stort - en længsel - et håb om et
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liv, der var anderledes end det hidtil kendte. Det var en skæbneaften om nogen, hvor tvivl og tro
og glæde og angst brødes med hinanden, men det var ikke til at se - ikke til at høre...
Pludselig brød Helene sammen i krampelatter. Hun lænede sig op ad Ane, der sad med strålende øjne og grinede efter at have fortalt en historie. De smilede alle sammen, og Ane måtte
fortælle den igen. Latteren ville ingen ende tage. Tårerne løb ned ad ansigterne, og der hørtes
snøft og hulk i et væk. Endelig langt om længe døde latteren hen, men kun for at opstå kort efter,
da pointen endnu engang blev gentaget halvkvalt af latter.
Senere på aftenen, da sulten var blevet stillet, tog fortællingerne fat. Mærkelige fortællinger
om sære åbenbaringer og mærkelige væsener, der dukkede op fra fjeldet eller himlen eller Helvede selv - om underlige drømme med en mærkelig skræmmende betydning - om varsler og om
utrolige jagtoplevelser - om havets sære magt...
Fantastiske fortællinger, som ikke kan genfortælles - måske fordi de hører hjemme i den helt
specielle ramme af mæt og munter varme og fællesskab på kanten af noget farligt. Og måske også
fordi disse fortællinger ikke kan tages ud af deres symfoniske sammenhæng uden at gå i stykker den sammenhæng, hvor den ene fortælling ligesom føder den næste - som en fuga, der går fra instrument til instrument i en vidunderlig harmoni...
Senere begyndte de at synge...
Ved halv tretiden belavede de sig endelig på at gå ned til båden, og klokken tre tøffede det lille
selskab ligeså stille ud af havnen og sejlede ind i fjorden. Der var ingen mennesker at se på havnen eller i bygden i det hele taget. Alt åndede fred og ingen fare. Det var allerede ved at lysne, og
himlen var rød i nord. Det var blikstille, og det var, som om de sejlede i luften med fjelde og isskosser svævende omkring sig. Kimingen var væk, fordi alting spejlede sig og blev til fantastiske
skulpturer omkring dem - alle sammen overstrøet med et fint lag guldstøv. Der var sådan en smilende venlighed og imødekommenhed fra naturens side med dens lyse og varme farver i rosa og
turkis og denne ligesom høflige stilhed. Som om naturen gjorde sig rede til at modtage en fornem
og elsket gæst, og nu er han lige på trapperne og den travle husmor glatter håret og stryger sig ned
over forklædet, mens hun smiler venligt imod den dør, der snart går op.
Og så kommer han - solen. Starter med at berøre fjeldtoppene ligesom i tanker - han kender
dem så godt, og de kender ham, og de rødmer af glæde over gensynet, og pludselig står han der smilende og rund som altid, og stilheden kan høres og alting mættes af lys og liv og glæde.
Der var ingen, der sov. De stod alle sammen og så på solopgangen, og uden at det blev sagt,
følte de alle, at de var på rette vej - det var, som om solen selv bekræftede deres beslutning med et
kongeligt, anerkendende smil.
På et tidspunkt pegede Miki ind mod land. I begyndelsen kunne de andre ikke se noget særligt
andet end de rosa fjelde, men pludselig fik de øje på alle harpunspidserne. I det blikstille vand
spejlede furer og revner sig og dannede tilsammen små og store harpunspidser, som alle pegede i
samme retning. Ingen af dem havde lagt mærke til dem før - end ikke Simon, der havde sejlet
rundt i fjorden gennem et langt liv. Det var som et fikserbillede, hvor løsningen først træder frem,
når man har brug for den.
Efter nogle timer nåede de ind til et meget smukt sted, hvor der engang havde levet nordboer.
Stedet hed Naajaat, Mågerne.
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Rundt om en lille pynt fortsatte fjorden ind mod indlandsisen. Simon mente, de skulle sejle videre ind, men han ville gøre ophold her, indtil det blev højvande, for kun ved højvande kunne
man komme længere ind. Så de lagde til ved en klippe og gik i land.
Jakob gik alene et stykke ind i landet - op over en bakkekam, hvorfra han kunne se en meget
blå sø omgivet af græsklædte skråninger. Det var åbenbart her, nordboerne havde slået sig ned,
for hist og her kunne man se forhøjninger i græsset, hvor der havde stået huse i sin tid. En krystalklar elv snoede sig igennem det grønne.
Han gik ind i sådan en ringformet hustomt og satte sig ned. Han mærkede pludselig, hvor træt
han var - han havde jo heller ikke sovet hele natten. Solen varmede dejligt, og der var en næsten
drømmeagtig stilhed over hele sceneriet. Det varede ikke længe, før han faldt i søvn...
Han vågnede ved, at en hund snusede ham i øret. Han undrede sig i starten, for hvad lavede en
hund her i dette øde land, men da han slog øjnene op, så han, at han lå under et fåreskind på en
briks inde i et halvmørkt rum, hvor der lugtede af røg. Han satte sig op og så sig om. En kone i
underligt groft tøj rejste sig op og kom hen til ham - så kyssede hun ham på panden og spurgte,
hvordan han havde det. Han svarede, at han da havde det fint, og hun smilede til ham med et lidt
bekymret smil, som om hun ikke rigtig troede på ham. Så spurgte hun, om han var sulten, hvad
han rent faktisk var, og hun hentede en tallerken suppe til ham. Han spurgte hende, hvor han var.
Hun rystede smilende på hovedet.
»Jamen du er da hjemme, kære Jakob - hjemme hos din mor og far. Kan du slet ikke kende os
mere?«
Han betragtede nøje konens ansigt, og der var et eller andet bekendt ved det.
»Hvad er der sket?«
En mand kom ind i huset. Han stod lidt og så på ham. Han kunne ikke se hans ansigt i mørket.
»Er han vågen?« spurgte han. »Hvordan har han det?«
»Jeg har det godt«, sagde han, »Bortset fra at jeg ikke rigtig ved, hvor jeg er, eller hvad der er
sket. For et øjeblik siden faldt jeg i søvn i det dejligste solskin på en grøn li, og nu er jeg pludselig
her. Hvad er der sket?«
»Hvorfor taler han så underligt? Han skulle ikke have fartet sådan rundt med de fjollede skrællinger, så var det her aldrig sket«, sagde manden og rystede på hovedet.
»Du må være faldet ned, Jakob. For nogle dage siden fandt de dig liggende et sted helt inde
ved isen. I fem dage har du bare ligget hen som død. Men sig nu, at du kender os - din egen mor
og far.«
»Jo jo, selvfølgelig kender jeg jer«, mumlede han og bøjede sig over tallerkenen, mens han gik
i gang med den i øvrigt velsmagende fårekødssuppe.
Da han havde spist færdig, slog han fåreskindet til side og stod op. Han havde uldtøj over hele
kroppen og ligesom et uldent slag med en mærkelig hætte på. Han gik ud af den lave dør. Udenfor skinnede solen, og i lang tid stod han bare og så på landskabet, mens alt kørte rundt for ham.
Han var stadigvæk på det samme sted, hvor han for lidt siden var faldet i søvn, men rundt omkring lå der små huse bygget af sten og tætnet med tørv. Der gik får overalt. Hunden, som havde
vækket ham, kom hen og slikkede hans hånd. Der var en vidunderlig stemning af fred over det
hele, men mest af alt undrede det ham, at der lå en stor stenkirke nede i dalen foran ham. Den var
på størrelse med en dansk landsbykirke og forsynet med et ret højt tårn, der endte i en spids med
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et kors på toppen. Den var meget smukt og harmonisk bygget. Han kunne se, der gik mennesker
omkring nede ved kirken, hvor der også var andre større bygninger.
Det var først nu, han opdagede, at søen var væk, og at kirken lå så at sige på bunden af den blå
sø fra før. Han var på vej ned mod kirken, da der var en, der kaldte på ham. Hun var kommet op
over den bakkekam, der skjulte fjorden. Han troede først, det var Helene og blev både lettet og
forvirret, men da han vendte sig om, så han en kvinde med lyst hår, der var bundet op i to store
fletninger, komme løbende ned imod sig, mens hun smilede og vinkede.
»Du er blevet frisk?«, råbte hun på lang afstand. Hun havde en lang kjole på og et sort sjal
over skuldrene. Det blev holdt sammen af en stor guldbroche. Han kunne se, hun havde bare fødder. Hun var smuk. Hun kom hen og lagde hænderne om halsen på ham og kyssede ham heftigt
på munden.
»Jeg vidste, du ville blive frisk og rask igen«, sagde hun med strålende øjne og kyssede ham
igen. Jakob kunne ikke lade være med at smile til hende, men han vidste ikke, hvad han skulle
sige. Langt langt inde et sted begyndte der at dæmre et eller andet, men det var umuligt at holde
det fast - som en drøm, man forgæves prøver at huske. Hun tog hans hoved mellem sine hænder
og så på ham, mens en lille bekymring kom til syne i hendes smukke ansigt.
»Du har det godt nu, har du ikke?«
»Jo jo, jeg har det godt. Jeg husker bare ikke så godt - jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket...
jeg... jeg ved heller ikke rigtig, hvem du er.«
Hun rynkede brynene og så på ham. Han kunne se, hendes øjne blev fugtige.
»Jamen, Jakob... det er jo mig... jeg er jo din hustru!«
Hun tog ham i hånden og førte ham med ned i dalen – ned til kirken. Da de gik indenfor, gav
det et sug i maven på Jakob, så overrasket blev han.
Det første, der slog ham, da han trådte ind i kirken, var duften af nybagt brød. Der var mennesker derinde. Rundt omkring stod de i smågrupper og talte dæmpet sammen - et par af de nærmeste så hen mod dem, da de kom ind og smilede venligt - Jakob lagde mærke til at de talte et sprog,
han ikke forstod, og deres påklædning var anderledes - det lignede kofter, lysegrå kofter med falmede eller meget lyserøde kors på brystet. For det andet udstrålede rummet en atmosfære af stille
velvære og højtid, og det på trods af, at rummet stort set bestod af de nøgne vægge med vindueshuller i, et lerstampet gulv og et meget nødtørftigt tag, der tillod en del ovenlys at komme ned i
kirkerummet. Det var, som om rummet på en særegen måde hvilede i sig selv i al sin nøgenhed.
Her var godt at være.
De gik frem i kirken – op mod koret med apsis, hvor der stod et stenalter, hvorpå der stod levende lys – der stod også flere forgyldte ting, som Jakob ikke kendte, og så var der et stort sølvbæger med vin og den kurv med nybagt brød, der havde givet årsag til den herlige duft.
I silhuet mod det store østvindue, stod et lille tarveligt trækors.
»Her i Stensnæs Kirke blev vi viet, Jakob - for en måned siden.« hviskede kvinden og så på
ham for om muligt at spore et genkendelsens blik, men der var ingen reaktion at spore.
»Hvem er de fremmede mennesker her?«, spurgte han.
»Det er da Kristi Stridsmænd. Det er jo dem, der har bygget kirken. De kom hertil for snart
fem år siden på to skibe. De fortalte, at de var blevet fordrevet fra deres hjemland af kongen, som
havde forfulgt og udplyndret og henrettet dem, indtil nogle af de sidste havde besluttet at søge nyt
land heroppe mod nord, hvor de håbede at kunne være i fred. De har kun været gode mod os og
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hjulpet os, så godt de kunne. Nogle af dem er meget dygtige håndværkere og landbrugere - og
meget fromme. De holder messer for hele omegnen og laver også undervisning. De har en hel
masse bøger og gamle håndskrifter med fra Det hellige Land. Deres bøger har de ovre i huset ved
siden af...«
De gik ud af kirken og op over bakkekammen mod vest. De stod og så ud over fjorden. Hvis
ikke man lagde til og gik ind i landet, ville man aldrig opdage kirken ude fra fjorden. Stedet var
valgt med omhu.
»Hvor er deres skibe«, spurgte han.
»De sænkede dem begge ude i fjorden. De sagde, at her havde de fundet deres sidste tilholdssted. Her ville de dyrke Gud og leve deres liv til deres dages ende.«
»Og hvad, hvis de bliver opdaget?«
»Det bliver de ikke. De siger, det kun er dem, der har forstand på at sejle så langt mod nord.«
Pludselig følte Jakob sig meget træt. De lagde sig i en høstak og snart faldt han i dyb søvn,
med høduft i næsen og bierne og de store fluers summen i ørene – blandet med den fjerne summen af snakkende mennesker og legende børn. Højt oppe svævede mågerne…
Han mærkede en hånd på sin skulder. En lille skikkelse stod i silhuet mod solen og så på ham.
Han rejste sig med stort besvær op på albuen og skyggede med hånden for bedre at se. Det var
Miki, der stod og så alvorligt på ham.
»Vi tænkte, hvor du blev af. Det er højvande nu, og vi skal videre, skulle jeg sige. Har du det
skidt?«
Jakob lå lidt og prøvede at samle sine tanker. Med besvær kom han op at stå, og opdagede til
sin undren, at der var et godt stykke hen til den hustomt, hvor han havde lagt sig til at sove. Sammen gik de op over bakkekammen og ned mod båden, mens han langsomt begyndte at genkalde
sig, hvad der var sket. De andre kiggede undersøgende på ham, da han kom ned til båden sammen
med Miki, men der var ingen, der spurgte ham ud om noget. De kunne se, at der var sket et eller
andet dramatisk med ham, men de forstod intuitivt at lade ham være i fred, til han selv kunne
fortælle.
Kristoffer lagde fra land, og de sejlede længere ind i fjorden, hvilket kun kunne lade sig gøre i
kraft af hans enorme erfaring. Faktisk var løbet ved højvande kun 55 centimeter dybt, og vandet
var helt grønt, så man intet kunne se, men et eller andet sted bugtede der sig en sejlrende, der var
dyb nok til at skibe selv på Kistaaraqs størrelse kunne gå ind. Mange års erfaring havde lært Kristoffer at tage landkending på kysten, og pludselig drejede han skibet næsten 90 grader og lidt efter til den anden side, og sådan blev han ved længere og længere ind i fjorden - time efter time.
Snakken gik uafbrudt i det lille styrehus. Ganske dagligdags ting blev endevendt som en beroligende mumlen - et stilfærdigt akkompagnement til deres farlige færd. Af og til skævede man
hen til Jakob, der stod tavs og indelukket og stirrede frem for sig.
Endelig lagde de ind i en vig og fortøjede båden til stenene. Selv om solen stod højt på himlen,
var der underligt køligt herinde mellem de forholdsvis høje klipper. De nærmede sig indlandsisen,
og af og til mærkede de et koldt pust derinde fra som af et stort, farligt dyrs åndedrag.
Der var et mægtigt vandfald, der faldt lodret ned i vigen. Kristoffer fortalte, at det efterhånden
var sjældent, han kom længere ind end hertil. Der var jo ikke rigtig noget at komme efter, og de
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havde altid haft en sær frygt for indlandsisen. Der var noget uhyggeligt ved den - noget skræmmende.
Ane, som sad og nørklede med et eller andet håndarbejde, fortalte, hvordan det altid havde undret dem, at der var nogle mennesker, der ligefrem blev draget mod isen. Det var, som om det
gjorde dem godt at trampe rundt oven på indlandsisen, og hvis de gik tværs over den, kom de i
avisen og i fjernsynet og blev hyldet som storfangere, men de havde aldrig bragt nogen fangst
med derindefra - så hvad skulle de derind efter? Og nu havde de oven i købet boret hul hele vejen
igennem isen for at finde ud af, hvad der var indeni - men de aner ikke, hvad de gør. Man skal
ikke lege med isen på den måde - det hævner sig...
Helene mente, det var sådan en sygdom, europæerne havde fået, at de ikke kunne tåle at se
noget stort og fantastisk, uden de skulle op og stå på det, som om det var deres ejendom. Hun
kunne slet ikke forestille sig noget mere grinagtigt end sådan nogle små bjergbestigere, der gik og
plantede små flag på toppen af fjeldene eller på indlandsisen eller på månen - som om, det var
deres! Ane supplerede:
»Det var ligesom lusene, der kravlede hele den lange vej op på ryggen af hvalen, og da de endelig var kommet derop, råbte de alle sammen hurra og plantede deres lille luseflag, for nu var
hvalen endelig deres, og nu var det dem, der bestemte. Lus!«
Det var vel alt sammen fortalt i den bedste mening for at få Jakob tøet op, så han kunne vende
tilbage fra det, der nu åbenbart havde besat ham, men det virkede stik imod hensigten. Han følte
sig fuldstændig fremmed, og han længtes tilbage til sin drøm – til kvinden - til den fred, der hvilede over stedet… aldrig havde han længtes som nu. Aldrig havde han følt sig så fremmed blandt
mennesker som nu.
Han så på dem - så deres spørgende blikke og usikre smil, da han med tårer i øjnene mumlede
et eller andet om at gå op i fjeldet en tur. Så skyndte han sig ud af det tætpakkede styrehus med de
duggede ruder - ud til larmen fra vandfaldet og den kolde luft, der føltes som en vidunderlig befrielse.
Med en klump i halsen arbejdede han sig langsomt men sikkert op i fjeldet væk fra båden
mens tankerne kværnede rundt i hovedet på ham: »Vi har ikke noget at gøre med de mennesker,
Jakob... Hvad har de skrækkelige trolddomsmennesker gjort ved dig...?«
Fjeldet var højere, end han havde troet, og det var svært at komme op. Flere gange måtte han
vende om, fordi han kom op i en blindgyde, og flere gange var han ved at miste fodfæstet på de
våde klipper. Hele tiden hamrede vandfaldet ned i vigen og sendte nu og da kaskader af iskoldt
vand ned over ham, når et af de kolde vindpust fra indlandsisen nåede derud. Højt højt oppe sejlede hvide måger på opvindene fra den varme luft, der mødte isen.
Så var det, han fik øje på rygsækken. Den stod lidt oppe på en afsats. Da han kom hen til den,
så han en hel del udstyr af forskellig slags spredt ud over de flade klipper – værktøj af forskellig
slag og noget, der lignede dynamitstænger. Der var ruller med ledninger og længere fremme stod
en del uåbnede trækasser. Han gik rundt mellem det hele, da han syntes, han hørte et råb ind imellem vandfaldets torden. Han hørte det igen og troede, at de andre var kommet op til ham, men der
kom ingen. Så gik han efter lyden, som syntes at komme fra et sted inde under selve vandfaldet.
Der var en smal afsats, der førte hen til vandfaldet, og efter et stykke tid stod han helt inde under de styrtende vandmasser. Der var omkring 40 meter ned, og han ville uden tvivl blive knust
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mod klipperne i løbet af ingen tid, hvis han faldt. Han bøjede sig frem og opdagede så ligesom en
hule lige nede under den afsats, han stod på, og med møje og besvær fik han sig mavet ned over
kanten og hang i armene, men der var omkring en halv meter endnu. Så lod han sig dumpe det
sidste stykke, og dér lige foran ham – så han Gud. Han stod derinde i hulen, stor og almægtig med
sit lange hvide hår, store buskede øjenbryn og et langt hvidt skæg og så lige på ham med store
øjne.
Han så Guds mund bevæge sig, men han hørte ikke ordene, før han mistede fodfæstet og begyndte at falde bagover ud i vandfaldet. Han prøvede af alle kræfter at genvinde balancen og greb
for sig i den tomme luft, men det var håbløst, og så faldt han. Han undrede sig over, at det nærmest var en behagelig følelse, som om vandfaldet bar ham ned - han følte det, som om han bare
var én af de millioner af vanddråber, der strømmede ned mod vigen - som om han var ét med
vandfaldet. Det hele virkede blødt og nærmest kærtegnende... som at lade sig falde tilbage i en
dejlig blød dyne...
De stod i båden og spejdede op mod vandfaldet for at få et glimt af Jakob, men der var gået
lang tid, siden de havde set den lille skikkelse forsvinder op over klippekanten. De havde snakket
om at følge efter ham, men Ane mente, at det måske var bedst at han fik lov til at være sig selv
lidt. Der var noget i hans holdning, da han så pludseligt forlod båden.
Det var Miki, der pludselig gav et skrig fra sig, da han så en menneskeskikkelse styrte ned
gennem vandfaldet. Helene tog sig til munden og snappede efter vejret. Ane kneb øjnene sammen
for bedre at kunne se med hendes gamle slidte øjne.
De tre mænd sprang af sted hen til den lille vig, hvor vandfaldet styrtede ned. Først så de ingenting, men pludselig fik Peter øje på Jakob, der blev hvirvlet rundt af vandmasserne. Han
sprang ud i det iskolde vand, og efter nogen tid lykkedes det ham at få fat i Jakob og få ham bjerget ind til bredden, hvor ivrige hænder fik ham halet op på klippen.
Så stod de omkring ham – lamslåede, rystende og småhulkende over dette fuldkommen uventede slag af skæbnen, mens Miki ligesom forsigtigt efterprøvende bøjede sig længere og længere
ind over Jakob.
»Han trækker altså vejret!« kom det så pludselig fra drengen, og med ét slag satte det gang i
de andre, der åbenbart havde taget det for givet, at han måtte være stendød efter dette fatale fald.
Hvordan kunne nogen overleve sådan et styrt?
Helene kastede sig ned over den livløse skikkelse og begyndte at massere ham på hele kroppen, men hun stivnede, da hun opdagede de mange steder, der ligesom sad forkert – knogleender
under huden, der ikke skulle være der og så så hun de brækkede ben, der flere steder stak ud. Han
måtte være forfærdeligt tilredt, og deres forløsende glæde over, at Jakob var i live blev hurtigt
afløst af en hovedrystende konstatering af, at det ville han næppe være ret længe. Helene satte sig
på knæ ved siden af Jakob og så på hans ødelagte krop, hvorfra flere blodstriber langsomt men
sikkert banede sig vej hen over klippen – så ubønhørligt, så… Hun knyttede hænderne i skødet og
hulkede i sin totale afmagt. Der lå han, og de kunne intet gøre for at redde ham – kunne højst gøre
hans tilstand værre, end den allerede var – ufattelige smertende afmagt!
Først da så hun, at Jakob knugede noget i sin hånd. Det var stenen. Han måtte have taget den
frem inden han faldt. Hun forsøgte at tage stenen fra ham, men hun måtte bruge al sin kraft for at
få den vristet ud af hans hånd. Forsigtigt lagde hun den i sin egen lomme.
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»Hør lige…« Det var Kristoffer, der brød den afgrundsdybe tomhed med et spinkelt håb, der
tændte sig som en blafrende lille flamme.
»Kan I høre det?« Og nu kom den langt borte fra - lyden af en motor – lyden af hjælp. Alle
drejede hovedet hen mod pynten, hvorfra lyden af den store motor kom - og så dukkede Ravnholts båd frem. De hørte, hvordan gassen blev taget af båden, og de så, hvordan den langsomt
drejede ind mod dem.
Ravnholt kastede fortøjningen ind til dem, og Peter trak båden det sidste stykke ind til klippekanten.
»Hvad foregår der her?« var det første, politimesteren fik sagt – af gammel vane. Så fik han
øje på Jakob og styrede lige hen til sin hårdt kvæstede politiassistent. Efter en hurtig undersøgelse, hvor han forsigtigt drejede Jakob om i natostilling, så han tilbage på den lille flok.
»Hvad er der sket?«
Helene fortalte med rystende stemme, hvordan Jakob havde forladt dem og var klatret op på
fjeldet alene og hvordan de havde set ham styrte ned. Hun fortalte, hvordan Peter havde reddet
Jakob op af vandet. Ravnholt så hen på den drivvåde kæmpe.
»Han er meget slemt medtaget, og det er ikke sandsynligt, han vil overleve, men det eneste, vi
kan gøre er at få ham ned i båden, og så må jeg se at få ham til Nuuk hurtigst muligt. Jeg prøver at
tilkalde en helikopter på vejen, men jeg ved ikke, om der er nogen i nærheden…« Ravnholt rystede på hovedet, mens han så op på vandfaldet.
»Hvad fanden skulle du også derop efter, Munk?«
De fire mænd bar Jakob forsigtigt ombord på båden og lagde ham på sofaen i forrummet. Han
fik et par tæpper omkring sig, og Helene satte sig ved siden af ham. Hun anså det for en selvfølge,
at hun tog med til Nuuk, og politimesteren sagde hende ikke imod. Mens han skubbede båden fra
land så han på den lille flok grønlændere, som stor så underligt fortabte tilbage.
»Lige nu har jeg ikke tid, men jeg skal nok komme tilbage, og så vil jeg meget gerne vide,
hvad I egentlig var på jagt efter herinde i Ingenmandsland. I skal nok høre fra mig…« Så smilede
han, mens han sendte et blik ind i forrummet og startede motoren.
»Men først skal vi lige have Munk her på ret køl. Vi skal nok passe godt på ham.«
Langsomt drejede den store motorbåd stævnen ud mod fjorden, og lidt efter forsvandt den bag
pynten. Lidt efter var også lyden forsvundet, og tilbage i stilheden stod de fem grønlændere, der
så småt begyndte at samle stumperne sammen fra deres mislykkede ekspedition – den ekspedition, der var begyndt så strålende og så lovende, men som var endt så ulykkeligt, som den næsten
kunne. Var der da ingen ende på skæbnens uforudsigelige luner?
Højt oppe over hovederne på dem fulgte et par rødrandede og meget trætte øjne lidt efter Kistaaraq, da den langsomt tøffede hjemover med en så uforrettet sag, som tænkes kan. Et hæst
skrig blandede sig i vandfaldets uendelige torden, men ingen hørte det.
Ombord på politimester Ravnholts båd sad en fortvivlet Helene og holdt Jakob i hånden, mens
båden langsomt arbejdede sig ud af den lavvandede fjord. Magtesløs – så uendeligt magtesløs
overfor sin hårdt kvæstede elsker – og i denne magtesløshed formedes bønnen i hendes sind – en
bøn til Gud om nåde i en kynisk og kold natur. Med hviskende stemme forsøgte hun at ændre
naturens gang ved at appellere til den kærlighed, som bryder alle regler.
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»Åh, Gud, hjælp mig nu! Lad ikke Jakob dø! Jeg ved ikke, hvem du er… eller om du er…
men jeg tror, du har magt til at hjælpe mig. Du er ikke en smålig gud, der kun hjælper sine egne –
du er Sila – du er altet – du er også min Gud, og nu bønfalder jeg dig med alt hvad jeg har i mig:
Lad ham ikke dø! Du er ikke en gud, der indgår aftaler – du er så meget mere end en kræmmergud – og jeg vil ikke love dig noget til gengæld for Jakobs liv – hvad skulle jeg også kunne give?
– men jeg tror, du er en barmhjertig gud, der vil lytte til et fortvivlet menneske… og jeg er… jeg
er fortvivlet, Gud! Du overhører ikke et fortvivlet menneske, Gud! Det gør du ikke!«
Længe sad hun med lukkede øjne og lod de hviskende ord akkompagnere den monotone lyd af
motoren. Da hun omsider så op, så hun til sin overraskelse en sneugle sidde på agterstavnen af
båden. Den sad og så på hende med sit uudgrundelige blik – så smuk – så et med alt, hvad der var
– og mens tårerne piblede frem i Helens øjne, vidste hun nu, at Jakob imod alle regler og imod al
rimelighed ville overleve det umulige. Hun smilede til sneuglen, og kort efter fløj den på sine
lydløse vinger. Hun havde fået svar… fra en hjælpeånd!
Den danske politimester havde travlt med at styre båden gennem den lavvandede fjord, samtidig med at han førte flere samtaler over radioen - og derfor hørte han hverken Helenes bøn eller
så den sneugle, hvis eksistens på disse kanter, han i øvrigt også ville have forsvoret.
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Riget
Det var dette bløde, dybe mørke - et fugtigt og varmt mørke, der gjorde godt - det var, som om
han sank, og det var vidunderligt bare at lade sig synke - langsomt ned i mørkets skød.
Men så kom de. Som projektiler i blændende lysglimt begyndte de at dukke op - flashbacks
med en uhyggelig skærende smerte i hovedet. Ansigter. Stemmer, der mumlede - og så denne
evige skramlen med ting - hårde ting på glas. Det hvide lys.
De blå billeder, der lidt efter lidt tog form af fjelde og fjord. Smagen af is og blod. Angsten i
faldet, hvor alting stivner - det iskolde vand - den mærkelige fornemmelse af at blive skudt. Regn
i ansigtet. Smerten i armen. Forbavselsen... forbavselsen var det første og det sidste. Så kom det
bløde mørke igen - kærtegnende - imødekommende åbner mørket sig og indbyder. Giv slip! Giv
bare slip! Alt er i orden... du skal hjem nu.
Men nej! Der er noget galt. Han må tilbage. Og han kæmper med mørket og arbejder sig opad,
og de kommer igen, ansigterne, stemmerne. Skramlen med hårde ting...
»Gud ved, hvorfor han ikke er død for længe siden?« Overlæge Peter Storch fik ved synet af
den unge politimand og efter et kort blik i journalen føjet endnu et superlativ til den lange række
af ekstremer, som han nød at berette om i gode venners selskab.
Det så ud til, at den dybt bevidstløse mand bl.a. havde pådraget sig åbent kraniebrud, bækkenbrud, ribbensbrud, angiveligt efter et fald fra stor højde inde i en grønlandsk fjord. Således tilredt
var han blevet transporteret seks timer i en motorbåd, inden han nåede frem til sygehuset i Nuuk.
På Dronning Ingrids Hospital havde de gjort et godt stykke arbejde med at lappe ham sammen,
men den fortsatte bevidstløshed tydede på en indre blødning i hjernen, og derfor lå den unge
mand nu på overlæge Storchs bord.
»Hvorfor er han ikke blevet scannet endnu?«, spurgte han sygeplejersken.
»Doktor Knudsen mente ikke, at…«
»At det kunne betale sig, hvad? Det er fandme typisk. Vil De godt sørge for, at patienten bliver scannet øjeblikkeligt. Jeg regner med at operere allerede i eftermiddag.«
»Jamen... er han ikke hjernedød?«
»Hvem, Knudsen? Jo! I høj grad. Det er jo lige præcis det, vi skal finde ud af, lille De. Først
scanner vi, så opererer vi, og så håber vi... og se så at komme af sted med Dem!«
Den unge mand i sengen rørte pludselig på sig, og det gav ligesom et sæt i ham. Storch gik
hen til sengen og så på patienten.
»Gud ved, hvad der sker inde i hovedet på dig lige nu«, tænkte han. Mange gange havde han i
årenes løb stået og dvælet ved et menneske, der blev så lille omgivet af den moderne lægevidenskabs slanger og ledninger og bippende overvågningsteknik. Det så alt sammen imponerende og
professionelt ud - og var det også - men han havde mange gange erfaret, at intet af det hjalp det
mindste, hvis patienten havde besluttet sig for at dø - hvis ikke livsviljen var der, hjalp hverken
den snildeste lægekunst eller den dyreste teknologi det mindste - der skulle andre ting til... og det
underlige var, at man tilsyneladende ikke selv var herre over livsviljen... Var det rigtigt med al
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den teknik, der kunne holde mennesker kunstigt i live i det uendelige... og ligesom trodse skæbnen. Hovmod måske... Well, dr. Storch - du har ikke tid til den slags eftertanker! Han begyndte at
studere journalen.
Politibetjent fra Nuuk, Grønland. Forulykket på en tjenesterejse til Inuvik den 11. juni i år. Pt
fundet af lokale angiveligt efter et fald fra 40 meters højde ned i fjorden. Transporteret pr. motorbåd til Dr. Ingrids Hospital i Nuuk af politimester Ravnholt, der var i området. Var ved ankomsten hertil dybt bevidstløs med en åben fraktur af hø. os temporale samt flere frakt. i hø. arm og i
hø. side af bækkenet. Spastisk parese... bum bum bum... Pupillerne egale, men trægt reagerende...
pupildifferens... trykinstabilitet... intuberet bum bum... faldende puls... stigende blodtryk... hyperreaktion... bum bum bum... yderst kritisk - ja, det skal guderne vide...
OBS OBS: Politisag. Der må ikke foretages underretning til pårørende uden tilladelse fra politimesteren i Nuuk... Nå da da...
»Undskyld, der er klar til scanning nu.«
»Jeg tror, vi kan holde liv i ham, men hvor meget, han er værd, er ikke til at sige endnu. Det
ser ikke for lovende ud.« Overlæge Storch var på vej ud af operationsstuen, mens portørerne løftede den bevidstløse mand over på en seng og rullede ham ned på intensiv afdeling.
»Han burde have været død for længst - han burde fandme være død!« Storch rystede på hovedet, mens han småmumlende tog handskerne af og smed dem fra sig - nærmest vredt.
»Du så selv, hvordan hans hoved så ud indvendig - det var ikke småting, vi måtte fjerne... «
»Herren hytter sine«, kom det tørt fra operationssygeplejersken.
Storch så på hende.
»Hvad fanden, Margrethe - er du ved at blive religiøs på dine gamle dage?« De lo, og overlægen blev filosofisk.
»Det er underligt. Der er nogle mennesker, der stiller træskoene ved den mindste modgang og så er der andre, som simpelt hen ikke kan dø, lige meget hvad fanden der så sker - og det skulle såmænd slet ikke undre mig, om vores ven her vågner op på et eller andet tidspunkt.«
»Nåh, mon dog!« kom det skeptisk fra sygeplejersken, »den slags tilfælde plejer nu ikke ligefrem at vågne op igen, og før eller siden kommer vi til at slukke for maskineriet. Uf, jeg hader
det! I går var de inde og slukke for Eskild Madsen, du ved... ja, jeg synes simpelt hen, det er tortur mod de pårørende, og så kan de tale nok så meget om åbenhed og naturlig omgang med døden
- men er der noget, de rædselsscener ikke er, så er det i hvert fald naturlige... Susanne fortalte, at
familien kom farende ti minutter efter de havde slukket og sagde, at han græd...«
»Hvem?«
»Eskild! De sagde, han lå og græd... og hvad skulle hun sige? Der løb faktisk en tåre ned ad
kinden på ham.«
»Som det er, selvfølgelig. Det sker jo, og det har en helt naturlig forklaring - det er jo bare en
kirtelfunktion.«
»Det sagde de også, men... jeg hader det altså...«
»Men nogen skal jo gøre det, Margrethe... nå, hvad siger du? Skal vi vædde? Jeg sætter to flasker god rødvin på, at Munk vågner op inden en uge... Ok?«
Hun vendte sig forarget om mod ham.
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»Sig mig, doktor Storch har De overhovedet ikke skam i livet - ikke tale om, vi skal vædde om
noget som helst!«
Så smilede hun. »Men skal vi ikke gå ud og få os lidt mad? Det synes jeg, vi har fortjent. Så
kan du jo give den ene flaske nu med det samme.«
Margrethe Ammundsen var en erfaren operationssygeplejerske, og hun forestillede sig ikke
muligheden af, at den ilde tilredte unge mand, de netop havde opereret på i fem timer, skulle have
den mindste chance for igen at komme til at bruge nogen af sine sanser. Men heri tog hun for en
gangs skyld fejl.
I tre døgn lå Jakob Munk dybt bevidstløs hen på intensiv afdeling, men pludselig begyndte der
at ske noget.
Den første overraskelse kom, da det viste sig, at han selv begyndte at trække vejret igen, og allerede den fjerde dag kunne de fjerne respiratoren...
Der var larm omkring ham - hele tiden skingre stemmer, der råbte og skreg. Han var bundet på
hænderne og havde frygtelige smerter. De lagde ham op på skafottet på ryggen, så han kunne se
lige op i guillotinen, hvor den store kniv hang. Han så fluerne, der samlede sig på æggen, og
tænkte på, at de nok skulle nå at flyve væk, inden... Han forsøgte at råbe til dem, at de skulle vende ham om... at det var forkert - at de ikke måtte, men der kom ikke en lyd over hans læber. Hans
mor stod der og smilede til ham. Det er godt, Jakob... kan du nu være en stor dreng og gøre, som
der bliver sagt. Du ved jo godt, at det er nødvendigt... Han lukkede øjnene, men han så hele tiden
den store kniv for sig og kunne ikke lade være med at smugkigge... så kom den... han hørte den
skurrende lyd af det tunge metal, der for ned gennem trærammen. Han så den komme nærmere,
og han løftede hagen for ikke at få den i munden... han mærkede, da den ramte ham på struben...
»Ok, så er han vist klar. Det var dog en voldsom reaktion. Nå, vi giver nasal ilt, Knudsen - og
hold godt øje med ham. Jeg vil gerne have et nyt EEG i morgen.«
Peter Storch så på patienten, hvor de netop havde fjernet respiratoren og suget luftrøret, og lidt
i modstrid med sin yderst professionelle holdning kunne overlægen ikke lade være med at føle en
sær sympati for den unge mand. Han opdagede til sin undren, at det ville gøre ondt at miste ham...
Han var tør i munden, og derfor begyndte han at græde. Måske var det det, der vækkede ham.
Der var kun det hvide loft og de små bip - ellers stilhed. Han vidste ikke, hvor han var, men var
sådan set også ligeglad. Han kunne endnu mærke smerten i struben. Han ville mærke efter, men
kunne ikke løfte armen. Der sad noget i næsen på ham og irriterede.
Langsomt begyndte han at fokusere på små ting - de små huller i loftet - rillerne i lampekuplen
- en stikkontakt, der blev umådeholden stor, så han fik kvalme. Det var, som om dimensionerne
skred væk, og alting voksede eller formindskedes - pustede sig op og sank sammen. Han prøvede
at lukke øjnene, men det hjalp ikke. Han havde lyst til at kaste op, men han kunne ikke - det gjorde ondt i halsen... så faldt han i søvn. Der kom nogen...
Han vågner igen ved, at han græder. En dør bliver smækket hårdt i, og han slår øjnene op. Der
står et menneske som silhuet mod vinduet. Han kan ikke rigtig se - han prøver at fokusere - en
kraftig mand i mørkt tøj. Det er, som om han prøver at indstille et eller andet ved maskinerne, for
pludselig holder bippene op, og der bliver fuldstændig stille.
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Så føler han en isnende angst gennem kroppen, og kort efter forstår han, hvem det er. Så
kommer det hele rullende som en lavine. Alt, hvad der er sket, står med ét lysende klart for ham,
og han skriger og skriger og skriger, indtil han dårligt kan få luft mere. Han prøver at komme op,
men kan ikke røre sig, uden at det gør ufatteligt ondt i hele kroppen. Der kommer én ind - en sygeplejerske.
»Hvad sker der dog? Jamen Gud, er De vågen?« Hun trækker voldsomt i en snor bag ham. Så
sætter hun sig på sengekanten og stryger ham over ansigtet og hænderne, til hans hulken begynder at stilne af, og han falder i søvn igen. Gud ske lov for sådan en engel... Han hører svagt mange
skridt og ophidsede stemmer. Han må have drømt det...
Han vågnede ved, at han hostede, og det gjorde vanvittigt ondt i lungerne.
»Godt, kom så op med det. Kom igen. Host!« Der sad en kvinde på sengekanten og bankede
ham forsigtigt i ryggen. Hun smilede til ham, samtidig med at hun torturerede ham.
»Hvordan går det så med vores stjernepatient?« En ældre mand i hvid kittel kom hen og stillede sig ved fodenden af sengen.
»Ja, jeg vil sige det ligeud, Aagaard - Han her er simpelthen et mirakel. Hvis jeg ikke selv
havde opereret ham, ville jeg tro, det var løgn. Han skulle efter alle solemærker at dømme have
været stendød for mange dage siden. Vi lavede en ny scanning i går, og man skulle tro, det var
løgn, men hjernen så næsten helt normal ud - hvordan fanden det så er gået til. Prøv at se de to
billeder her. Det ene er fra den første scanning inden operationen, og her er så den nye scanning
fra i går. Kan De se forskellen dér... og dér - og dér. Man skulle ikke tro, det var det samme hoved, men... men det er det sgu!«
Han smilede. Patienten så bare tomt på ham, og smilet falmede lidt.
»Nå, vi må vel hellere få ham undersøgt.«
»Der ser ikke ud til at være pareser«, meddelte fysioterapeuten.
»Nåh, det kan vist ikke passe«, smilede den erfarne overlæge og skulle lige til at begynde sin
undersøgelse, da han blev brat afbrudt af patienten.
»Hvor er jeg?«
Det gav et sæt i overlægen. »Hvad Fanden...« Han kom hen og lyste sin patient i øjnene med
en lille lygte. Jakob kunne mærke varmen fra hans hænder i ansigtet. Storch så længe på den unge
mand. Så rystede han på hovedet. »Det her, det går fandme over min forstand.«
Han hviskede nærmest:
»Kan De godt forstå, hvad jeg siger?«
Den unge mand nikkede. »Men De må gerne tale en anelse højere«, hviskede han tilbage.
Overlæge Storch for op.
»Ha! For helvede Aagaard. Det er løgn! Det er fandme løgn! For et øjeblik siden spekulerede
jeg på, om han var blevet en komplet grøntsag, og nu skal jeg Satan banke og brodere mig til at
undersøge, om der overhovedet er noget, han ikke kan. Gud Fader... Det her kommer til at koste
Margrethe 12 flasker Grand Cru...«
Han stod lidt med et usikkert smil og betragtede sin patient hovedrystende. Så satte han sig
igen.
»Undskyld, men jeg skal lige vænne mig til det her... øh... Munk. Øh... hvordan har De det?«
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»Jo, bortset fra en jagende smerte i hovedet, kvalme, mareridt, synsforstyrrelser og at jeg ikke
kan trække vejret - så går det helt fint.«
Overlægen smilede og nikkede. »Og hvordan med armen og hoften?«
»Nåh ja, det er småting, doktor.«
»Munk, har de følelse i hele kroppen? Kan De mærke Deres fødder? Vi prøver lige...«
Overlægen gik ned til fodenden og uden varsel kørte han sin tommelfingernegl hårdt hen over
svangen, så det gav et spjæt i benet. Han gentog det med den anden fod.
»Det ser ud til at være i orden«, smilede han og rystede på hovedet. Så fortsatte han sin minutiøse undersøgelse af et tilfælde, han ikke begreb en tøddel af.
»Utroligt!«, mumlede han - »tænk, hvis de havde slukket for maskineriet for en uge siden...«
Da undersøgelsen var til ende, rejste overlæge Storch sig op og med et anstrøg af højtid holdt
han en bevæget tale til sin patient.
»Kære Jakob Munk. De er et levende mirakel! Forstår De, jeg kender Dem bedre end De selv,
for jeg har set det indvendige af Deres hoved, som var... ret slemt medtaget for at sige det mildt.
Ser De, vi ved meget om hjernen og dens funktioner, men der er også meget, vi ikke ved - alt
det grundlæggende forstår vi ikke ret meget af, når det kommer til stykket - og jeg må sige, at De
bekræfter vores uvidenhed. Hvordan i alverden Deres hjerne kan regenerere på mindre end en
uge, det... he!« Han rystede igen på hovedet og blev alvorlig.
»Jeg har nu undersøgt Dem og må konstatere, at De indenfor en overskuelig fremtid sandsynligvis vil være... fuldstændig rask...«
Han holdt en lille pause, inden han fortsatte. »Jeg vil være helt ærlig overfor Dem. Da jeg kom
herind for lidt siden, var jeg overbevist om, at De var lammet i talecentret og måske også i synscentret og andre steder. Jeg var sikker på, at de havde mistet hukommelsen for ikke at tale om
førligheden fra livet og nedefter. Men... tja, De snød altså os alle sammen... Tillykke! … og velkommen tilbage til... os.«
Overlægen stod lidt usikkert, så drejede han om på hælen og gik hen imod døren. Han standsede halvvejs.
»Øh, det er sandt. De er jo på Rigshospitalets neurokirurgiske afdeling. De blev fløjet herned
fra Grønland, hvor De åbenbart er faldet ned fra en fjeldtop. Så har De ligget her på afdelingen og
drevet den af i fem døgn.. øh... politiet er involveret i sagen og vil gerne afhøre Dem engang ved
lejlighed. Jeg har fortalt dem, at det ville de næppe få meget ud af, men nu... Så vidt jeg kunne
forstå, er politimesteren selv kommet herned fra Grønland for at tale med Dem. Det er hans skyld,
vi ikke har underrettet Deres familie - ja, jeg ved ikke hvorfor, men der er åbenbart noget tys-tys
ved hele affæren. Jeg skal give ham besked om, at De... at De... snart er rask.«
Det sidste sagde han med et opgivende udtryk og en mild hovedrysten.
»Jeg kigger ind igen i morgen, Munk. Bare rolig, der er mange flere undersøgelser på vej…
Drømmer jeg, eller er jeg vågen?«
»Doktor!«
»Ja?«
»Jeg... øh... har det ikke så godt. De kunne vel ikke vente lidt med at informere politiet om
min tilstand. Jeg mener... jeg vil gerne lige komme mig lidt mere, før jeg taler med nogen. Der er
så meget, jeg skal have på plads først... jeg...«
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Han kunne mærke, at gråden kom igen. Han kunne ikke holde sig længere men begyndte at
hulke voldsomt. Fysioterapeuten strøg ham over panden - hun havde gode hænder - hænder, der
hjalp.
Overlægen kom tilbage og satte sig på den anden sengekant.
»Det er helt i orden, Munk. Bare lad det komme ud. De har haft nogle voldsomme oplevelser,
som skal bearbejdes. Ja, jeg ved ikke, hvad der er foregået deroppe, men De må også forstå, De,
som selv er politimand, at jeg er nødt til at informere politiet om Deres tilstand. Jeg er jo selv en
del af systemet... og det må vel også være i Deres egen interesse, at hele sagen bliver opklaret.«
Ind imellem hulkene forsøgte Jakob at sige noget, men han kunne ikke få et ord frem.
Overlægen sad lidt og så på den unge mand og derefter på fysioterapeuten. Så rejste han sig og
begyndte at gå frem og tilbage på stuen lettere forvirret og en anelse irriteret over denne uventede
komplikation.
»Godt, Munk - jeg kan vente til i morgen med at fortælle noget til politiet, hvis De synes, men
så heller ikke længere. I mellemtiden synes jeg, De skulle få talt ud om det hele med en eller anden, De har tillid til... jeg ved ikke... en advokat måske... Der er åbenbart noget, som trykker
Dem.
Aagaard, kender De nogen, som...«
»Hvad med sygehuspræsten? Han har tavshedspligt.«
»Ja, det har sgu alle mennesker efterhånden Aagaard. Det er snart lige før, vi ikke kan tale
med hinanden mere - men ideen er måske ikke så tosset. Kender De ham?«
»Åh jo, lidt. Det er min mand.«
»Hvad? Er det det? Nå, det var jeg ikke klar over. Det var satans... jeg mener, undskyld! Øh,
men det er jo glimrende. Nej, er De gift med Maarup – nå ja, … jeg har bare ikke… De har ikke
samme efternavn, øh… Han er jo gammel pipianer… øh, vi boede sammen på Regensen i sin tid.
Nå, ja ja! Men prøv at overtale ham til at se herop i løbet af dagen, hvis han har tid, men ikke før
om tre-fire timer.
Munk, hør her! Jeg sørger for, De får noget beroligende, så De kan få hvilet lidt mere, og så
kommer vores præst op og taler med Dem i eftermiddag. De skal ikke være bange – det er ikke
fordi, De skal have den sidste olie. Prøv at slappe af lidt. Nå, vi ses i morgen formiddag.«
Jakobs hulken var stilnet af, og også fysioterapeuten rejste sig.
»Prøv nu at hoste godt igennem engang imellem, selv om det gør lidt ondt. Det er ikke noget i
forhold til, når vi skal til at genoptræne armen og hoften.«
Hun smilede og strøg ham med sin bløde hånd over kinden.
»Vi ses i morgen.«
Lidt efter kom en sygeplejerske ind og gav ham smilende en dosis et eller andet igennem hans
drop.
»Sov godt«, sagde hun og klappede ham på kinden.
»Gud, hvor er de søde alle sammen!« tænkte han, inden han sank ned i det bløde, lyse mørke.
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Samtale på stue 10
Thomas Maarup sad og læste i en bog ved siden af Jakob Munks seng. Han var gået op på
hans enestue senere samme eftermiddag, men han ville ikke vække ham. Han opdagede ikke, at
Jakob vågnede, før han sagde goddag, men han begyndte straks at hoste voldsomt. Han prøvede
at holde igen med hosten, for det gjorde vanvittigt ondt. Endelig holdt det op.
Sygehuspræsten kom hen og ville give ham hånden. Da han så, den var i gips, tog han den
venstre hånd i stedet og trykkede den blidt.
»Thomas Maarup. Ja, jeg er en af præsterne her på Rigshospitalet. Min kone sagde, at du gerne ville have én at snakke med, så... her er jeg altså.«
»Kun hvis De har tid - jeg vil nødig...«
»En præst, der ikke har tid, er nok det ynkeligste, man kan tænke sig«, sagde jeg med et smil.
»Jeg har al den tid, der skal til.«
Han ventede lidt, inden han fortsatte:
»Jeg kan forstå, du har været ude for lidt af hvert?«
Jakob forsøgte at slappe af, mens han samlede tankerne og prøvede at huske, hvad der var
sket, efter at han havde taget sin beslutning om at forlade den afstukne vej for at begive sig ud i et
mærkeligt eventyr om en gådefuld sten... stenen!
»Jeg vil gerne bede Dem om noget, pastor Maarup.«
»Ja, selvfølgelig. Hvad kan jeg gøre? Skal jeg kalde på sygeplejersken?«
»Nej, det er ikke det. Jeg vil gerne have, om De kunne finde mit tøj - min anorak. Der er noget, jeg må vise Dem.«
Jeg gik hen og åbnede skabet, hvor jeg fandt en sæk med tøj.
»Er min anorak der ikke?«
Jeg begyndte at rode rundt i sækken, mens jeg halede det ene tøjstykke op efter det andet. Alt
sammen var stift af indtørret blod, og der var hvide saltkanter på det.
»Jeg skal ellers love for, du ordentlig har griset dig til, hvad?« lo han. Endelig fandt han en
blodig og hullet sælskindsanorak og trak den op af sækken.
»Nå da - den er ellers flot...«
»Er der noget i brystlommen?« spurgte Jakob utålmodigt. Præsten kunne se, hvordan han begyndte at ryste over hele kroppen, som om han frøs.
»Jo, der er noget hårdt - ligesom en sten...«
Jakob åndede lettet op.
»Vil De godt tage den til mig?« Han prøvede at sige det så naturligt og roligt som muligt, men
hans stemme rystede.
Det varede lidt, inden præsten fik lynlåsen op og stenen revet løs fra stoffet, fordi det hele var
klistret fast med blod, men endelig lykkedes det, og han gik hen og lagde den i hånden på Jakob.
Han så på den - jo, det var den. Han kunne mærke, hvordan tårerne pressede sig på ved gensynet, og han mærkede den samme dybe glæde gennemstrømme sig, som dengang Miki stod med
stenen på sin lille snavsede hånd. Det virkede, som om det var meget, meget længe siden. Han
knugede stenen i hånden, mens han tænkte på Miki, og alle ansigterne dukkede frem: Kristoffer,
Peter, Simon og Ane... Helene...
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»Var der andet, du ville have?«
»Øh, hvad? Nej tak, De må godt lægge det tilbage. Men jeg ville gerne bede Dem om at ringe
til Inuvik snarest muligt – til Helene Olsen og fortælle, at jeg lever og har det nogenlunde godt…
Jeg kan ikke huske hendes nummer, men det finder De nok. Vil De gøre det for mig?«
Præsten lagde tøjet tilbage i skabet og trak en stol hen til sengen og satte sig. »Selvfølgelig,
lovede han. Jeg gør det, så snart vi er færdige med at snakke. Hvad er det for en sten?«
»Nåh, det er bare sådan en slags amulet, jeg fandt deroppe.«
»Ja, så har den ellers gjort det helt godt, efter hvad jeg forstår.«
Jakob kunne mærke, hvordan stenen blev varm i hånden på ham. Han lagde den op på brystet
under dynen, mens hans tanker søgte tilbage til den lille bygd på Grønlands vestkyst.
»Maarup, har du nogensinde... må jeg godt sige du?«
»Selvfølgelig!«
»Har du nogensinde oplevet at være fuldkommen lykkelig?«
Det varede lidt, inden den aldrende præst forsigtigt svarede.
»Joh, det... det tror jeg nok...« Han måtte se ned, mens Jakob fortsatte uanfægtet:
»Da jeg den søndag eftermiddag for ikke så længe siden sad i Helenes røde hus i Inuvik, var
jeg fuldkommen lykkelig. Jeg havde netop forladt mit tidligere liv og havde mere eller mindre
uoverlagt begivet mig ud i en fuldstændig ukendt fremtid sammen med en flok mennesker, som
jeg følte mig stærkt forbundet med. Det var, som om min tilværelse i løbet af ganske få dage var
blevet udvidet med adskillige dimensioner - som om alt, hvad jeg oplevede af stort og småt - selv
de mindste detaljer - fik en langt dybere betydning. Trivielle ting og ganske banale begivenheder,
som jeg før dårligt nok registrerede, var pludselig led i en langt større sammenhæng, som jeg
kunne se og forstå - eller måske rettere fornemme - for forklare det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg
fik en fornemmelse af... nej en forvisning om, at intet var tilfældigt, og slet ikke jeg selv. Det var,
som om der bag alle disse forskellige begivenheder var en bevidst styring, som ad mange og sære
omveje førte os mod et eller andet fantastisk mål. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det,
men hvor jeg før selv havde prøvet at bane mig en farbar vej igennem tilværelsen, så var det nu,
som om tilværelsen selv tog mig i hånden og viste mig hele livet og gav det alt sammen betydning - og der var ikke den lille meningsløse detalje, der ikke fik afgørende betydning og værdi måske fordi grænsen mellem livet og mig selv blev mere og mere udvisket... jeg var livet, og livet
var mig - hvis du forstår... Selv min blakkede og frygtsomme fortid fik pludselig en ny værdi,
som jeg aldrig havde tiltroet den... alt det, jeg havde gået og græmmet mig over...«
»Syndernes forladelse«, mumlede præsten.
»Hvad?«
»Åh, ikke noget. Bare fortsæt.«
Jakob gjorde et ophold for ligesom at samle tankerne - som om, der var noget, der trykkede
ham. Så kom det:
»Tror du på reinkarnation, Maarup?«
Præsten blev noget overrasket, men han havde selvfølgelig svar på rede hånd:
»Nej! Læren om sjælevandring strider helt klart imod den kristne opstandelsestro. Nej, jeg kan
ikke gå ind for den. Jeg synes også, den tager alvoren ud af vores menneskeliv - tanken om, at vi
ligesom skulle kunne forbedre os fra liv til liv og betale af på vores gæld i det næste liv. Det er
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ganske uforeneligt med kirkens lære om syndernes forladelse... i øvrigt mener jeg, at den oprindelige indiske tankegang er blevet temmelig perverteret af den vestlige udviklingstro, således at
reinkarnationstanken fra at være udtryk for en dybt pessimistisk livsholdning pludselig er blevet hvad skal vi sige - en ny chance for mere liv til den moderne forbruger, der ikke rigtig kan affinde
sig med døden... tror du da på sjælevandring?«
»Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Kirkens lære... tja, måske... Men det var nu så livagtigt, så jeg
ikke bare kan kalde det en almindelig drøm, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det. Nu
kan du jo selv prøve at dømme.
Meget tidligt mandag morgen var vi alle sammen sejlet ind i fjorden. Ja, det var mine venner
fra Inuvik - der var noget – og måske nogen - vi ville ind og lede efter... en hemmelighed... måske
ville vi forsøge det umulige - at gøre en myte til virkelighed... jeg ved ikke - men i hvert fald sejlede vi ind i den mest vidunderlige morgen, jeg har oplevet.
Efter nogle timer lagde vi ind ved et sted, der hedder Naajaat. Jeg kan huske, jeg gik alene lidt
ind i fjeldet, hvorfra jeg kunne se en meget blå sø nede i en dal. Der var også nogle hustomter vistnok helt fra nordbotiden.
Jeg havde haft nogle bevægede dage i Inuvik, og jeg havde ikke sovet siden lørdag nat, hvor
det også kun blev til et par timer - så pludselig kom trætheden, og jeg lagde mig til at sove i en af
disse tomter. Der var en vidunderlig fred over stedet, kan jeg huske...«
Så fortalte den unge politimand om sin mærkelige drøm derinde i den grønlandske fjord. Da
han var færdig, lukkede han øjnene og kunne ikke sige noget i et stykke tid. Så fortsatte han nærmest hviskende:
»Det var ikke en drøm, Maarup. Det var ikke en drøm! Det var noget andet - en fejl eller en
kortslutning af en slags, som jeg ikke kan forklare. Jeg var der virkelig. Jeg var der - men samtidig var min bevidsthed i en anden tilværelse i en anden tid, og det var ligesom en kortslutning
mellem disse tilværelser, jeg var ude for. Som om jeg ikke havde fået hele min bevidsthed med
over, eller hvordan... Sådan drømmer man ikke. Normalt ved man jo ikke, det er en drøm før bagefter, men… Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt tænkte på, om jeg mon var død og opstået i en
anden verden, og måske burde jeg være død, men det var jeg ikke, for nu er jeg jo her. Jeg ved
ikke, hvad jeg skal tro.
Måske er vi meget meget mere, end vi sådan går og tror i vores almindelige liv - måske er vi
overalt i universet på en måde og til alle tider - uden at vide andet, end at vi går rundt i det lille
skrøbelige og sarte indelukke, vi kalder vores liv. Ja, jeg ved det ikke - jeg ved ikke mere, hvad
virkeligheden er for noget.«
Præsten lyttede til ham, så godt han kunne. Så prøvede han at forklare:
»Det, øh, du fortæller er fantastisk, men tror du ikke, det kan være en eller anden form for hallucination. Du var jo meget træt, da du lagde dig til at sove - det kan måske også være noget ved
selve stedet - en eller anden euforiserende plante - ja, hvad ved jeg. Jeg siger det ikke for at underkende dig på nogen måde, men fordi jeg føler, du måske er ved at miste grebet om tilværelsen,
og det kan godt være farligt - sådan at miste sig selv i tid og rum. Er du for eksempel helt sikker
på, du er her nu og snakker med mig?«
»Jeg er ikke syg, Maarup - og du er i øvrigt heller ikke læge eller for den sags skyld psykolog,
vel?«
Maarup kunne ikke lade være med at smile.
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»Undskyld. Du har ret, jeg er præst og jeg skal nok blive ved min læst. I øvrigt virker du hverken syg eller omtåget. Det er bare sådan en gammel vane, som nok kommer af at være sygehuspræst for længe. For mange kurser, ved du.«
Den unge mand kunne ikke lade være med at le. Det gjorde ondt, og han kom til at hoste voldsomt. Han knugede uvilkårligt stenen under dynen, og det var, som om det lindrede på en måde.
Præsten rejste sig og tog jakken af og hængte den på stoleryggen.
Der var tavshed lidt. Den svage støj fra bilerne nede på gaden blev mærkbar i stilheden.
»Hvis det ikke var en drøm«, sagde præsten efter at have siddet lidt og tænkt over fortællingen
- »hvis det ikke var en drøm, så ligger der altså en kirke ved navn Stensnæs Kirke på bunden af en
sø inde i Inuvikfjorden - en kirke med et bibliotek fra engang i 1300-tallet fyldt med bøger og
gamle håndskrifter...?«
Han så hen på Jakob. Det var underligt nok en tanke, han ikke havde tænkt selv. Han nikkede
langsomt: »Ja, sådan må det være.«
De sad begge to et øjeblik og lod tanken bundfælde sig, og pludselig slog det ned i Jakob, at
han måske ikke var den eneste, der kendte til hemmeligheden - at det altså virkelig forholdt sig,
som han havde set det og at andre måske i dette øjeblik var ved at...
»Det var derfor, han forfulgte os - fordi han kendte hemmeligheden om Stensnæs kirke!«
»Jamen hvem...?«
»Ravnholt – politimesteren. De må have kendt til den forsvundne kirke, og har vel troet, at det
var den, vi var taget på jagt efter...«
»Jeg er ikke helt med... Ravnholt? Hvordan er han involveret i sagen?«
»Han ved et eller andet om noget inde i Inuvikfjorden, men jeg er ikke sikker på hvad. Men
hør nu videre. Miki kom og vækkede mig - ja, det var Kristoffers dreng. Vi skulle videre ind i
fjorden. Jeg sagde ikke noget til de andre, og de udspurgte mig ikke - de var jo grønlændere. Vi
sejlede i flere timer og lagde endelig ind ved et stort vandfald - næsten inde ved indlandsisen. Og
derinde kom så reaktionen. Jeg... jeg kunne ikke glemme min drøm, og jeg længtes usigeligt tilbage til tempelherrerne - til kirken - til kvinden... til det hele…
Jeg måtte ud - væk fra dem, så jeg gik i land og begyndte af en eller anden grund at klatre op
ad de ret stejle fjeldsider.
I starten var jeg aldrig bange for at falde ned - det var ligesom den mulighed slet ikke forelå og samtidig oplevede jeg ved flere lejligheder ligesom et déja vue - som om jeg havde prøvet nøjagtig den samme situation før. Det var som om, de tog til i styrke og hyppighed, jo mere jeg nærmede mig toppen, og pludselig blev jeg ramt af en frygtelig anelse - jeg følte det, som om jeg
klatrede op mod min egen visse død, og der var noget rystende uafvendeligt over det. Det var
umuligt for mig at vende om - måske ikke fysisk sådan set, men ligeså umuligt som for natsværmeren at holde sig fra lyset. Jeg måtte op til min skæbne som en anden Sisyfos...«
Jakob gik i stå og lå lidt og kiggede op i loftet.
»De bliver så små, Maarup. Vores liv. Vores ufatteligt små skæbner, der forekommer os at
være af universel betydning. Og vi spørger i øst og i vest om meningen med disse korte åndedrag
og får vel ikke andet svar, end at sådan er det nu. Hvorfor skulle jeg nu igen trækkes op ad den
samme fjeldside blot for at styrte ned og miste hukommelsen eller få kludret min hjerne så fuld-
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stændig sammen, at jeg i virkeligheden ophørte med at eksistere? Er der ingen udvej af denne
evige gentagelse? Hvad er det, jeg skal, pastor? Kan du se nogen mening i det?«
Præsten sad lidt og tænkte sig om. Så rejste han sig op og begyndte at gå frem og tilbage,
mens han fortalte:
»Jeg havde for ikke så længe siden besøg af en yngre kvinde, der ville have mig til at uddrive
en ond ånd. Hun sagde, at den havde plaget hende så længe hun kunne huske både i drømme og i
vågen tilstand som en indre stemme, der ikke ville lade hende i fred, og nu var den ved at drive
hende til vanvid.
Jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. På den ene side ville jeg gerne hjælpe hende, men på
den anden side kunne jeg ikke forestille mig, at jeg skulle begynde som eksorcist eller skulle til at
læse hemmelige formler over hende med håndspålæggelse, og hvad ved jeg. Vi lærte ikke sådan
noget på pastoralseminariet... Så dér sad jeg og skulle prøve at komme med et eller andet acceptabelt svar, og jeg må indrømme, jeg følte mig fuldstændig tom. Jeg havde ikke noget at komme
med i den situation.
Men så kom tilfældet mig til hjælp.
Du ved, somme tider kan man gå rundt med en melodistump inde i hovedet, som man ikke kan
komme af med. Den bliver ved med at kværne rundt derinde. For første gang i mit liv havde jeg
været til rockkoncert med vores børn - de havde faktisk givet mig billetten i fødselsdagsgave, og
det var et af omkvædene fra den koncert, der blev ved at køre rundt i hovedet på mig: Kærligheden overvinder alt. Og så slog det mig, at onde ånder slet ikke skal uddrives med magt eller med
besværgelser, og jeg sagde til hende, at den ånd, som hun kaldte ond og plagsom, ikke ville forlade hende, før hun begyndte at elske den - lytte til den for alvor - ligesom tage sig af den... vise
den omsorg.
Og sådan tror jeg, det måske er med enhver fortrædelighed, vi kommer ud for. Vi må - så
svært det end kan forekomme os - prøve at tage imod alt, hvad skæbnen eller livet byder os - i
stedet for at afvise det eller vende tragedien ryggen, som om den ikke kom os ved for alvor - som
om den var en fejl ved vores rimelige og retfærdige liv. Kærligheden overvinder alt... eller som
Paulus siger: Alting samvirker til gode for den, som elsker Gud...«
»Hvad sagde hun til det?«
»Hvad? Nåh, hun gik. Jeg tror ikke, hun... det var vist ikke lige det, hun var kommet for at høre...«
Præsten satte sig og kiggede ud af vinduet. Det var ved at blive aften, og der var kommet andre lyde nede fra gaden. Jakob smilede til ham. Han fornemmede godt, at præsten var ligeså usikker på livet som han selv, og det varmede ham af en eller anden grund.
»Jeg tror stadigvæk ikke på reinkarnation«, fór det pludselig ud af præsten.
»Nej, nej!«
»Eller på onde ånder for den sags skyld!«
»Selvfølgelig ikke.«
Han sad lidt og skrabede med neglen på en plet på sine bukser. Så spurgte han den unge patient.
»Hvad skete der? Nåede du op til toppen?«
»Ja, jeg kom helt op til det sted, hvor vandfaldet kaster sig ud over kanten - jeg opdagede, at
der lå en masse værktøj og udstyr deroppe – som om nogen var i færd med at undersøge under-
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grunden – der var også sprængstoffer og ledninger – og så så jeg, at der var ligesom en hule ind
under faldet. Jeg måtte ud over kanten for at komme ned på afsatsen, og så pludselig derinde i
hulen så jeg Gud… eller måske var det bare en ældre mand med lagt hvidt hår og skæg, der grangiveligt lignede Gud. Men hvad skulle han lave der? Han råbte et eller andet til mig, kunne jeg se,
men jeg kunne ikke høre noget for larmen fra vandfaldet.«
Jakob lå lidt og så frem for sig med store øjne, mens han søgte at samle tankerne. Pludselig
gav det et sæt i ham.
»Jamen, du godeste! Det kunne jo godt være den forsvundne dansker – hvad hed han? – Andreas Falch. Du forstår, han var forsvundet inde i fjorden …«
Præsten lagde beroligende hånden på hans arm.
»Så skal de nok finde ham. Det skal du ikke bekymre dig om. Men fortæl mig nu, hvad der videre skete.«
Jakob stirrede på ham. »Men du forstår ikke – de har allerede opgivet eftersøgningen… du er
nødt til at sige det til Helene… ja, de kom sammen, forstår du. Hun må have at vide, at han måske
lever derinde. Hun ved godt, hvor det er…« Den unge betjent greb præstens arm og klemte hårdt.
»Lov at du vil sige det til hende!«
Præsten lovede det højt og helligt, og han slappede en smule af. Han blev lidt bekymret for patientens tilstand, så for at berolige ham spurgte han, hvad der videre skete. Jakob lå længe og så
frem for sig med et fjernt blik. Så kom han endelig tilbage til samtalen og hørte spørgsmålet.
»Jeg ved det ikke. Jeg må jo være faldet ned og have slået mig bevidstløs, for jeg vågnede
først op i går… var det ikke i går?«
Jakob så ned på sin indbundne arm, rystede på hovedet, lukkede øjnene. Hovedpinen og trætheden og kvalmen krøb igen ind over ham.
»Nu har du hørt min historie, Maarup... jeg... du forstår, hvorfor jeg helst ikke vil være alene
med politimesteren... jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre... kan du ikke... Jeg ved jo åbenbart for
meget, forstår du... der er ingen tvivl om, at nogen har gang i noget inde i fjorden… det kan være,
de har fundet guld eller hvad ved jeg. Jeg tror, politimesteren er indblandet i det, og at han med
alle midler vil forhindre denne hemmelighed i at komme ud…«
Præsten sad lidt og overvejede situationen. Det så ud til, at regensforeningen Pips medlemmer
på en sær måde var blevet ført sammen af skæbnen efter alle disse år. Storch, Ravnholt, Falch og
nu ham selv… og så Grønland. Hvad var det VP havde spået…? Han overvejede at afsløre sine
forbindelser for den unge sympatiske politibetjent, men opgav det igen. Han havde vist nok at
spekulere på i forvejen, og det var jo sådan set heller ikke hans opgave som sygehuspræst at udarbejde konspirationsteorier med patienterne. Selv om han ikke kunne sige sig fri for en vis nysgerrighed omkring dette usædvanlige sammentræf med de gamle regensianere. Nu manglede det
bare, at Poul Thrane også var involveret på en eller anden måde. Præsten smilede hovedrystende
ved tanken. Så rejste han sig, tog sin jakke på og gik helt hen til den unge mand.
»Hør nu godt efter, Jakob Munk. Jeg oplevede engang en patient, der havde fået en hjerneoperation ligesom du. Det mærkelige var, at det første døgns tid efter operationen var han fuldstændig klar, men allerede dagen efter begyndte hukommelsen at svigte, og i løbet af forbavsende
kort tid kunne han ikke engang huske sit eget navn. Jeg prøvede at snakke med ham, men han lå
bare og stirrede ud i luften, som om han hverken så eller hørte, hvad der foregik omkring ham.
Det var meget besynderligt…«
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Jakob lå og så på ham uden at fortrække en mine. Så gik der pludselig et lys op for ham, og
han kunne ikke lade være med at sende præsten et taknemmeligt smil.
»Tak«, hviskede han bare og lukkede øjnene.
Præsten listede stille ud af stuen og lukkede døren.
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Embedsmænd
Thomas Maarup havde begyndte sin kirkelige karriere som kapellan i Køge, og blev efter nogle år her landsbypræst på Fyn.
I begyndelsen befandt de sig vældig godt i det lille lokalsamfund, hvor familien levede med i
årets gang og i beboernes sorger og glæder. Men efter en halv snes år blev han alligevel grebet af
ønsket om at blive institutionspræst - måske fordi han følte, at han på den måde kunne gøre mere
gavn som præst i ordets egentlige betydning. Tiden var ved at løbe fra landsbypræstens rolle. Udviklingen i 60erne og 70erne betød mere og mere afvikling af landsbyerne, som efterhånden blev
mennesketomme sovebyer, der efter hans mening ikke i længden kunne bære et præsteembede.
Man forsøgte godt nok at imødegå problemet ved at sammenlægge de små sogne, men det var
nok den dårligste løsning af alle, for de gamle sogneskel var ikke sådan at eliminere, og der blev
kæmpet bravt i landsognene for en eller anden nostalgisk landsbyidentitet, som naturligvis ikke
var der og ikke havde været der i mange år. Man talte således meget om fællesskab i landsbyerne,
men fællesskab i ordets egentlige betydning var fortid, og tilbage var kun fritidsfællesskabet omkring beboerforeningen, Brugsen og vandværket. Arbejdsfællesskabet og ikke mindst skæbnefællesskabet var 'en saga blott', og dermed var selvfølgelig også det religiøse fællesskab forsvundet - reduceret til nostalgisk underholdning og social service.
Så han tog konsekvensen og blev fængselspræst i Nyborg, hvor han var i fem spændende, men
også anstrengende år, inden han søgte stillingen som hospitalspræst på Rigshospitalet.
Dér har han været præst siden, og han var lykkelig for sit arbejde med mennesker, der næsten
dagligt formåede at give ham noget værdifuldt, og han følte også, at han ind imellem selv var i
stand til at give disse mennesker - ofte døende eller kronisk syge - noget, de kunne leve eller dø
på. Han var god til samtaler med alle mulige forskellige mennesker - selv børn havde han et virkeligt godt tag på - og han var ganske flittig. Når han ikke var rundt på afdelingerne eller havde
andagter, brugte han bl.a. tiden på psykologistudier, som næst efter teologien var hans hovedinteresse.
Dog var det ikke blot hans psykologiske indsigt, der gjorde kaldet så berigende. Han vidste, at
han som præst havde noget, som de færreste psykologer havde nogen anelse om - han havde kirkens velsignelse, Guds Ord - en salme og en bøn at komme med, og utallige var de gange, han
oplevede dødssyge patienter falde til ro efter sådan en lille andagt eller en altergang. Det sekulariserede folk er såmænd slet ikke så sekulariseret, når det kommer til stykket, hvilket han i øvrigt
havde nogle alvorlige diskussioner med psykiaterne om. De anså nærmest religion som roden til
alt ondt - herunder også til sindssygdom og havde derfor i mangfoldige år forvist og fordømt al
tale om religion fra deres afdelinger. Det var kun med nød og næppe, de tillod præsterne overhovedet at komme på afdelingen. Men selv i sindssygens tåger oplevede han bønnens og salmens
fred og glæde, hvilket dog kun affødte et skuldertræk fra psykiaterne: Så kan vi altså begynde
forfra!
Naturligvis er der mennesker, der for eksempel ikke kan bære overgangen fra et strengt indremissionsk miljø til en pluralistisk virkelighed, men derfra og til at fordømme al religion som psy-
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kosefremkaldende eller som udtryk for undertrykt seksualitet, er der dog et spring... Gud er større
end selv Freud, plejede han at sige.
Som fysioterapeut på samme hospital, havde hans kone, Bodil mere end nok at se til rent arbejdsmæssigt. Derudover var hun medlem af det lokale menighedsråd i Hellerup, hvor de boede i
en ældre villa, og hvor der også blev tid til afholdelse af diverse kurser indenfor fysioterapien bl.a. var Bodil Aagaards fødselsforberedelseskurser noget af et tilløbsstykke. Endvidere havde
hun startet en genbrugsbutik og var formand for den lokale afdeling af Amnesty International.
Således udadtil velfungerende og særdeles aktive og med en stor omgangskreds var deres ægteskabelige samliv dog underligt nok ikke særligt velfungerende. Sandt at sige talte ægtefællerne
sjældent sammen, når man ser bort fra almindelige og praktiske bemærkninger. Man kan vel med
rette sige, at de levede sammen mere af traditionelle og praktiske grunde end af nogen anden
grund. Venligt og høfligt omgikkes de hinanden og sås også sådan sammen blandt venner og bekendte. Men forholdet var stendødt, hvilket de begge var ganske på det rene med, og måske netop
derfor brugte de al deres tid og energi udenfor hjemmet - hver for sig. Udadvendte og alsidige,
opmærksomme og aktive - men alt sammen i skyggen af et dødt ægteskab, der ligesom havde
vendt sig imod dem, og som i virkeligheden gjorde det svært for dem at være ene sammen ret
længe ad gangen.
På en måde kan man måske sige, at deres arbejdsliv og deres umådelige interesse for deres
medmennesker var en slags kompensation for deres manglende samliv med hinanden - et positivt
udslag af en uforløst længsel tilbage mod noget, der var engang - hvad ved man? Eller måske var
det blot gået med deres ægteskab som med så manges: de uudtalte ord, de ubeskrevne følelser var
blevet for mange - havde stemmet sig op og lå nu i en stor, uordentlig filtret bunke og spærrede
for den forløsende åbning. Hele tiden kom der nye ord og tanker bagfra og ville ud, men ordene
og tankerne kunne ikke længere finde vej. Og hvad hjælper de mange psykologistudier så? Eller
måske var de netop et resultat af denne uforløste længsel mod… ja, mod kærligheden?
Engang imellem prøvede de tidligere at tale sammen, men hver gang endte det i en katastrofe,
som truede med - ja, alt muligt - og på et tidspunkt var de vel blevet for satte måske - for etablerede til at lade lidenskaben rydde op i deres sjælelivs rod.
Mødet med Jakob Munk og hans mærkelige fortælling havde sat en sær udlængsel i gang hos
præsten. En længsel efter at slippe alt og kaste sig ud i livets store mysterium, men han vidste
godt, at han aldrig ville vove det. Bange som han dybest set var for livet.
Engang for ikke så længe siden konfronterede deres voksne søn, der studerede samfundsvidenskab på RUC, ham med hans liv og hans arbejde, mens de sad og drak en øl på Det lille Apotek:
»Du er ved at blive gammel, far! Hvor er din nysgerrighed – din eventyrlyst? Eller du er måske så lykkelig i dit kald som salmehøker og som bedstefar, at alt andet vil virke forstyrrende?
Hvordan kan det være, at I indenfor den danske folkekirke altid går med ryggen mod virkeligheden? Det er, som om I er bange for den, så I holder jer til den én gang vedtagne lutherske ortodoksi, og hvis virkeligheden ikke vil indordne sig under jeres indsnævrede og verdensfjerne teologi, så er det værst for virkeligheden. Og så står I dér i jeres tomme kirker og forkynder stor glæde og frihed, som bare ingen gider høre på længere, fordi det ikke siger dem en fløjtende skid
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med retfærdiggørelsen og det levende håb og synd og nåde og Gud og Kristus, inkarnation og
forsoning – jamen for Helvede, far! Trosbekendelsen! Men I bliver bare ved som små hjernevaskede maskiner, der engang for længe siden blev sat i gang og så bare kører videre uden tanke for
omgivelserne eller for virkeligheden. Kan I da for fanden ikke se, at den er helt gal…«
Præsten så på sin dreng med et stille smil. Han var tilbøjelig til at give ham ret, det unge friske
liv, men så let skulle han ikke slippe.
»Du glemmer, at kirken er en helligdom - vores helligdom og ikke en forretning, der skal give
afkast eller gøre nytte på anden måde. Og der er for mig noget utroligt flot i, at kirken bare bliver
ved og bliver ved med at være der. På trods af modgang - og på trods af medgang... Det er ikke
rentabelt - det er ikke engang særlig klogt. Uprofessionelt - ualvorligt, vil mange sige. Verdensfjernt, måske nok. Men sådan er narren og klovnen... og kirken. Fordi alt, hvad de foretager sig
udspringer af en hemmelig forelskelse... en ulykkelig kærlighed til det urimelige... det, som en
jordbunden og resultatorienteret verden aldrig kan acceptere, men heller aldrig undvære. Kirken
er samfundets dør til det umådelige og det urimelige – det burde den i hvert fald være – og hvis vi
afskaffer den – lukker alle de urentable kirker – så bliver samfundet også derefter – i bedste fald
dødkedeligt.
Ser du, det er det, der er galt med ateismen og rationalismen – og måske også humanismen. De
savner begejstring – ånd for at sige det ligeud. I hvert fald den begejstring, der giver sig udslag i
umådelige ord og billeder… det bliver så jævnt… rigtigt, men jævnt hen kedeligt. Vi bruger store
ord i kirken – voldsomme billeder – men det skyldes jo bare vores begejstring, når vi taler om
Gud og opstandelse og mirakler. At man så er blevet så forfladigede i vores jævne tid, hvor vi
sidder på vores flade og kives med jævn forstand, at man nu angriber de begejstrede billeder for
at være utroværdige, det kan kirken jo ikke gøre for. ’Han er slet ikke opstået i virkeligheden!
Gud findes slet ikke i virkeligheden!’ Vorherre bevares! Det svarer til at anklage en forelsket nar
for løgnagtighed, når han påstår, han har mødt verdens dejligste pige – uden at han har undersøgt
samtlige piger i verden… Men det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler om begejstring
over, at… at det er kærligheden, der er vores egentlige grund og ophav og mål med livet – og ikke
spor andet… nå ja, det kan da godt være, kirken selv er skyld i miseren, fordi den blev påståelig
engang i oplysningstiden og selv begyndte at tage billederne bogstaveligt, men det skal vel ikke
forhindre os i at komme tilbage til den oprindelige mening med disse vidunderlige billeder og
fortællinger…«
Hans søn sad og så lidt på ham. Så løftede han sit glas.
»Skål far! Prædike det vil han, men det kan han ikke – leve det kan han, men det vil han ikke…«
Det var en lun sommeraften i juli - en af de få aftener, hvor begge ægtefællerne var hjemme
efter lange arbejdsdage, som ofte blev endnu længere i ferietiden. De havde spist en let middag i
haven med de obligatoriske jordbær bagefter, og Thomas Maarup sad i sit kontor og studerede en
interessant artikel i Præsteforeningens Blad omkring Luthers Syn på Lydighed mod Øvrigheden,
da det ringede på døren.
Med et halvt øre hørte han, hvordan Bodil bød den fremmede indenfor, og lidt efter stod en
ældre, gråhåret mand i mørkeblåt jakkesæt i kontoret og undskyldte det sene tidspunkt, men der
var noget, han gerne ville tale med præsten om.
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Præsten smilede ved det uventede gensyn og gik hen og greb sin gæsts hænder.
»Ravnholt! Gamle panserbasse! Hvor hyggeligt! Kom indenfor! Sid ned! Hvad bringer dig på
disse kanter? Kaffe! Vi skulle lige til at drikke kaffe…«
De to ældre herrer satte sig ved sofabordet – præsten brød sig generelt ikke om at have et skrivebord imellem ham selv og hans besøgende - det virkede lidt for klientagtigt, og som præst ville
han gerne signalere en solidaritet med de mennesker, han talte med - et signal om, at de var på
lige fod så at sige.
Efter de indledende orienteringer om den almindelige helbredstilstand og de familiære forhold
og arbejdssituationen i henholdsvis det grønlandske retsvæsen og den danske folkekirke – krydret
med et par af de gode minder fra regenstiden - opstod der en lille pause, inden politimesteren lidt
famlende forsøgte at komme til sagen.
»Ser du, Maarup, det er ikke så nemt for mig at tage dette skridt - sådan at opsøge dig privat
med det ærinde, jeg kommer med. Jeg er jo selv embedsmand og forstår måske bedre end de fleste din situation som sjælesørger og den absolutte tavshedspligt, der følger med dit embede - og
dog kræver situationen efter min bedste overbevisning, at jeg i det mindste fortæller dig, hvad
denne sag drejer sig om. Så må det naturligvis være op til dig alene at afgøre, hvad du vil foretage
dig efterfølgende. Jeg kan kun håbe det bedste. Men til sagen. Jeg ved, at du for nogen tid siden
har talt med en af mine ansatte i Nuuk, som var indlagt på Rigshospitalet - i hvert fald har du efter
sigende tilbragt adskillige timer sammen med Jakob Munk på neurokirurgisk afdeling - ja, jeg går
ud fra, du husker vedkommende?«
De to mænd så på hinanden et øjeblik, inden præsten svarede.
»Som du selv nævner, så har jeg jo absolut tavshedspligt i sager som disse, og jeg tvivler på,
jeg vil kunne være dig til megen hjælp, hvis du søger oplysninger om samtalens indhold.«
»Nej, naturligvis ikke,« kom det hurtigt fra Ravnholt. »Men... men vil du give mig lov til at
fortælle min version af den historie, du sikkert allerede har hørt? En historie, som selvfølgelig har
berørt mig dybt personligt...«
Præsten blev en anelse ilde berørt over sin gamle vens pludselige pågåenhed.
»Jamen, selvfølgelig! Det er vel det, jeg er her for.«
Politimesteren skulle til at begynde, men blev afbrudt ved, at Bodil kom ind i kontoret med en
bakke med kaffe. Hun satte den på bordet, sagde vær så god og gik ud igen. Præsten sendte hende
et vredt blik, som hun dog valgte at ignorere, og han delte kopperne ud og skænkede kaffe.
»Sukker eller fløde? Sig mig, ryger du?«
Ravnholt rystede afværgende med hånden, ellers tak.
Maarup benyttede afbrydelsen til at gå hen og hente sig en cerut. Han mindedes den unge politimands drøm, der alligevel havde gjort større indtryk på ham, end han måske ville være ved –
især overfor andre. I det hele taget havde Jakob Munk gjort indtryk på ham - ikke mindst fordi
han midt i alt det dramatiske og temmelig fantastiske havde bevaret en sund selvironisk humor,
der på en sær måde gjorde ham lidt mere troværdig. Og hvis det var sandt, hvad han havde fortalt,
så var hans gamle ven her åbenbart involveret i et eller andet obskurt foretagende inde i Inuvikfjorden. Han satte sig med et imødekommende smil.
Politimesteren rømmede sig.
»Naturligvis har jeg gjort, hvad der var menneskeligt muligt for selv at få Jakob Munk i tale,
men uden held. Det ser ud, som om han fuldstændig har mistet hukommelsen. Imidlertid er jeg
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overbevist om, at han spiller komedie. Vi skulle netop til at tage andre midler i brug for at få ham
til at tale...«
»Hvilke midler, Ravnholt?«, afbrød jeg ham.
»Lad mig blot sige, at vi har midler til vores rådighed til den slags situationer, som slet ikke er
ualmindelige - og bare rolig, pastor, jeg taler ikke om tortur under nogen form. Det er jo heldigvis
forbudt i vores del af verden... Men... vi nåede det ikke, før han forsvandt.«
»Forsvandt? Fra afdelingen?« Præsten satte sig overrasket op.
»Sporløst. Ingen aner, hvor manden i øjeblikket befinder sig.« Politimesteren så undersøgende
på sin gamle kontubernal.
»Jamen, hvornår… hvordan... var han ikke slemt medtaget - øh, også rent fysisk, mener jeg?«
»Jo, meget slemt. Ingen ved det bedre end jeg, da jeg selv har sejlet den hårdt kvæstede mand
fra Inuvikfjorden til Nuuk og vel nok dermed har reddet hans liv… men jeg foregriber historien.«
Ravnholt tog en slurk kaffe, inden han fortsatte.
»Jeg har været politimester i Grønland i fem år til oktober. Det er et spændende job i sig selv egentlig en fantastisk udfordring, som kræver både politisk tæft og en hel del menneskelighed og
forståelse for anderledes tænkende mennesker. Vi lever jo til daglig i dette skisma mellem dansk
lov og grønlandsk levevis, som ikke altid er lige forenelige. Grønlænderne er jo stadig på mange
måder et naturfolk, hvilket bl.a. giver sig udslag i en særdeles lempelig straffelov, som du nok
ved. Ja, det er vel i og for sig forkert at tale om straf overhovedet, når det drejer sig om den grønlandske retspraksis, hvor de skyldige jo dårligt nok drages til ansvar for deres forbrydelse. Der er
for så vidt ingen forbrydere i Grønland - kun ofre - voldsofre, mordofre osv. - men også de mennesker, vi normalt kalder forbrydere, betragtes som ofre - ofre for deres vrede, deres følelser i det
hele taget – og ikke mindst ofre for alkohol. Der er stort set ingen kriminalitet i Grønland, uden
der er alkohol indblandet. Og de behandles også derefter: som børn, der ikke ved, hvad de gør, og
derfor naturligvis ikke kan drages til ansvar på samme måde som i resten af landet. Personligt
synes jeg, der er noget smukt ved den måde, det er lykkedes at indrette det grønlandske samfund
efter de givne forhold og ikke blot plagiere danske tilstande - men det er spørgsmålet, hvor længe
det holder.
Ser du, Maarup, Grønland er et spændende land - måske endda mere spændende, end man
skulle tro, når man kun ser den smukke og barske natur og de få byer og bygder med en samlet
befolkning ikke større end befolkningen i Randers. For nedenunder disse synlige ting gemmer der
sig - hvad skal jeg sige - en uvurderlig skat, og det er denne rigdom, vi føler det som vores opgave at værne mod udviklingen.«
»En skat?« Præsten stirrede vantro på sin gæst.
»Ja, jeg kan vel tale ligeud af posen til en præst med absolut tavshedspligt: Rent bogstaveligt
en skat i form af mineraler. Der er i Grønland øh... visse forekomster, som vi blev temmelig overraskede over, da vi opdagede dem gennem nogle geologiske undersøgelser, som et portugisisk
selskab foretog for et par år siden. Vi ville undersøge zink- og blyforekomster, og så fandt vi...
noget, som vi ikke havde regnet med... ja jeg vil helst ikke gå i detaljer, forstår du nok...
Når vi har valgt ikke at offentliggøre disse fund, skyldes det frem for alt de uoverskuelige
konsekvenser, det ville få for Grønland. Landet, som vi kender det og holder af det, ville sandsynligvis gå under - bl.a. fordi den grønlandske befolkning og det grønlandske hjemmestyre jo slet

126

ikke er modent - og heller ikke gearet - til at forvalte fund af den størrelse... det ville aldrig gå...
aldrig!
Og dermed er jeg så inde på den anden »skat«, som findes i Grønland: selve den grønlandske
kultur - den oprindelige, grønlandske folkesjæl, som vi kender den og holder af den.«
Politimesteren sad lidt og ledte efter ordene.
»Forstår du, Maarup, vi danskere har brug for Grønland, som det er - måske i langt højere grad
end vi gør os det klart. Ja, jeg har ofte spurgt mig selv, hvorfor de mest mondæne danske forfattere på et eller andet tidspunkt i deres karriere altid kaster sig over Grønland? Hvad er det, der inspirerer dem - og næsten enhver, der bare har tilbragt 14 dage i Grønland - til at skrive tykke værker om dette besynderlige land og dets befolkning? Er det ikke fordi, vi på en måde er blevet afhængige af dette - hvad skal jeg sige – dette oprindelige, menneskelige idealbillede, som vi måske
har svært ved at finde blandt vore egne kulturelle rødder? Jeg mener, vikingeidealerne er jo trods
alt noget falmede - bortset fra deres rent turistmæssige værdi - og nationalismen fra forrige århundrede eller bondekulturen for den sags skyld - det er jo alt sammen ved at være passé - ja, selv
Grundtvig har fået åndenød, og kirken… ja, du ved jo selv… - og hvad gør vi så? Jamen, så søger
vi tilbage til det førkulturelle så at sige - indianerromantikken - junglefolkene i Sydamerika – the
aboriginals - de enkle, primitive dyder - og her ligger den grønlandske storfangerromantik jo lige
for - og så er den jo på en vis måde også en del af den danske historie og kulturarv.
I virkeligheden stjæler vi naturligvis den grønlandske oprindelighed i mangel af bedres havelse - sådan som vi har stjålet den sorte amerikaners musik, tibetanernes religion, og som vi har
stjålet så meget andet fra det, vi opfatter som kulturernes og religionernes store tagselvbord. Vi er
jo ikke superforbrugere for ingenting. Men man kunne vel også med lidt god vilje kalde det en
slags handelsaftale. De køber vores forbrugsgoder og vores teknik og betaler med en ny livsholdning til Vestens mere og mere fortvivlede og desperate forbrugere. Ja, vi kalder dem nok primitive, og mange foragter dybest set de oprindelige kulturer, men netop i dette primitive og oprindeligt ægte og barnlige ligger der en værdi, som ikke må undervurderes, og Grønland er måske et
af de sidste områder i verden, hvor noget af denne oprindelige folkesjæl stadig er i live. Den må
ikke gå tabt - ikke for alt i verden.«
Præsten kunne ikke lade være med at bryde ind.
»Det med mineralerne kunne man vel lade befolkningen selv afgøre. Det bør vel være et lands
egen befolkning, der bestemmer over landet...? Men sig mig lige, Ravnholt, hvem er ‘vi’ egentlig? Jeg mener, med al respekt for dit embede - så er det vel ikke almindeligt, at det er politimesteren i Nuuk, der styrer grønlandspolitikken...«
Ravnholt betragtede sin vært og rystede på hovedet.
»Åh, ja, det er meget nemt, Maarup, at være forkæmper for menneskerettighederne på andres
vegne, når man ikke kender til forholdene. Alle mennesker er lige, ikke sandt og har samme ret til
at søge lykken og samme ret til frihed - og menneskerettighedsforkæmperne vinder altid gehør i
medierne og bliver til magtfulde organisationer, som kan ændre verdens gang ved hjælp af deres
hæmningsløse propaganda og letkøbte medietække. Og de stakkels indfødte grønlændere er bare
så undertrykte af de onde danskere.
Har du glemt, hvilken ubodelig skade miljøorganisationerne forvoldte for de grønlandske fangerfamilier på grund af deres såkaldte babysælkampagne? En hel kultur mistede sit økonomiske
eksistensgrundlag på grund af bare ét rørende fotografi, som gik verden rundt, og som i øvrigt
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intet havde med Grønland at gøre. Det er så fortvivlende nemt i dag at vinde gehør for den letkøbte forargelse, og selv politikerne ved det og kører med på vognen. Det giver altid stemmer at
vise en fast etisk holdning udadtil - men plat og populisme er og bliver det jo.
Og så er der faktisk kun os tilbage, Maarup, embedsmændene. Så er der kun os til at handle i
fornuftens navn - kun os til at foretage den langsigtede og nødvendige planlægning - og det gør vi
så, mens vi smiler og nikker til vore mere eller mindre popularitetsfikserede politikere, der jo da
heldigvis kommer og går. Der er til enhver tid upopulære ting, som skal gøres. Og Gud ske lov
for det loyale korps af embedsmænd, der trækker i trådene bag hele dette rædselsfulde og forløjede marionetspil, som medierne og befolkningen går så højt op i - men som jo altid styres af stemninger - ikke andet end ansvarsløse stemninger, der som bekendt skifter, som vinden og medierne
blæser. Hvor ville vi være, hvis der ikke var nogen bagved alt dette til at gøre det, der skulle gøres? Lad dem more sig - politikerne, medierne, folket - så længe det ikke får alvorlige konsekvenser for udviklingen... «
Ravnholt tømte sin kop.
»Nuvel, du spørger, hvem ‘vi’ er, og det skal jeg såmænd gerne fortælle dig. ‘Vi’ er en gruppe
embedsmænd og andre interesserede med særlig tilknytning til grønlandske forhold, der blev
stiftet under krigen af en række mennesker, som var dybt bekymrede over udviklingen i Grønland. Ja, du ved sikkert, at ambassadør Kaufmann imod alle forholdsordrer på det nærmeste solgte
Grønland til USA under krigen og dermed satte en udvikling i gang, der på sigt truede med fuldstændigt at forandre landet. Det var oprindeligt for at hindre noget lignende i at gentage sig, at en
gruppe mennesker med hjerte for den grønlandske sag - der var i øvrigt også præster iblandt - i al
stilhed stiftede dette selskab til bevarelse af det, de kaldte det ægte eller det gamle Grønland.
Ja, jeg skal ikke trætte dig med grønlandspolitikken under og efter Hans Hedtoft og den pludselige politiske interesse for at ligestille Grønland med Danmark - i teorien i hvert fald - dengang
Grønland fik strategisk betydning under den kolde krig. Landet blev uheldigvis gidsel i hele spillet omkring Danmarks forhold til NATO og skulle partout være et dansk amt, og som et led i
denne udvikling kom så de økonomiske planer for forretningen Grønland - G-50 og G-60 planerne osv. osv. - du kender det sikkert alt sammen.
Men vi var overordentligt bekymrede for udviklingen i Grønland, og vi kæmpede af al magt
for at bremse den, så den grønlandske befolkning forblev - hvad skal jeg sige? - grønlandsk, og
ikke blev alt for involveret i udviklingsprocessen. Det drejede sig jo kun om rammerne. Grønlands indre liv, så at sige, skulle forblive, som det var.
Så kom jo hjemmestyret i 79, som vi naturligvis støttede helhjertet i dets bestræbelser på at begrænse den fremmede indflydelse og dominans i »vores« land. Dets idealistiske kamp for bevarelsen af grønlandsk kultur kunne vi helt og holdent gå ind for. Ja, uden at rose mig af vores lille
kreds, så var hjemmestyrets forbavsende hurtige indførelse for en stor del vores fortjeneste.
Men tiderne er skiftet, og nu er det, som om idealismen er falmet noget - den er blevet sært
slagordsagtig og har fået stærke nationalistiske anstrøg – alt sammen fordi den til stadighed bliver
konfronteret med den barske økonomiske virkelighed. Mange institutioner er jo blevet grønlandiserede, som det hedder - er kommet hjem til Grønland i idealismens og nationalismens navn. Men
hverdagen melder sig altid og er bestemt ikke nogen dans på roser.
Samtidig med dette oplever de nu, at selve det økonomiske livsgrundlag: torsken - begynder at
forsvinde fra Grønland - og derfor er man forståeligt nok begyndt at søge mere og mere desperat
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efter andre indtjeningsmuligheder i en stadig længsel efter helt at kunne realisere det nye Grønland, hvilket vil sige at frigøre sig fra dansk indflydelse og endelig blive et frit og selvstændigt
grønlandsk folk.
Men det har jo aldrig været vores mening med hjemmestyret, at det skulle være forløber for en
grønlandsk selvstændighed. Vi må for alt i verden bevare afhængigheden af Danmark, og derfor
må vi også bevare retten til undergrunden på danske hænder, for her ligger altså nøglen til Grønlands selvstændighed - og dér, Maarup, der skal den blive liggende i mange år endnu.«
Præsten rejste sig og gik hen til vinduet og så ud i den smukke danske sommeraften. En stribet
kat sneg sig omkring i bunden af haven med en hale der vidnede om en vis irritation - som om
den var blevet jaget væk fra en lækkerbisken. Nu kom Bodil ud i haven og satte havestolene op
mod bordet. Af en eller anden grund irriterede det ham, og han følte inderlig trang til at gå ud og
sparke alle de pænt opsatte havemøbler ad Helvede til - soluret - fuglebadet... Bodil... Han vendte
sig om mod Ravnholt.
»Jeg... kender ikke så meget til Grønland, men jeg kan forstå, at der er stærke kræfter i gang i
Danmark for at bevare landet som... ja, som en koloni? Eller tager jeg meget fejl? Er det, man ønsker ikke i virkeligheden at holde den grønlandske befolkning nede - om ikke i uvidenhed, så dog
i en form for uskyldstilstand, så det såkaldte 'ægte, gamle Grønland' kan bevares som... som en
form for reservat i denne hårde verden, der styres blindt af økonomiske kræfter. Jeg er ikke sikker
på, jeg helt forstår pointen - eller rettere, sådan som jeg forstår den i øjeblikket, er jeg temmelig
sikker på, at jeg ikke bryder mig om den... Der kommer nu engang aldrig noget godt ud af løgn og
bedrag, og er det ikke lige præcis det, der foregår, Ravnholt? Bevares, i den bedste hensigt... altid
i den bedste hensigt, men alligevel? Og så har jeg slet ikke nævnt min første indskydelse: at der
stikker noget helt andet under - som f.eks. ønsket om at bevare Grønlands rigdomme vel ikke så
meget skjult, som for sig selv. Hvem og hvad er det i virkeligheden, dette tilsyneladende så filantropiske broderskab arbejder for? Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på mafiaen...«
Ravnholt så på sin opbragte vært. Han falmede lidt i erkendelsen af, at præsten åbenbart ikke
var til sinds at give ham medhold. Det overraskede ham ikke så lidt, at en præst kunne være så
skeptisk - og oven i købet give udtryk for denne skepsis. Hvor var den gode gamle joviale, fortænkte og lidt naive præstemand fra hans barndom?
»Du bruger så... så stærke ord, Maarup, men jeg kan ikke sige andet, end at vi mener, vi gør
det rigtige, og vi mener også, vi ved, hvad vi gør, når vi forsøger at bevare en hel kultur fra den
sikre undergang... At der skulle være noget suspekt i det, kan jeg egentlig ikke indse... og ligefrem sammenligne hæderlige danske med mafiaen synes jeg ærligt talt... Som præst må også du
vel være på det rene med, at en vis form for politisk tæft nu engang er en nødvendig del af det
virkelige liv - vi er jo som bekendt kun ufuldkomne syndere, ikke sandt?«
Jeg skulle til at protestere, men blev vinket af.
»Nå, men lad nu det ligge - og for at komme frem til mit egentlige ærinde« - Ravnholt så på sit
ur - »ser du, vi er bange for, at hemmeligheden om disse… mineraler, vi opdagede tilbage i 79, er
ved at blive afsløret, og det vil vi gøre alt for at forhindre, da konsekvenserne altså efter vores
mening vil blive uoverskuelige, ja, tragiske for Grønland – og vi mener at vide, hvad vi taler
om…
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Det var det, der var baggrunden for at sende Jakob Munk til Inuvik. Det hele startede med, at
en død mand var blevet fundet i kirken en nat. Det mærkelige ved det var, at den afdøde var vores
fælles ven, Poul Thrane, som i øvrigt har levet en noget omflakkende tilværelse. Ja, han var jo
med til VP’s begravelse…«
Det gav et sæt i præsten, men han forsøgte tappert at gøre gode miner.
»Ja, jeg kan godt huske Thrane. Der var et eller andet ved ham… Nå, tænk… men hvad var
han egentlig død af? Og så i kirken…?«
»Ja, vi er ikke helt sikre, men det tyder på, at han har fået et hjerteslag simpelt hen. Men det er
såmænd ikke det mest underlige. For samtidig med, at Thrane dukkede op i Inuvik – ud af den blå
luft, så at sige – så forsvandt Andreas Falch fra bygden. Ja, du ved måske, at han slog sig ned i
Inuvik for et par år siden.
Spørgsmålet var, om Falch og Thrane havde opdaget fjordens hemmelighed – det kunne noget
godt tyde på - men at der så var et eller andet, der var gået galt, så nyheden aldrig nåede ud af
fjorden. I så fald ville alt jo være i den skønneste orden – set fra vores synspunkt… ja, bortset fra
de to tragiske dødsfald, selvfølgelig… Men hemmeligheden ville være bevaret, hvis du forstår. Så
vidt så godt. Men så må den alligevel være sivet ud i bygden på en eller anden måde, for pludselig
drager min betroede assistent, Jakob Munk på en veludstyret ekspedition ind i fjorden sammen
med en flok grønlændere, efter at han åbent har vendt mig ryggen, da jeg personligt var kommet
til bygden for at hente han hjem. Ja, han havde klokket lidt i det med en ulovlig opgravning af den
afdøde, så jeg var nødt til at tage affære… Indtil da havde jeg kun kendt Munk som en loyal medarbejder - ikke specielt opvakt - almindeligt begavet og tilmed lidt genert af sig - politimestersøn
fra Fredericia - men på en eller anden måde blev han åbenbart forandret til en overordentlig selvstændig person, der gav sig til at bore i sagen på egen hånd og som endda modarbejdede mine
udtrykkelige ordrer og til sidst vendte mig ryggen og på det nærmeste ydmygede mig offentligt
dernede.
Se, meningen var jo, at han blot skulle udfærdige en lovformelig rapport om denne dødfundne
person til embedslægen, og jeg indprentede ham fra starten, at vi ikke behøvede at lave nogen stor
sag ud af det – nå ja, gav ham det indtryk, at opgaven faktisk var at få lagt låg på sagen hurtigst
muligt, og jeg tror da også, han havde forstået opgaven og så en ære i at udføre den bedst muligt
uden at spørge om motiver eller begrundelse. Men der skete et eller andet dernede i bygden. Han
kom i dårligt selskab. Først med en lidt … anløben kollega til dig - den lokale danske præst... øh,
kender du ham for resten? Hans Thorsen hedder han. Det var præsten, der efter sigende fandt den
døde mand i kirken.«
Præsten rystede på hovedet.
»Nå, men senere kom han også i kontakt med nogle af de lokale grønlændere, og så begyndte
lavinen ellers at rulle, for nu var der nogen, der åbenbart fik fært af hemmelige skatte, også i en
grad, så selv Jakob Munk blev ganske fordrejet i sit lille hoved og fulgtes med en flok lokale lykkeriddere og skattejægere ind i fjorden for at opspore … ja, hvad ved jeg.
Da jeg fik nys om deres forehavende, sejlede jeg efter dem, men da jeg nåede ind til dem langt
inde i fjorden, fandt jeg Jakob hårdt kvæstet – angiveligt efter at være styrtet 40 meter ned gennem et vandfald… Man skulle næsten tro, der hviler en eller anden forbandelse over fjordens
hemmelighed med alle de tragiske skæbner, den afstedkommer. Det er som om, naturen selv har
besluttet at holde hemmeligheden hemmelig… nå, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men du kan
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nok forstå, at jeg gerne vil i kontakt med Jakob Munk, der måske er i alvorlig fare. Han må jo
være blevet bortført fra afdelingen…«
Ravnholt ville skænke en ny kop kaffe op, men termokanden var tom, så han måtte sætte den
fra sig med uforrettet sag. På præstens spørgsmål, om han skulle skaffe en ny kande, takkede han
nej, men sagde tøvende ja tak til et tilbud om en øl.
»Der er også en anden ting«, sagde Ravnholt stille, mens han drejede flasken mellem hænderne. »Jeg ville egentlig ikke have nævnt det, men Thrane fortalte noget om en mærkelig sten, han
havde fundet… ja, det lyder absurd, men der skulle være tale om en slags lysende sten, som på en
eller anden måde skulle have betydning for det, som findes inde i Inuvikfjorden. Som sagt har
Thrane levet en noget omflakkende tilværelse, og man kan godt så tvivl om hans dømmekraft,
men på den anden side virkede han ret nøgtern, da han fortalte Andreas og mig om det… ja, det
var efter VP’s begravelse. Han mente at stenen på en eller anden måde var nøglen til fjordens
hemmelighed, uden at han dog kom nærmere ind på det. Han havde fundet den for mange år siden
godt skjult inde i en varde ved Lichtenfels, men han havde mistet den, da han ville fragte den til
Danmark – uheldigvis med Hans Hedtoft, og nu havde han kun en enkelt lille stump af stenen
tilbage, som han altså mente, betød noget vigtigt. Vi… har ledt efter hans sten, men har ikke fundet den, og jeg har en mistanke om, at Jakob Munk ved, hvor den er eller måske endda har den i
sin besiddelse… men du har ikke…? Ja, det er selvfølgelig ret vigtigt for os, at den ikke falder i
de forkerte hænder. Vi ved jo ikke, hvilke kræfter der kan slippes løs inde i den fjord. En lysende
sten tyder på, at der kunne være tale om noget radioaktivt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der
kunne ske…«
Præsten sad lidt og så på sin gæst. Han var blevet mere og mere ubehagelig til mode ved sin
gamle ven, som han efterhånden ikke stolede det mindste på, og hvis formål med tilværelsen
åbenbart gik ud på at undertrykke den grønlandske befolkning. Han var overbevist om, at manden
forsøgte at udnytte ham, og han så på sit ur for at markere, at audiensen var ved at være slut for
hans vedkommende.
Katten fra før kom spadserende hen over græsplænen med en solsort i munden. Han så Bodil
komme farende med en kost ...
»Jeg tror, du tager fejl, Ravnholt«, sagde han så. »Jeg tror, du har fået et helt forkert indtryk af
Jakob Munk. Han er så lidt som vores gamle regenskammerat Andreas Falch eller for den sags
skyld Poul Thrane nogen lykkejæger eller skattejæger, men et oprigtigt, sandhedssøgende menneske, og du har gjort en ganske alvorlig fejl ved at udnytte ham i dette fordægtige gøglespil i
stedet for at indvie ham i sagen på en ordentlig måde. Du har bevidst udnyttet ham i den tro, at
han var et let offer, og det kan kun fryde mig, at du tog så grundigt fejl. Hvad hans forsvinden fra
afdelingen angår, er jeg lige så målløs, som du selv. Jeg har ingen anelse om, hvor han er i øjeblikket. Og hvad en dødssyg patients betroelser til mig angår, så forbliver de naturligvis mellem
ham og mig. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er noget skuffet over din rolle i denne sag. Og så
skal jeg undlade at kommentere de mere eventyragtige aspekter omkring lysende sten… Helt
ærligt, Ravnholt…!«
Præsten blev afbrudt af sin gæst, der rejste sig op.
»Du forstår ikke alvoren i det her, Maarup. Selvfølgelig er det mit ansvar... og jo, jeg har gjort
Munk uret... det var en fejl, som jeg før eller senere kommer til at stå til regnskab for. Nuvel. Jeg
er ked af, at jeg ikke lever op til dine forventninger. Jeg havde inderligt håbet, at du ville overveje
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sagens betydning langt mere end at bedømme min mangelfulde person. Jeg ved, at jeg har gjort
fejl på mange områder, men jeg beder dig blot bære over med mig som et ganske almindeligt
menneske - et menneske, der er under befaling af noget, der er større og mere betydningsfuldt end
vores gøren og laden i det små.«
Han så direkte på præsten.
»Men jeg kan forstå, jeg har forspildt min chance hos dig. Jeg beder dig så blot om ikke at omtale denne samtale for nogen... det... det er meget vigtigt, Maarup – men du kender jo om nogen
Danske Lovs udmærkede formulering om, at ingen præst kan uden at fortabe sit embede åbenbare
noget, som er betroet ham i lønligt skriftemål, ikke sandt. Og så må jeg også i sandhedens interesse sige dig, at jeg ikke giver op. Jeg kan forsikre dig for, at vi nok skal finde Munk. Også selv
om vi måske ikke skal regne med din hjælp. Det er ærgerligt, du ikke har fantasi til at svinge dig
ud over dagligdagens gøren og laden, men det har du vel egentlig aldrig haft, vel…?
Nå, men så farvel, Maarup - måske ses vi igen - måske ikke - øh, lige et spørgsmål til sidst,
som du ikke skal svare på: Har du noget at kæmpe for? Noget at leve for og i sidste ende... dø
for? Eller er du bare forarget på middelmådighedens vegne? Farvel, Maarup. Jeg finder selv ud.«
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Utro
I det Herrens år 1125 samledes en gruppe franske korsriddere i Jerusalem og dannede på baggrund af Bernhard af Clairveaux’s munkeidealer en ny orden kaldet Tempelherrerne, hvis formål
var dels at forsvare pilgrimme og hospitaler med våbenmagt og dels at bekæmpe de vantro. I løbet af forbavsende kort tid blev denne ridderorden overordentlig populær - især i Frankrig og
Portugal. I kraft af støtte og store privilegier fra pavestolen fik de efterhånden en enorm indflydelse i Europa - også takket være deres tæft for penge. Således var ordenshuset i Paris nærmest
at betragte som en verdensbørs. Administrationen bestod af en stormester, der regerede sammen
med et generalkapitel. Til ordenen hørte foruden ridderne også præster og tjenende brødre.
Tempelherrerne ydede - måske som nogle af de første i Europa - en organiseret socialhjælp.
Men i løbet af et par århundreder blev deres tiltagende magt og popularitet, som nærmede sig
både monarkers og pavers, for meget både for de kirkelige og verdslige myndigheder, som også
blev mere og mere interesserede i Tempelherrernes enorme rigdomme.
I året 1307 gennemførte den franske konge endelig en proces imod ordenen, som nok må betragtes som et af historiens største justitsmord. Ved en veltilrettelagt aktion lokkedes først ordenens hovedmænd fra Cypern til Frankrig, hvorpå kongen lod dem arrestere, anklaget for ugudelighed og usædelighed.
For første gang i Middelalderen kom nu torturen til anvendelse i hele sin udstrækning, hvorunder mange af tempelherrerne simpelt hen døde, mens andre tilstod hvad som helst. På dette
grundlag tvang kong Philip paven til at anlægge en kirkelig proces mod ordenen.
Det lykkedes dog ikke at få koncilet i Vienne til at stadfæste dommen over tempelherreordenen, hvilket dog blot medførte, at pave Clemens med bandbullen Vox in Excelsis ganske enkelt ophævede ordenen som forhadt og unyttig.
Philip med tilnavnet den Smukke gjorde nu rent bord ved at henrette en lang række fremtrædende tempelherrer på bålet og til sidst også selve stormesteren i Paris Jacques de Molay, som til
det sidste hævdede sin ordens uskyld…
Thomas Maarup lukkede sin gamle kirkehistorie, Holmquist-Nørregaard, som i generationer
har udgjort rygraden for vordende præster ved Det teologiske Fakultet. Skulle disse sagnomspundne tempelriddere virkelig være søgt til Grønland? Det lød usandsynligt. Men på den anden
side - hvorfor egentlig ikke?
Telefonen ringede.
»Ja, goddag pastor Maarup, det er Ivar Sand fra Skovstrupholm...«
»Nej, er det dig, Ivar. Det var hyggeligt. Hvordan har I det derovre?«
»Jo tak, det går stille og roligt. I har det vel også godt?«
»Jo tak skal du have. Det er snart længe siden, hvad?«
»Jah, tiden går jo, som vi siger. Ser du, Maarup, vi er så småt ved at planlægge vores foredragsaftener her til efteråret, og så kom vi til at tænke på, om det ikke var på tide, du kom herover
til dit gamle sogn og snakkede lidt om sådan at være sygehuspræst eller hvad du nu kunne tænke
dig at snakke om. Det er sådan set op til dig selv.«
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»Tjoh tak, Ivar. Det er pænt af jer at ville se mig igen, men du forstår, jeg er meget optaget her
i efteråret, og de fleste aftener er allerede besat, så deeet... tror jeg næsten ikke, jeg...«
»Ja, jeg skulle jo hilse fra så mange herovre - især de gamle glæder sig allerede til at hilse på
dig... og øh, vi betaler jo kørsel og sådan.«
»Ja, jo, men, ser du...«
»Jeg... skulle også hilse mange gange fra Jakob, du ved.«
»Øh, Jakob...?«
»Jah, han glæder sig enormt meget til at hilse på dig igen - du talte vist med ham på Rigshospitalet. Ja, han er jo min nevø, ved du. Nå, hvad siger du, kan du komme eller hvad?«
Jeg stod lidt og undrede mig over, hvor lille verden somme tider er. Jakob Munk skulle altså
være nevø af Ivar Sand i Skovstrupholm. Ja, hvorfor ikke…
»Nå, godt, så lad gå. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Hvornår havde I tænkt jer, Ivar?«
»Ja, oprindelig havde vi jo tænkt os i oktober, men nu har vi lige fået afbud fra vores biskop,
der skulle have talt ved vores sommerarrangement allerede her på søndag. Og så var der en der
foreslog, at vi prøvede at spørge dig. Ja, det er godt nok kort varsel, men på den anden side er der
vel ikke så mange arrangementer ellers i denne tid?«
Præsten kiggede i sin kalender og opdagede, at han egentlig skulle af sted til en konference for
sygehuspræster i Bad Segeberg den søndag, men af en eller anden grund, som han næppe selv var
helt klar over, droppede han konferencen for at hengive sig til en mystisk person med en mystisk
sten, som han måske ville møde i Skovstrupholm. Det var langt ude.
»... og hils Jakob og sig, jeg glæder mig til at se ham... ja, i lige måde... farvel, Ivar.. jo tak
skal du have og hils igen… farvel!«
Han lagde røret på, mens han spekulerede på, om der mon var nogen, der aflyttede telefonen,
men mon dog. Så det var altså dér, han var, den gode Munk.
I den lille uges tid, der var gået siden politimesterens besøg, havde han intet hørt eller set til
den forsvundne politimand. Han var såmænd allerede ved at slå sagen ud af hovedet igen til fordel for det daglige arbejde, da han tilfældigt stødte på kirkehistorien og begyndte at læse om tempelherrerne. Og netop som han stod og læste, kom denne telefonopringning fra hans gamle sogn.
Så begyndte han at få kolde fødder. Måske skulle han alligevel have sagt nej tak. Han havde
endda lovet at komme med et indlæg på Bad Segeberg konferencen - det havde han glemt. Han
måtte finde på en eller anden undskyldning i en fart. Pokkers også! Eller måske kunne han køre
direkte derned fra Skovstrupholm - så mistede han kun den første dag.
Under alle omstændigheder - en så klar melding fra Jakob Munk kunne han ikke sidde overhørig. Måske var manden i alvorlige vanskeligheder. Hvis Johannes Ravnholt mente, hvad han
sagde, havde Jakob sikkert det samlede danske politikorps efter sig.
Samtidig anede den aldrende præst måske allerede, hvad han dårligt turde indrømme overfor
mig selv - at han var i færd med at bryde op fra sit liv - sin stilling - sit ægteskab. Det var, som
om samtlige celler i hans krop var vidende om den forandring, han stod overfor - blot ikke hans
bevidsthed, som af en eller anden grund forskansede sig i det gammelkendte til det sidste. Han
fornemmede, at denne tur til Fyn kunne blive skæbnesvanger, og det slog ham pludselig med
undren, at han måske ikke ville komme tilbage. Det var, som om det hele var tilrettelagt af kræfter, han ingen anelse havde om - uimodståelige kræfter...
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Der var ikke så forfærdeligt mange år til pensionen. Han kunne begynde at se tilbage på sit liv.
Sammen med andre gjorde han altid et stort nummer ud af, at han glædede mig til at kunne hellige sig sine fritidsinteresser - og han ville i hvert fald ikke komme til at kede sig - men for sig selv
- inde i sit lønkammer - spurgte han ofte nok sin Gud, om dét så var livet... det gode rygte, den
pæne overflade - den hjælpsomme, dygtige og joviale præstemand, man altid kunne regne med en af samfundets støtter. Men man kan jo ikke leve af at være embedsmand, som Ibsen siger. Man
kan ikke leve…
Jo, han fik også sine tunge øjeblikke, hvor livets dybere mening smuldrede bort mellem hænderne på ham som sand, og i horisonten så han allerede sin egen nekrolog: Et fint menneske - en
dygtig præst... elsket og savnet... elsket? Og Ravnholts ord klang stadig i ørerne på ham: Har du
noget at kæmpe for? Leve for? Dø for?
Oftere og oftere kunne han gribe mig selv i at ligge vågen om natten og fundere over sit liv –
sit bedrageriske liv, der alle disse gode tiltag og embeder til trods savnede… ja, savnede virkelig
substans. Det var, som om disse nattevagter formåede at tømme hans ellers tilsyneladende så rige
liv for indhold – virkeligt indhold – sandhed måske. Var han nu også alt det, han var, eller var det
lige så dødt og uvirkeligt som hans ægteskab? Var det blot denne smilende overflade – et hus
bygget på sand? Og hvor er din eventyrlyst, far!? Hans liv havde hverken meget eventyr eller for
den sags skyld lyst over sig mere. Havde det nogen sinde haft det?
Andreas Falch havde været klokker på Regensen, og der var ikke nogen dengang, der ikke
spåede ham en fornem karriere som jurist og embedsmand, hvad han da også fik - men så var han
pludselig stået af, fordi... fordi et eller andet havde ramt ham - hvad ved man? Vel ikke andet, end
at det må have været af betydning, når man tænker på, at Falch bestemt ikke var nogen letlevende
sværmer - tværtimod. Det kunne være pudsigt at møde ham... så skulle han... Tanken var både
forbudt og uhyrlig - og sæt nu, det var opspind fra ende til anden, alt hvad han havde hørt... men
tanken om at efterligne Falch og flygte fra det hele til Grønland bed sig på en underlig måde
fast…
Og således vaklende overfor disse mange nye indtryk, der pludselig var væltet ind over hans
ellers så vanebestemte tilværelse, henslæbte han de næste to døgn i bestandig uro. Det var, som
om han gik ved siden af sig selv – som en lang proces, hvor han selv og hele hans liv var kommet
for en undersøgelsesdomstol. Han sov dårligt om natten, og hele tiden forstyrrede disse mærkelige tanker hans dagligdag og undte mig hverken rist eller ro.
Endelig oprandt den forløsende søndag morgen i juli, hvor han kunne sætte mig ind i sin bil og
køre mod Fyn. Han tog af sted allerede kl. 6 og glædede sig til gensynet med det gamle sogn, men
samtidig var han lidt beklemt ved mødet med de gamle sognebørn. Det var underligt både at
komme som kendt og på en måde hjemmevant og samtidig som fremmed. Og hvad med den unge
politimand? Mon han stadig var der? Eller havde han nogen sinde været der?
Han var heldig og fik næsten ingen ventetid ved færgen. Der var ikke megen trafik sådan en
morgen. Solen skinnede, og der var en flot udsigt over Storebælt. Mod syd trak sorte tordenskyer
op i horisonten, og ubevidst sad han og nynnede Det lysner over agres felt...
Han havde fortalt Bodil, at han kørte direkte fra Skovstrupholm til Bad Segeberg, og hun skulle ikke vente ham hjem før fredag aften - muligvis lørdag, hvis han blev inviteret til at overnatte
hos Erdmann’s, som han plejede. Det var sjette gang, han deltog i Bad Segeberg konferencen for
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sygehuspræster, eller rettere, det ville have været sjette gang - hvis altså ikke, han havde sendt afbud. Og det var første gang, han løj for sin kone.
De havde haft tre præster i Skovstrupholm, siden han rejste for femten år siden. Det var åbenbart svært for de nye at falde til i sognet - eller også var det bare sådan i dag med præster - de var
ligeså rastløse som alle andre - projektorienterede. Begrebet livsstilling var vel passé sammen
med bondekulturen. Nu skulle man videre i sin personlige udvikling. Det var ikke længere et mål
at være præst for en menighed, men et middel - et led i en proces... Hende, der var der nu, havde
kun været der i tre år. Skovstrupholm var efterhånden blevet lagt sammen med tre andre sogne på
grund af den almindelige fraflytning fra landsognene, og landsbyen havde nok lidt svært ved at
finde sig selv, hvad der ikke var noget at sige til, eftersom det stort set kun var kirken, der var tilbage som samlingssted i sognet - og så præstegården, som nærmest ved et mirakel var blevet bevaret...
... det sortner over Storebælt, hvor tunge plovspand traske... næh, hvordan var det nu?
Han skulle egentlig først være i Skovstrupholm kl. 15, men han havde besluttet at komme over
til gudstjenesten - og der var et par stykker, han gerne ville nå at besøge inden foredraget...
Han nåede Skovstrupholm i god tid inden gudstjenesten kl. 10,15. Landsbyen var om muligt
endnu mere affolket end i hans tid. Der var nærmest noget spøgelsesagtigt over den. Flere huse
stod tomme i selve byen, og han spekulerede på, hvor mange mennesker der egentlig var tilbage.
Han drejede ind på pladsen foran den store kirke, der stod som et ødselt vartegn over en svunden storhedstid. Der var ingen mennesker at se bortset fra en kone, der stod og rev på et gravsted i
den anden ende af kirkegården. Nu kom der en bil til ind på pladsen, men den standsede og kørte
et øjeblik efter langsomt væk - alt åndede fred og fynsk idyl.
Kirken var åben, så han gik ind og satte sig. Der var ingen andre derinde end de døde grever
og baroner, som var stedt til hvile i sidekapellerne. Han mindedes gamle dage - mindedes, hvordan han ved en tidligere lejlighed også havde siddet sådan alene i kirken og betragtet den gamle
altertavle.
Han var gået hen til kirken ikke så længe efter, at han var kommet til sognet, for at kigge nærmere på de smukke gamle billedskærerarbejder i form af træfigurer, hvoraf nogle stammede helt
tilbage fra middelalderen.
Han havde fået fat i nationalmuseets gamle fotografier af altertavlen, og kiggede først nærmere på lidelseshistorien og sammenlignede med de gamle billeder. Der manglede noget. Hvor var
stangen med eddikesvampen, som rækkes op til den korsfæstede Kristus?
Så havde han lånt en stige af graveren og kravlede helt op til altertavlen - og dér lå den på den
øverste apostelhylde. Gud véd, hvor længe, den har ligget der, tænkte han, mens han satte den på
plads, og en underlig tanke havde strejfet ham: at nu var det ham, der rakte sur eddike op til sin
korsfæstede frelser.
Han havde kigget på de øvrige apostle: Der stod Peter med kirkens nøgle, selv om den var
knækket. Der var Filip og Andreas med sit Andreaskors og dér den vantro Thomas med vinkelen i
hånden. Dér var Jakob den Ældre, rejseklædt med muslingen i turbanen og Jakob den yngre med
sin stav. Dér stod Judas med pungen i hånden. Underligt, at han var med.
Forneden stod de forgyldte kvinder: Maria, Anna, Barbara, Kristina... Skytshelgener for søfarende, soldater og andet godtfolk.
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Han havde fotograferet det hele på kryds og tværs og var svært godt tilfreds med sine opdagelser og sine optagelser, da han pludselig fik en underlig fornemmelse af, at de alle sammen stod og
stirrede på ham med stor undren:
»Og hvem er så han dér med stigen og fotografiapparatet? Sært som han har glemt, at han befinder sig på et helligt sted, hvor mennesker er kommet i århundreder - ikke for at registrere og
fotografere - ikke for at finde ud af os eller af vores Herre - men for at søge ind til os i en fast tro
på, at vi er dem nær i deres bekymring og deres sorg - at vi ser på dem og beder for dem... Han er
da vel ikke... han kan da umuligt være... præst!?«
Så havde han ligeså stille fjernet stigen og gemt sit kamera på en bænk, og så satte han sig ned
i kirkens kølige stilhed og lod disse gamle figurer gennemskue sig, mens de fortalte deres historier - alle disse fortællinger om en svunden tid - om helgener og martyrer og præster og teologer om mod og om lidenskabelig kærlighed til evangeliet og til den korsfæstede Herre, de står omkring - ham, de levede for, kæmpede for og døde for - de fleste af dem halshugget - gjort tavse af
verdensmagten. Og der havde de stået dengang i Skovstrupholm Kirke og talt og levet og set på
den unge præst, der lige var kommet til sognet.
Og de står der endnu på samme sted, og de ser på den aldrende Thomas Maarup, som er vendt
tilbage til sin ungdoms kirke og som bliver sært bevæget ved gensynet med det alt sammen, og de
spørger ham om hans liv - om det, han levede for - om det, han elskede - om det, han kunne dø
for - og han må slå blikket ned og kan ikke svare disse mænd og kvinder noget, der forslår...
Han havde ikke hørt den anden, før han pludselig satte sig ned ved siden af ham. Det var Jakob Munk.
»Goddag igen pastor Maarup.«
»Jakob!? Hvor kommer du fra?«
»Jeg holder som fredløs til i kirken. Det troede jeg, du vidste.«
De så på hinanden og smilede. Præsten kunne ikke lade være med at undre sig over, så frisk
Jakob så ud. Man skulle ikke tro, han for kort tid siden havde ligget og svævet mellem liv og død
på Rigshospitalet.
»Nå, vi har ikke så meget tid,« sagde den unge flygtning. »Det ser ud til, at min kære politimester har lugtet lunten. Han er her i hvert fald, men det kan jo være, han bare er interesseret i dit
foredrag. Hér. Tag lige stenen for en sikkerheds skyld - hvis jeg nu skulle blive opdaget. Vi ses
snart, og hvis ikke... så må du gøre det nødvendige.«
Jakob så et øjeblik alvorligt på præsten. Så rejste han sig hurtigt og forsvandt ind i det ene sidekapel, hvorfra han åbenbart måtte være kommet. Langsomt gled den tunge smedejernsdør i og
lukkedes med et lille smæld. Nu huskede præsten, at der både var en dør ud fra sidekapellet og en
nedgang til krypten under kirken. Den snu ræv har altid flere udgange.
Han sad med stenen i hånden og betragtede den. Gøre det nødvendige? Jamen hvad var det
nødvendige? Han rystede på hovedet og puttede varsomt stenen i sin jakkelomme som om... som
om den var levende. Han kastede et blik op på altertavlen. Solen faldt ind på figurerne, og det så
grangiveligt ud, som om de stod og smilede til ham.
Kort efter hørte han hurtige trin ude i våbenhuset - døren gik op, og et pust af travl kvindelighed strømmede ind i rummet i form af stedets præst, der nærmest fejede ind i kirken i højrøstet,

137

munter samtale med en anden kvinde - sandsynligvis stedets organist. Det var lidt svært for præsten at omstille sig til nutidens lavkirkelighed...
De fem mennesker fyldte ikke meget i den store kirke, hvor der var plads til 400. Han sad og
tænkte på, at det egentlig er en skam, folkekirkens gudstjeneste er så upopulær, som den er. Der
er dem, der hævder, at det er, som det skal være. Evangeliet er jo heller ikke særlig populært, når
det kommer til stykket - og hvis det er det alligevel, er der som regel noget galt - men alligevel...
det er, som om man med vold og magt søger at foranstalte en situation, som ikke er relevant mere: en gudstjeneste fra dengang, der var mennesker på landet - fra dengang, kirken var den eneste
åbning mod noget større end landsbyens lilleverden. Dengang havde landsbykirken og landsbypræsten virkelig betydning - men i dag... Hvad i alverden får de tiden til at gå med? Spille firkort
med degnen? Landsbyskolerne er for længst nedlagt, mejerierne ligeså, butikkerne – men kirkerne står stadig som altid - bygningerne gør i hvert fald, men til hvad nytte andet end til pynt?
Statskirkens forordnede søndagsgudstjeneste, som folket ikke længere finder meningsfuld endsige
da betydningsfuld. Og så kalder de den endda for folkekirken!
Man kæmpede sig tappert igennem de første salmer, inden præsten gik på prædikestolen for at
prædike over lignelsen om den utro godsforvalter… Oppe på orgelpulpituret sad en ældre hvidhåret herre i ensom majestæt og fulgte med i gudstjenesten.
Han gik med præsten hjem og de spiste en grøn frokost sammen med hendes mand, der var
gymnasielærer, og deres to børn, Ruth og Jonas. De var meget økologisk orienterede og syslede i
deres fritid med landbrug. De havde også får foruden et væld af større og mindre husdyr. Det så
ud til at være en lykkelig familie. Han ville gerne have drøftet prædikenen med hende, men der
var ikke rigtig tid til det, og så taler præster jo sjældent om hinandens prædikener – det er vist en
gammel uskreven lov, der nok er med til at styrke ensomheden i præsteembedet.
Det viste sig, at præsten også var økumenisk interesseret, og så det som kirkens opgave at
imødegå den tiltagende fremmedgørelse og forurening af vores verden. Hun havde også arrangeret fredsgudstjenester og var i det hele taget vistnok lidt af et fund for dette hendøende samfund. Aktiv, udadvendt og levende interesseret i samfundet og i sine medmennesker - det var
nogle af de skudsmål, han hørte om hende, da han senere på dagen snakkede med nogle af de
gamle sognebørn. Og så kæmpede hun bravt for landsbyernes eksistensberettigelse både gennem
sit virke som præst, men også som formand for beboerforeningen og medarrangør af alle mulige
fællesarrangementer.
Omkring halvtreds mennesker havde fundet vej til den smukke gamle præstegårdshave med
udsigt over Lillebælt. Det årlige sommermøde var en hævdvunden tradition. Vejret var smukt og
stille. Man afsang nr. 240 i Højskolesangbogen: På det jævne, på det jævne, og efter sangen bød
formanden for foredragsforeningen velkommen:
»Det er med særlig glæde, vi i dag byder velkommen til pastor Maarup, vores gamle præst,
som er kommet den lange vej fra København for at tale til os her i eftermiddag. Vi ved jo godt, at
du er en travlt optaget mand, Maarup, og derfor er vi taknemmelige, fordi du ville springe til med
så kort varsel, da biskoppen meldte afbud, og afse noget af din kostbare tid til at komme herover
og være sammen med os i dag. Vi er meget spændte på at høre, hvad du har at sige til os. Øh, rent
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praktisk skal jeg lige sige, at der er kaffe umiddelbart efter foredraget, og efter kaffen, så vil folkedanserne fra Udby vise os nogle af deres danse. Kaffen koster 20 kr.
Og så vil jeg skynde mig at give ordet til dig, Maarup - jeg kan forstå, du gerne vil af sted, så
du kan nå til Tyskland, inden det bliver for sent.«
Ivar Sand overlod med et smil og en håndbevægelse talerstolen til den gamle præst.
Thomas Maarup besteg talerstolen og kastede et blik ud over forsamlingen af kendte og
ukendte ansigter. Han så intet til Jakob Munk. Til gengæld så han ganske rigtigt Ravnholts smilende og nikkende ansigt på en af de bageste rækker.
»Ja, tak fordi I ville have mig herover igen efter alle disse år. Det er dejligt at være her og gense de gamle steder - og dejligt at hilse på gamle venner igen...«
Han var, hvad man kalder en dreven foredragsholder, der som regel var i stand til at fængsle
sine tilhørere med vid, humor og en overbevisende argumentation, men lige netop den dag var der
noget, der holdt igen på hans udfoldelse - han følte det som en pludselig vemod, der ligefrem gav
ham en klump i halsen, mens han stod der på talerstolen i Skovstrupholm præstegårdshave, og for
første gang nogen sinde gik han i stå. Ja, han havde som de fleste præster oplevet at gå i stå i ritualet under en gudstjeneste, hvad der kan være slemt nok, men han havde aldrig oplevet som nu at
gå i stå i starten af et foredrag, fordi han pludselig blev så bevæget, at han ikke kunne fortsætte.
»Hvorfor?« jog det gennem hovedet på ham, mens han stod og så på forsamlingen af spændte
ansigtsudtryk, der langsomt, som tavsheden blev trykkende, ændredes ved udsigten til noget sensationelt.
Og så var det, den formelig slog ind over ham, denne bølge af dyb medfølelse – medfølelse
med de mennesker, der nu sad og ventede på, hvad han ville sige. Ikke fordi de troede eller håbede, han ville sige noget nyt eller noget vigtigt. Slet ikke. Men fordi han var en del af et ritual, der
blot skulle udfylde et tidsrum i et arrangement. Oven i købet på et afbud.
Det var jo ikke foredrag, disse mennesker virkelig ønskede - de havde hørt foredrag på foredrag i de sidste 100 år, uden at det havde betydet noget for alvor andet end en cementering af det
bestående, hvad det så end var. Engang var de måske nyskabende og forløsende, foredragene og
prædikenerne, men de havde ligesom brugt sig selv op for længst og var blevet sært dæmoniske,
fordi de i ét og alt modsagde sig selv. Engagementet - lidenskaben var kun ord, og ingen af deltagerne i dette mummespil - hverken prædikant eller foredragsholder eller tilhørere - drømte om i
deres vildeste fantasi at lade handling følge ordene. Det hele var blevet til en tryghedsforanstaltning, som tværtimod at skabe liv forhindrede livet selv i at komme til i dette trygge og gode og
velbjærgede slaveliv. Måske var det det, der pludselig ramte ham - at dette skuespil havde han
været medarbejder på som kongeligt autoriseret statstjenestemand med udsigt til en pæn pension i
nåde. I nåde!! Åh, Gud!
Kristendommen blev født som en frihedsbevægelse – en lodret modsigelse mod den altdominerende romermagt og imod den til enhver tid værende statsmagt med dens statsautoriserede religion – og dér har kirken… dér havde han svigtet og bogstaveligt talt tjent statens interesser først
og fremmest. Loyalt, lydigt – intetsigende hyklerisk. Og derfor modtager han statens nåde og fuld
tjenestemandspension. Tak, Thomas. Tak, skal du ha!
Åh, kirke, hvad har du ikke gjort ved os alle sammen!? Hvad har du gjort ved det budskab, du
skulle forvalte?
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Han kunne ikke. Han kunne ikke mere deltage i forestillingen, så han mumlede noget om et ildebefindende og med en undskyldning forlod han den dannebrogssmykkede talerstol.
Det er ikke til at sige, hvad der var den egentlige årsag - måske skal en del af den også søges i
hans vildrede med hensyn til Jakob Munk og hans sære sten: nu havde han i alle disse år prædiket
om det ene fornødne, og da nødvendigheden så pludselig dukkede op som et forlangende - et reelt
konkret forlangende - så anede han ikke sine levende råd.
På en måde følte han det samtidig som en dyb lettelse - som om et langt og træls skuespil – en
ørkesløs forestilling omsider var forbi, og nu stod han så dér - trådt ned fra scenen - nøgen - ansigt til ansigt med en flok forvirrede mennesker, som han pludselig følte… ja, en umådelig stor
kærlighed til. For første gang så han dem virkelig – alle disse arme mennesker, der kæmpede hver
for sig med livet og angsten og prøvede så godt de kunne at gøre gode miner sammen på trods af
deres dybe længsel efter fred. Pludselig så han et øjeblik helt ind i disse menneskers afmægtige
elskende og søgende menneskehjerter – så deres længsel efter tæppefald – deres længsel efter
sande ord – levende vedkommende lidenskabelige ord. Deres længsel efter virkeligt liv… og han
havde ikke noget at give disse mennesker, som han nu forlod for sidste gang. Uvist af hvilken
grund løftede han armene, da han stod dér nedenfor den pyntede talerstol, og med grødet stemme
sagde han blot: »Gud velsigne jer…«
Han gik hen til Ivar Sand og gav ham hånden.
»Tja, Ivar, der kan man se, hvad. Man skal passe på, hvem man sådan inviterer til foredrag...
men du skal i hvert fald have tak for i dag - jeg bliver nødt til at køre sydpå med det samme, hvis
jeg skal nå Bad Segeberg i aften. I må fortsat have en rigtig… øh… hyggelig eftermiddag. Farvel.
Øh, det er sandt... du har vel ikke set noget til...«
Ivar så alvorligt bekymret på mig og rystede på hovedet.
»Ja, øh, i lige måde - det var... Hvad med... Har du det godt? Skal du ikke have kørsel?«
Han smilede hovedrystende og vendte mig om mod præsten og gav hende hånden. Hun smilede til ham, men kunne ikke finde på noget at sige. Hun stod bare og så forlegent på ham – som
man ser på et tilfælde.
Han gik ud til sin bil, mens snakken i haven tog til og man begyndte at komme sig oven på
dette uventede sammenbrud - og så var der kaffe, kunne han i det fjerne høre Ivar Sand forkynde
på sit klingende fynsk… Og kort efter var den gamle præsts pinlige optrin glemt til fordel for
Totur fra Vejle.
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En nostalgisk køretur
Præsten ventede i ti minutter forgæves på, at Jakob skulle dukke op. Så turde han ikke vente
længere og kørte tilbage mod motorvejen. Kort før han nåede Lillebæltsbroen, drejede han ind på
en rasteplads og tog stenen op af lommen. Han sad og betragtede den, mens han undrede sig over
dens almindelige udseende, selv om den var meget grøn af en sten at være - men hvad forstod han
sig på sten... Den var rar at holde i hånden - slet ikke kold. Han førte den uvilkårligt op til kinden
og nød at holde den mod ansigtet. Det gav ligesom en gennemstrømning af... vederkvægende
velvære...
Det nødvendige? Hvad var det, Munk ville have ham til? Og hvorfor var den sten så betydningsfuld? Pludselig blev han urolig og så sig omkring, men der var intet usædvanligt at se på
rastepladsen - der var faktisk ikke andre end ham selv og så et stykke henne en familie med en hel
del børn og fuld oppakning, der øjensynligt var på vej på ferie. De var glade - måske over at være
nået så langt i deres gamle stationcar.
Han puttede stenen i lommen igen, satte vognen i gear og skulle til at køre videre, da det pludselig bankede på hans bagsæde. Han blev så forskrækket, at han kom til at slippe koblingen, så
bilen for frem med et ryk og gik i stå, hvilket afstedkom en sagte stønnen fra bagagerummet.
Han kunne ikke lade være med at smile. Han genkendte Jakob Munks stemme med det samme. Endnu engang så han sig omkring til alle sider, før han gik om og lukkede bagagerummet op.
Midt mellem hans egne kufferter og tasker lå ganske rigtigt Jakob Munk og spurgte, om der var
fri bane. Præsten nikkede og hjalp den sammenkrøllede politibetjent ud af sit indelukke. Han ømmede sig lidt og strakte sig, men så ellers frisk ud.
»Behøver du at køre så vildt?« spurgte han og tog sig til hovedet.
»Ja, ville du måske ikke blive lidt forskrækket, hvis der pludselig var nogen der bankede på dit
bagsæde? Sig mig, hvordan i alverden er du kommet ind i mit bagagerum?«
»Ja, nu er jeg jo ikke politimand for ingenting. Du aner ikke, hvor nemt det er.«
De lo lidt og nød gensynet.
»Hvordan går det ellers med helbredet, Jakob?«
»Jo, bortset fra den almindelige forvirring, så kunne det være meget værre. Det var da ellers
noget af et foredrag, du fik holdt, hvad? Det glemmer de nok ikke lige med det samme. Du så
godt, at der var politifolk blandt dine ærede tilhørere, ikke. De har simpelt hen været så tæt på at
få fat i mig, så du tror, det er løgn. De havde jo åbenbart luret den der opringning fra Ivar Sand,
og det varer nok ikke længe, før de finder ud af, hvordan jeg er sluppet fra dem, så vi er nødt til at
være et hestehoved foran hele tiden. Vil du køre, eller skal jeg?«
»Jeg kan godt.. øh... hvor skal vi hen?«
»Godt spørgsmål. Må jeg godt få min sten?« Han tog stenen op af lommen og rakte den til Jakob, der ikke kunne lade være med at smile, da han så den.
»Den skøre sten!«, mumlede han og så til den anden side. Lidt efter vendte han sig om og så
på præsten.
»Ja, jeg regner med, du tager med til Grønland, Thomas. Det... det er nødvendigt, at jeg kommer tilbage. Jeg har talt med Helene et par gange. De har ganske rigtigt fundet Andreas inde un-
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der vandfaldet. Han var noget forkommen, men ellers ved godt mod… han var blevet holdt fangen derinde – vistnok af nogle portugisere. Gud ved, hvad det er, der er så vigtigt inde i den fjord,
men det er jo bl.a. det, vi skal op og finde ud af – og helst uden at blive opdaget… Var der noget
andet, du skulle?«
Jeg så længe på den unge politimand, mens mit liv passerede revy. Så så jeg ned.
»Næh, jeg har såmænd ikke noget særligt for lige for tiden.«
De kørte ud på motorvejen, mens Jakob fortalte, hvordan den gode politimester var troppet op
på afdelingen med blomster og smil og et gennemført hykleri. Hvordan han senere havde afhørt
ham og afhørt ham og til sidst havde truet ham med al landsens ulykker, hvis han ikke snart reagerede - og hvordan han selv under alt dette blot havde ligget hen som i en døs - med stenen på
maven i øvrigt - tilsyneladende udsat for et alvorligt tilbagefald. Lægen var blevet tilkaldt, og
heldigvis havde han spillet med og fortalt politifolkene, at den slags tilbagefald ikke var ualmindelige. Det kunne ske, at patienten genvandt sin styrke i løbet af nogle uger, men det mest sandsynlige var desværre nok, at det snarere ville gå tilbage end frem, og så kom han med et længere
foredrag om, hvor lidt de egentlig kendte til hjernens funktioner.
»Han vidste, at jeg spillede komedie, for da han lyste mig i øjnene med sin lille lygte, blinkede
han til mig.«
»Var det Peter Storch?«
»Mmm. Allerede efter fire dage kunne de fjerne forbindinger og gips og sting og det hele. Det
var meget underligt at se sygeplejerskernes forbavselse. De blev ved med at kigge i journalen og
blev til sidst enige om, at der måtte være skrevet forkert.
Så snart, det var muligt, stak jeg af. Helt ærligt stjal jeg faktisk noget tøj fra en af sygehjælperne - inklusive hans tegnebog. Ja, jeg var jo nødt til det.
Jeg måtte se at komme ud af byen så hurtigt som muligt. Jeg tænkte på at opsøge dig, men jeg
turde ikke. Man skal ikke undervurdere Ravnholt. Så jeg tog toget til Fredericia. Jeg ved ikke det var måske ikke særligt klogt af alle steder, men der var noget, der drev mig den vej, og man
skal heller ikke undervurdere stenen.
Jeg gik de seks kilometer ud til Trelde og dukkede altså pludselig op hos min gamle far - ja, vi
havde jo ikke set hinanden i to år...«
Præsten kunne mærke, at det kneb lidt for den unge mand at fortsætte, men han sagde ingenting.
»Det var... forfærdeligt. Ja, han sagde goddag og bød mig indenfor til en øl og spurgte høfligt
til mit helbred, men... det var som om, jeg var en fremmed, der tilfældigt kom forbi. Man skulle
ikke tro, vi var i familie med hinanden. Jeg prøvede at komme lidt tættere på ved at snakke om
gamle dage - jeg ville prøve at røre ham, men jeg blev afvist - venligt men bestemt. Det var ikke
hans søn, der var kommet hjem efter lang tids fravær. Jeg var en tilfældig forbipasserende, som
kun den almindelige anstændighed forbød at jage på porten. Sådan følte jeg det. Jeg kom til ulejlighed. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle hjem efter. Det var på alle måder forkert. Måske også
lidt synd for den gamle mand sådan at chokere ham på den måde, men jeg ville jo netop overraske
ham og se hans ansigt, når han opdagede, at det var mig... se hans glæde…« Præsten kunne ikke
lade være med at afbryde ham.
»Sig mig, fik du ringet til Inuvik? Jeg sagde jo til dem, at du nok selv ville ringe.« Jakob nikkede.
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»Jeg ringede kort efter, at jeg havde forladt hospitalet. Helene brød fuldstændig sammen – de
har åbenbart været sikre på, at jeg var død og borte… og det var jo heller ikke helt galt. Hun har
snart prøvet lidt af hvert, den skønne Helene. Nå, men så fortalte hun, at de som sagt havde fundet
Andreas Falch åbenbart lukket inde i den klippehule under vandfaldet. Det var altså ham, jeg
havde set – og ikke Gud. Pokkers nok!
De har fået ham hjem i al hemmelighed, og han fortalte, at han havde mødt Poul Thrane inde i
fjorden – sådan rent tilfældigt. Mens de sad og snakkede blev de overfaldet af de her portugisere,
men Poul Thrane slap fra dem og sejlede til Inuvik efter hjælp i Andreas’ jolle. Men som bekendt
nåede han ikke at fortælle noget. Det var ham, præsten fandt død i kirken… og det var sikkert
også ham, der havde gemt stenen inde i figuren på alteret.
Forstår du, hvis det er rigtigt, så er der jo altså nogen, der har fjernet Poul Thranes lig fra kisten eller fra graven – og det må der jo være en god grund til. Og så vidt jeg kan se, er der to hovedmistænkte: portugiserne og så Ravnholt, der tilsyneladende begge har en viden om noget vigtigt inde i fjorden, som for alt i verden ikke må komme ud. Og derfor er både Andreas Falch og
jeg selv jaget vildt… og dermed også du. Så hvis du vil bakke ud, så er det altså nu. Det kan meget vel gå hen og blive en farlig færd til Grønland – hvis det overhovedet kan lykkes.«
Jeg smilede til Jakob. Nu var der alligevel ingen vej tilbage.
»Jeg forstår ikke rigtigt. Du sagde noget om en tom kiste. Er Thrane begravet i Inuvik? Det
lyder mærkeligt.«
»Ja, det var jo grunden til, at jeg blev sendt derned i første omgang. Embedslægen syntes også,
det var mærkeligt, da der ikke var foretaget et autoriseret ligsyn, men da vi så gravede kisten op –
i øvrigt på trods af mesters ordre om at lade de døde hvile i fred - viste det sig, at den var tom…
og så kan det nok være, den gode Ravnholt skyndte sig til Inuvik.
Jeg har ikke været politimand så længe, men der skal heller ikke megen erfaring til for at lægge to og to sammen i den her sag, som jeg jo altså er sat til at opklare. Der er lusk i affæren, hr.
pastor!«
»Der er noget, du skal vide, Jakob. Poul Thrane og Andreas Falch er gamle studenterkammerater – de boede sammen på Regensen – i øvrigt sammen med Ravnholt og Peter Storch og… mig
selv…« Præsten skævede til Jakob, der sad og stirrede ud af forruden uden at fortrække en mine.
Han fortsatte.
»Sidst vi var sammen var for et par år siden til den gamle viceprovsts begravelse, og jeg er
selvfølgelig ikke sikker på, at det ikke er en efterrationalisering, men det forekom mig, at Thrane
og Andreas og Ravnholt havde et eller andet kørende sammen. Måske var deres møde inde i fjorden ikke helt tilfældigt – det ville næsten være for… Men Gud ved, hvad der er sket derinde… og
ikke mindst hvad det er der er så interessant derinde…?«
Jakob var blevet tavs. Han sad og spekulerede på, om hans møde med denne præst nu også var
tilfældigt, eller om det var en del af en eller anden masterplan. Fire gamle kollegiekammerater
eller logebrødre, måske. Hang de ikke sammen som ærtehalm? Hvem kunne han i det hele taget
stole på, når det kom til stykket? Det, der havde slået hovedet på sømmet var præstens alt for
åbenlyse mistænkeliggørelse af de tre andre. Hvorfor skulle han beroliges på den måde? Men
hvorfor fortalte han ham så om det? Det havde han jo ikke behøvet. Og hvor var de på vej hen
nu…?
»Hvordan kom du egentlig i kontakt med Ivar Sand?«, afbrød præsten hans tankegang.
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»Hvad? Nåh - øh... Jeg var jo klar over, at jeg ikke kunne blive ret længe hos min far. Jeg bad
ham om ikke at nævne noget om mit besøg til nogen, og jeg bad ham om at låne mig lidt penge. I
øvrigt sendte jeg sygehjælperens pung tilbage til ham. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre.
Jeg var klar over, at jeg måtte tilbage til Grønland, men dels havde jeg ikke så mange penge, og
dels så... ja, så ville jeg gerne have dig med derop. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Det lå bare sådan i luften, at det var det rigtige.« Jakob så ud af sideruden.
»Hvor kært!«
»Jeg regnede med at opsøge noget familie, men det måtte ikke være for tæt på, hvis ikke jeg
skulle blive opdaget, og så valgte jeg altså onkel Ivar i Skovstrupholm. Vi plejede at cykle over
og besøge dem, da jeg var lille, og vi blev egentlig ret tæt knyttet til hinanden - ikke mindst efter,
at min mor døde. Da var det mest dem, der tog sig af mig.«
»Ja, verden er lille! Sig mig, vent lige lidt! Så har jeg da set dig, da du var en lille dreng. Nu
kan jeg godt huske, at Ivar somme tider havde en lille knægt med i kirke. Var det dig?«
»Det må det have været. De har ingen børn selv.«
»Nej, det er rigtigt. Der kan man se. Var det virkelig dig? Nå. Ja ja.«
»Jeg tog toget til Gelsted og gik derfra til Skovstrupholm. Der er ikke så langt, og der er meget
smukt. Og så var det dejligt at gå og mindes min fynske barndom.
Ivar og Astrid tog til gengæld imod mig, som om jeg var den fortabte søn. Der var ikke det, de
ikke ville gøre. Selv min mærkværdige ide med at få dig herover var de straks med på. Ork, det
var ingen sag - det skulle vi snart få ordnet. Du kender Ivar. Desværre så fik Ravnholt jo færten af
mig, hvordan de så har lagt to og to sammen... så vi lærte at være forsigtige. Jeg kom nok ikke så
meget ud i de par dage...«
»Man skal ikke undervurdere hr. Ravnholt.«
»Nej, det er efterhånden gået op for mig. Nå, men resten af historien kender du... sig mig har
du talt med Ravnholt for nylig?« Jakob så overrasket på præsten.
»Kun fra en enkelt samtale. Han dukkede op en aften for et par dage siden.«
»Hvad ville han? Hvad sagde han?« Jakob var tilsyneladende bristefærdig af spænding.
»Jakob, jeg er præst - har du glemt det? Jeg kan ikke sådan bare fortælle, hvad et menneske
har betroet mig under fire øjne - det kan du nok forstå. Ikke under nogen omstændigheder.«
Jakob stirrede på præsten for at se, om han drev gæk med ham, men der var ikke noget at
komme efter. Så slog han opgivende ud med armene.
»Sig mig lige Jakob, hvordan kommer vi til Grønland uden at blive opdaget?« afbrød præsten
hans frustration.
Jakobs plan gik ud på at køre til Hamburg og derfra tage et fly til Reykjavik og derfra videre
til Narsarsuaq i Grønland - så kom de nok videre på en eller anden måde.
»Med al respekt, betjent Munk, det er præcis det, de regner med, vi gør. De snupper os allerede ved grænsen - om ikke før. Så længe vi bliver på motorvejen er vi et let bytte. Næh, du den gode politimester bad mig om ikke at undervurdere ham, så det vil jeg heller ikke gøre. Jeg
foreslår derfor, vi kører ad de små veje til Esbjerg - allerbedst var det, om vi kunne skifte bil undervejs, og jeg må se at få hævet det sidste på mit dankort, så vi har nogle kontanter. Har du nogen?«
»Ikke noget at prale af«
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»Godt, men fra Esbjerg kan vi sejle enten til England, til Færøerne eller til Norge. Hvad er det
mest åndssvage at gøre?«
Jakob tænkte sig om lidt.
»Færøerne. For vi kan sandsynligvis ikke komme videre.«
»Godt. Så sejler vi til Færøerne. Den sejler i øvrigt i morgen aften. Ja, jeg tillod mig at lave
lidt research, inden jeg tog af sted. Jeg håber ikke...«
»Nej nej. Tværtimod. Det er alle tiders. Sig mig, vidste du godt, vi skulle til Grønland?«
»Jeg ved ikke, hvad jeg vidste, Jakob. Jeg havde det jo nok på fornemmelsen...«
»Hvad med din kone?«
Præsten sad lidt og stirrede frem for sig.
»Tja, hun regner jo med, at jeg er til konference i Bad Segeberg som sædvanlig - men jeg har
desværre måttet melde afbud - så der går vel en lille uge, før hun begynder at savne mig.«
»Hvordan har du det med det? Du kan nå at vende tilbage endnu. Du behøver ikke tage med.«
»Jeg... nu får vi se, Jakob.«
Han blinkede af og kørte væk fra motorvejen ved Bramdrupdam. Ad små biveje og mellemstore landeveje kørte de mod nordvest, mens præsten fortalte om sin barndom i Egtved, hvor hans
far var lærer.
»Min slægt stammer fra denne egn, som du kan se.«
Jakob så ingenting, før jeg pegede på et skilt, hvor der stod Maarup 2.
»Kør derhen«, sagde han impulsivt. »jeg vil gerne se, hvor du har dine rødder.«
Så kørte de da igennem resterne af det, der engang havde været en landsby. Der boede ikke
længere mennesker på gårdene eller i husene. Som en spøgelsesby lå det sted hen, som i sin tid
havde givet slægten Maarup sit navn - en eller anden Pedersøn havde vel i fordums dage antaget
navnet, fordi det betød noget særligt for ham - et hædersnavn - fordi han var stolt af sin hjemstavn
og sin stammes sted – eller også havde han bare fået det som soldat. I dag var der åbenbart ikke
længere livsbetingelser for mennesker. En enkelt landmand drev al jorden - effektivt - udbytterigt
her i den fede østjyske muld, men bonden var ikke længere boende på sin jord - han havde sin
villa i en forstad til Kolding.
»De kunne da i det mindste rive bygningerne ned«, mumlede præsten, mens de kørte forbi de
faldefærdige huse. Midt i byen lå kirken, der ene af alle bygninger lignede sig selv. Velholdt nykalket.
Jakob så på præsten.
»Ingenting varer ved. Og man må jo bøje sig for udviklingen. Er det ikke sådan, de siger?«
»Fandens også. Til Helvede med den forbandede udvikling!« Præsten satte uvilkårligt farten
op, da de var ved at være igennem byen. Endnu stod de forordnede byskilte og løj om, at der var
liv i byen, og farten derfor burde nedsættes.
»Hvad skal vi gøre?«, spurgte Jakob endelig. »Det ser ud til, at de er lige i hælene på os. Det
kan ikke vare længe, før de finder os på den ene eller anden måde.«
»Vi er nødt til at komme af med den her bil, så den ikke bliver fundet lige med det samme.«
»Hvordan skal vi så komme videre? Med tog? Tør du tage med toget? Rutebil? Gå? Skal vi gå
over markerne til Esbjerg? Eller måske skal vi stjæle en bil?« Jakob var ved at blive lidt febrilsk.
Præsten tog det mere roligt.
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»Nej, det ville bare blive opdaget.«
De kørte lidt i tavshed, mens de hver især tænkte deres muligheder igennem.
De havde holdt os til de små veje, men var nu nået næsten ind til Egtved, da præsten til Jakobs
forbavselse drejede ind på en stor tankstation. Han troede, de skulle have benzin på, men præsten
kørte videre om til den store plads, hvor søndagens bilsalg var ved at være slut.
»Hvilken bil skulle det være, Jakob?«
»Det er fuldstændig lige meget, men hvis der er en bordeauxfarvet Jaguar, så gør det ikke noget.«
Præsten havde set skiltet med tilbud om bilkøb på stedet, så hvorfor ikke?, tænkte han. Hans
bil var ret ny, så det ville næppe komme til at koste en formue at få den skiftet ud.
Det tog kun en halv times tid at få alle formaliteterne ordnet, og lidt efter kørte de af sted - næsten lige så glade som sælgeren, der havde gjort sit livs handel.
De kunne nu i ro og mag køre til Esbjerg, købe billetter på opdigtede navne og stille og roligt
sejle til Thorshavn i bevidstheden om, at de et langt stykke tid ville være forsvundet for deres
forfølgere.
Det var ved at blive aften. De kørte adstadigt vestpå over den jyske højderyg og var nået ud på
den flade slette, hvor isen i sin tid var standset og til gengæld havde overskyllet landet med smeltevandsfloder. Her var markerne mindre og omsat med læhegn af nåletræer af hensyn til den
skarpe og evige blæst, der bøjede alle vækster mod øst. Der var ikke megen trafik.
Præsten sad og tænkte på, hvad det var, han i virkeligheden var ved at foretage sig. Var det ikke fuldstændig vanvittigt på den måde at brænde alle sine broer til fortiden? Og hvad med Bodil… efter alle disse år på godt og ondt… Han blev afbrudt af Jakob.
»Drej til højre henne ved Korskroen,« røg det pludselig ud af ham.
»Hvad? Jam…«
Præsten mindedes den sidste spontane drejning ved Maarup og drejede lydigt til højre. De kørte mod Varde.
»Det var først i morgen aften, båden gik, ikke? Så kan vi godt nå at besøge et par mennesker,
jeg kender - måske kan vi endda få lov til at overnatte der.«
»Er det nu klogt, Jakob? Vi må jo være...«
»Ja.«
Præsten nikkede.
»Hvor bor de?«
Jakob trak vejret dybt og smilede.
»I den yderste klitrække ude ved det store hav. Fjernt fra al verdens larm bor de to gamle
mennesker, som jeg ikke har set siden min barndom, men som alligevel altid på en måde er til
stede i mit hjerte. Kærlighed måske - måske bare myten om en tryghed fra barndommen. Kender
du det, at der er nogle få mennesker, der står mejslet i dit sind, så du aldrig glemmer dem. Vi
havde en gammel havemand hjemme... gamle, vældige hædersmænd og hæderskoner, der altid er
med til at forme din verden. Jeg ved ikke, hvad det var hos dem, der gjorde, at netop de er blevet
stående - deres ro, måske - deres glæde ved os børn - deres respekt. Stadig smiler nabokonen, fru
Falch, til mig, skønt hun har været død i mange år - stadigvæk tørrer hun sine travle hænder i forklædet og finder en rugbrødsmad med fedt frem til os unger. Stadig åbner den gamle havemand
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Madsen med sine rystende hænder sin dåse med små sorte lakridser og byder mig alvorligt en…
de var så… opmærksomme – de så os… vi var ét.
Jeg ved ikke - måske er det helt forkert at tage ud og besøge dem. Måske vil det spolere myten, hvis de nu er til banko eller har åbnet en sommerhusudlejning til tyskerne. Lidt ligesom dit
Maarup, der blev spoleret i dag.«
»På den anden side« indskød præsten, »skylder du at vise mig dine rødder. Og måske er det
det allersikreste sted at overnatte, når det kommer til stykket. Jeg skal nok yde dig sjælesorg, hvis
din myte fra barndommen krakelerer - det er jeg ret god til, siger de.«
Han smilede til sin unge ven, mens de kørte ud af Vardes lyshav - ud i det lune og lyse sommermørke mod en lille by med det smukke navn Nymindegab.
»Når jeg som barn kom herud i vores sommerhus for at holde sommerferie, kan jeg huske,
hvordan jeg jublede af glæde, når vi kørte over den lille bakke ved Nymindegab Kro. Det var som
at lægge alt det dårlige i det gamle land bag sig - skolen, undertrykkelsen, hvad ved jeg - og så
åbnede der sig et helt nyt land - et landskab af klitter foldede sig ud foran os og vi kørte ud på
Holmsland Klit, - kan du høre, hvor smukt navnet klinger: Holmsland Klit - det var for mig mit
sande fædreland. Derude var livet anderledes - lyset var anderledes - glæden var større. Og så var
der havet og fjorden... Det må have været sådan, grønlænderne følte det, når de brød op fra deres
lumre vinterhuse og sejlede ind i fjorden om sommeren - ind til glæden og friheden. Symbolsk
nok var der under krigen blevet bygget en betonmur tværs over Klitten af tyskerne, men nu var
den gennembrudt…«
De kørte ind i Nymindegab, der så ud til at være vokset betydeligt i de seneste år. En rigtig ferieby med bodegaer, grillbarer, spillehaller, bowlingbaner, sexshops og alt hvad det hungrende
turisthjerte ellers kan begære. Det var et lyshav af kulørte lamper og blinkende neonskilte, en
infernalsk larm af dåsemuzak og højttalerannonceringer, og på bakken ved kroen var der bygget
ligesom en portal tværs over vejen, der med blinkende lamper forkyndte, at dette var porten til paradiset. Femstjernet europæisk ferieområde. En bibelstærk reklamemand havde placeret to topløse
og indsmigrende keruber med blinkende flammesværd på hver sin side af vejen.
Jakob sad og stønnede højlydt, mens han stirrede på sit tabte paradis.
»Maarup, lad os komme ud af det her forbandede land! Alt, alt, alt, hvad der er helligt, tramper
de på og sviner til. Det her var et af mit livs helligste steder - og se det nu... For fanden da!
»Er det nu, du skal have sjælesorg?«
”Paradisvejen” var oplyst af stærke projektører, og der stod en skov af reklameskilte på begge
sider af vejen. Moteller og hyttebyer lå overalt, og der var bygget store marinaer nede ved fjorden. Vandlande var skudt op flere steder, og det var svært at få øje på klitterne for de mange nye
bebyggelser.
Jakob sad og rystede på hovedet.
»Det var så rent engang, dette land med de store vidder af klit og eng, hav og fjord. Man kunne gå i timevis uden at møde et menneske en efterårsdag ved stranden - eller man kunne sidde i
sin robåd helt alene en sommermorgen på fjorden og lade sig betage af en solopgang til lyden af
årernes sindige glip i det blikstille vand - på vej ud til nettene og nattens fangst af skrubber. Og
man kom tilbage ved 7-tiden med solen i ryggen og i sindet, mens huset endnu sov - kom tilbage
med glæden og fangsten - beskidt af tang fra nettet - og du hilser stolt på Harry, der kører på ar-
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bejde på sin gamle NSU, og der er en indforstået glæde imellem jer, som gør godt. Harry var oprindeligt fisker, men det hed sig, at der var uheld ved ham, så han måtte gå i land. Og dog var han
sådan en mægtig skikkelse, som altid vil leve i mit sind - fuld af suveræn, smilende menneskelighed... opmærksomhed. Så laver du kaffe og varmer et par bakskuld på panden - og det er
en dejlig dag. Og du har de bedste venner derude, og I er sammen dagen lang i klitterne og ved
stranden. Og intet er så stærkt og godt som at kaste sig op mod de store brusende bølger og give
sig i deres vold og lade dem kyle dig op på land. Og om aftenen spiller I Tips i petroleumslampens skær med de voksne, der griner og morer sig sammen med jer og har tid, og i morgen vil vi
gå helt til Hvide Sande langs stranden og finde sære ting. Og så går I hjem i seng, og du ligger under stråtaget og hører havets rytme og den evige musik af bølgernes fald mod stranden... Og så en
dag var ferien forbi, og vi kørte hjem mod mørket, og da jeg stod og sang morgensang den første
dag i skolen, kunne jeg ikke holde tårerne tilbage, men græd af længsel efter mit tabte paradis...«
Jakob afbrød pludselig sig selv med et udråb:
»Nej, det er løgn! Det er fandme løgn!«
»Hvad?«
»Prøv at se!«
Han pegede på et meget stort skilt ved vejen med en blinkende neonpil ovenover, hvor man
blev inviteret til at besøge Helgas Pizzeria.
»Det er hende. Min barndoms Helga. Det er her, de bor. Kør bare videre.«
»Skal vi ikke...?«
»Nej! Lad os køre til Hvide Sande. Der kan vi sikkert finde et sted at overnatte.«
»Mere sjælesorg?«
Der var ikke et ledigt værelse i hele byen. De kørte fra motel til motel, men det var ved at være
sent, og skiltene med Alles Besetzt oplyste indgangene. Flere steder blev de mødt med direkte
uvenlige ord, når værterne opdagede, at de bare var danskere. Danskere havde åbenbart ikke noget særlig godt ry i denne by.
»Da vi kom her første gang i sin tid, var her endnu grusveje, lidt huse, enkelte forretninger, en
auktionshal og en kirke - og så sømandshjemmet. Kutternes motorer lød mere hyggeligt med deres dunk, dunk, dunk. Nu er her kun de få store trawlere, som ingen djævel kan forrente alligevel.
Alles ist weg, weg, weg...«
»Hold nu op med det nostalgiske ævl, Jakob og fortæl mig, hvor vi skal sove i nat. Vi kan
selvfølgelig bare sove i bilen et eller andet sted. Er det ikke i orden?«
»Jeg vil hellere sove på stranden. Har du ikke en sovepose med?«
Et godt stykke nord for byen – halvvejs i Nørre Lyngvig - fandt de endelig en vej, der førte til
stranden. De måtte gå det sidste stykke op over klitterne, men endelig kom de til havet. Der var
ikke megen vind, men man kunne alligevel høre bølgerne slå sagte mod stranden. Det så ud til, at
de var helt alene, men det var også ved at være midnat.
Pludselig slog det den gamle præst, at han ikke blev det mindste træt af at vandre i det løse
sand. Tidligere ville han for længst være blevet forpustet, men nu...
Der var noget mærkeligt ved havet denne aften. Noget betagende, som de i første omgang ikke
forstod, og først da de kom helt ned til vandkanten, lagde de mærke til, at deres fodspor lyste efter
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dem i det fugtige sand. Det var morild. Milliarder af små stjerner lyste i sandet og fik også bølgerne til at lyse op i den lune sommernat. Jakob kunne ikke lade være med at kaste en sten i vandet, hvilket efterlod en kaskade af lys som et miniature festfyrværkeri, og han tænkte på stenen,
der også havde blinket til ham engang. Han tog den frem og lagde den i det fugtige sand foran sig.
Præsten kom hen og satte sig på sin sovepose ved siden af ham og så ud over havet.
Et øjeblik efter fór de begge to op og greb uvilkårligt ud efter hinanden. Stenen begyndte at lyse endnu mere kraftigt, end Jakob tidligere havde set. Det var ikke blot myriader af små gnister nu
- det var, som om en indre glød gennemlyste stenen og afslørede et fint netværk af årer som i et
blad eller en hånd. Som et pulsslag lyste stenen kraftigere og svagere, og det underlige var, at
morilden udenom stenen ligesom ordnede sig i cirkler omkring den, som man kan se det ved et
magnetfelt, og det lysende pulsslag bredte sig som ringe i vandet fra stenen så langt ud i havet,
øjet rakte. Hele tiden forandrede cirklerne sig i de forskelligste mønstre, flettede sig ind og ud
mellem hinanden i forskellige farver og former - og det var først nu, de opdagede, at bølgerne
havde lagt sig og havet var blikstille, ligesom lyttende ærbødigt.
De stod blot der og så og så, og de så tågen, der steg op af havet og ligesom trak lyset med sig
højere og højere med skiftende former og farver, der fordelte sig på himlen - ja, de så noget, der
var så betagende majestætisk i sin absolutte skønhed, og de mærkede en befriende glæde over
livet og lyset, som nu omgav os på alle sider sammen med en tavs jubel, som ingen af dem senere
kunne definere - nærmest som en symfoni, der ikke blev frembragt ved hjælp af noget, men bare
var der... som myriader af engle, der lovpriste skaberen, tænkte præsten senere.
Langsomt begyndte lyset at aftage igen, og til sidst lå stenen blot og lyste lidt med sine funklende gnister. Morilden forsvandt, mørket vendte tilbage, og et pludseligt vindpust satte på ny
gang i bølgerne.
Ingen af dem sagde noget i lang tid. De anede ikke, hvad de skulle stille op med sig selv, så de
stod bare som fortabte og stirrede stakåndede på stenen, der lå og ulmede i sandet. Endelig tog
Jakob den op og undersøgte den. Præsten lagde forsigtigt hånden på den, men den var ikke særlig
varm - som sædvanlig bare dejlig at røre ved…
Mange år senere tænkte præsten tilbage på denne underlige begivenhed nord for Hvide Sande.
Måske var det bare en drøm? Det ville vel berolige os lidt. Vi har det ikke alt for nemt med sådanne ekstatiske syner, der gør krav på at være virkelige. Har vi overdrevet fortællingen, så den
bliver utroværdig? Jo, det var nok bare en drøm… men uanset hvad, så gav denne begivenhed
ham sans for en storhed – en grænseløs storhed i livet, som han har forsøgt at leve på siden. Nu
og da glemte han det igen, og livet krummede sig sammen i al sin velkendte smålighed, men hver
gang han mindedes hin nat, åbnede livets stråleglans sig igen – kaldt frem af fortællingen om
livets umådelige storhed og ufattelige skønhed…
Han tænkte på, hvor underligt det er med den slags ubegribelige tildragelser. De har det med i
al deres skønhed at forstærke de følelser og stemninger, som i forvejen behersker et menneske.
Eller måske kan man sige, at de kræver os til regnskab. Børn bliver ikke grebet af en smuk solnedgang - den er der bare, og de leger videre under den flammende himmel, som om det var deres. Børn har ikke noget i klemme - har intet regnskab, der skal gøres op og bliver derfor ikke
betagede eller bevægede af skønheden. Anderledes med voksne, der ikke kan undgå at opleve den
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overvældende skønhed som et angreb på alt det forlorne og fordrejede, som efterhånden besætter
os med alderen. Børn aner ikke, hvad kærlighed er, for de lever i den og af den som noget aldeles
naturligt. Det er først som voksne, vi begynder at tale og synge uendeligt om kærligheden som
vores længsel – længslen efter, at kærligheden skal gribe os og ændre vores kedelige liv – give
det substansen og det evige liv fra barndommen tilbage. Derfor er disse åbenbaringer altid et kald
ud i friheden eller et ekko af noget fortabt. Og det er måske derfor, den gode Gud i sin visdom har
skabt skønheden - for uden skønhed - uden mulighed for at blive betaget af en skønhed, der får os
til at vende os om og blive stående - krummer mennesket sig mere og mere ind i sig selv, bliver
fordrejet til ukendelighed og umenneskelighed, indtil det omsider visner, tørrer ind og dør.
Så enkelt det dog alt sammen er.
De vågnede allerede ved firetiden. Ingen af dem kunne få sig til at omtale nattens åbenbaring.
Det var, som om ordene var for små, og det ville være helligbrøde at begynde at forklare eller
fortolke det, der var sket...
»Vi må vel hellere komme af sted.«
»Ja.«
Af en eller anden grund kunne de ikke få sig selv til at tage tilbage mod syd - det var, som om
de blev draget mod nord uden at ane, hvordan de derved skulle nå til Grønland. Det var Jakob, der
kørte.
Det var ved at lysne, da de endelig så det skilt, som fik dem til at forstå, hvad der ventede
dem: Ålborg 76. Selvfølgelig! Det var jo fra Ålborg, alt skibsgods udgik til Grønland. Hvorfor
havde de ikke tænkt på det før.
Med noget besvær fandt de Grønlandshavnen, hvor flere af de store, røde atlanterhavsskibe lå
til kajs i færd med at blive losset eller lastet med de enorme containere, som efterhånden helt bestemte disse skibes udseende, så de nok var praktiske, men ikke just smukke. Der foregik åbenbart en livlig handel mellem Danmark og Grønland, men skønheden havde ringe kår, og containerne fra Grønland var mestendels tomme.
Klokken 7 stillede de på Royal Arctic Lines kontor for at spørge om muligheden for at få passagerplads til Grønland med en af bådene, og de fik at vide, at den sidste plads, der var ledig, var
med afgang allerede samme dag kl.12 med Ivalu Arctica.
Præsten gik lidt væk og stod og så ud over havnen. Så vendte han tilbage til sin ven.
»Det afgør det, Jakob.«
»Afgør hvad?«
»Jeg kan ikke klare det alligevel. Jeg bliver hjemme. Jeg har tænkt over det. Det går ikke. Jeg
vil bare være en klods om benet på dig - på jer. Du skal tage af sted alene. Tag op til dit eventyr
og dine venner og kom så tilbage engang og fortæl mig, at det endte godt. Det er dig, der har en
opgave deroppe… en sag, du skal opklare – ikke mig. Nej, nej, hør nu. Jeg kan ikke forlade Bodil... Det er forkert på en eller anden måde. Jeg... jeg har bedraget hende nok nu - det går ikke,
Jakob. Jeg kan hjælpe dig godt på vej, og det har jeg gjort, men det er dit eventyr - ikke mit, og nu
må det være nok. Jeg kører lige så stille hjem igen - også for at aflede deres opmærksomhed. Jeg
kigger nok ind til Ivars på vejen, hvis det er i orden. Pas godt på dig selv, Jakob - og pas godt på
den der... mærkelige sten.« Præsten rystede lidt på stemmen.
Jakob så på ham. Et eller andet sted vidste han sikkert, at det nok var det rigtige.
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»Jeg tør ikke stå af i Nuuk, så jeg står bare af ud for Inuvik og svømmer i land. Vi kommer jo
lige forbi …« Han smilede og gik forsigtigt hen og gav præsten hånden. Thomas trykkede ham
ind til sig.
»Det kan du lige vove på! Hav det godt, min ven - og glem nu ikke at komme tilbage en dag
og fortælle mig, hvad der skete. Jeg venter...«
Præsten købte billetten og betalte kontant, og Jakob kaldte sig for en sikkerheds skyld Erik
Rasmussen. Og så skiltes de da. Jakob Munk gik ombord på det store containerskib, der præcis kl.
12 lagde fra kaj med kurs mod Nuuk i Grønland. Foruden Jakob var der kun en ældre mand med
som passager.
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Hjemkomst
Thomas Maarup kørte langsomt mod syd i sin nye sølvgrå Citroën CX og besluttede sig i første omgang til at tilbringe et par dage hos Ivar Sands i Skovstrupholm. Her fortalte han om sin tur
med Jakob og han kunne berolige dem med, at Jakob var godt på vej tilbage til Grønland. Han
prøvede også at undskylde sin opførsel i præstegårdshaven, uden at han dog selv kom nærmere
nogen egentlig forklaring. Astrid mente, det måske var gensynet med alt det gamle, der havde
overvældet ham…
Så fortalte de om Jakob, hvordan de nærmest havde haft ham i pleje efter moderens tragiske
død.
»Den lille stakkel. Ja, han sagde ingenting de første fem dage, han var her. Han var jo med, da
det skete, og de fandt ham siddende alene i robåden, hvor det lille skind sad og rystede af kulde
og angst. Og de spurgte og spurgte og spurgte den stakkels unge, hvad der var sket, og så gik han
helt i baglås og mistede mælet, og så var det, han kom over til os. Vi lod ham bare være lige så
stille og passe sig selv, og det var lige, hvad der skulle til. I løbet af en god uge begyndte han at
komme til sig selv igen, og vi kunne snakke med ham om alt muligt, men hvad der skete i den
båd, det er fuldstændig forsvundet. Han har mistet enhver erindring om det. Så det eneste, vi ved,
er, at Jakobs mor er død på en eller anden måde. Vi regner med, at hun er faldet overbord eller
måske er bleven dårlig i vandet. Det kan selvfølgelig også være selvmord, men hvorfor skulle hun
tage sin lille dreng med til det? Selv om hun var blevet lidt underlig, den sidste tid, hun levede meget sådan indadvendt og deprimeret... ja, det gik jo ikke så godt i deres ægteskab dengang.
Men hvad der skete i den båd - nej, det får vi aldrig opklaret. De fandt hende jo først en uge efter
drivende ud for Trelde Næs. Ja, det var frygteligt! Vil du ikke have en kop til, Maarup?«
»Hvad? Øh, jo tak...«
Det gik langsomt med at komme hjem igen. Han kunne ikke lade være med at se tilbage på sit
liv i lyset af de sidste dages begivenheder, og han kunne heller ikke lade være med at besøge alle
de gamle steder. Fra Skovstrupholm kørte han til Nyborg, hvor han indlogerede sig på et hotel og
ellers brugte dagen på at gå rundt i byen og gense de gamle steder. Han kunne ikke finde ud af,
om det var en afskedsrunde, han var ved at foretage, eller hvad det var, der drev ham rundt i sit
eget fodspor så at sige. Her var den villa, hvor de havde boet i de fem år. Den lignede sig selv.
Udenfor legede to børn - sikkert præstens. Slægt følger slægt...
Her var statsfængselet, som han kendte ud og ind. Han mindedes de mange skæbner - de mange drømme om frihed - om kærlighed - om skønhed i den hårde, grå fængselsverden, der kun kan
få mennesker til at visne... Han mindedes nederlagene, selvmordene - volden, han ikke formåede
at forhindre. Håbløsheden, han ikke formåede at bryde igennem med sit glædelige budskab…
Han var såmænd ellers velanskrevet - ja, afholdt som fængselspræst, men... var det alvor? Var
det andet end hans joviale overflade? Var det så livet, Thomas?
Jeg skulle sjunget lidt meer maaskee Maaskee vel også lidt bedre...
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Fra Nyborg kørte han til Køge, hvor han traf nogle af de gamle venner fra kapellantiden. De
lignede sig selv - blot lidt mere grå. Talte om de samme ting som dengang for 25 år siden. Havde
fået lidt mave... var medlem af logen.
Han havde lyst til at gribe dem i kraven og ryste dem - kaste dem om på fortovet og skrige
dem ind i ansigtet, at livet snart var forbi, og hvad var der kommet ud af det? Men det blev ved de
sædvanlige artigheder, og vi må ses, du... Bodil har det vel godt? Og børnene - ja de er vel store
nu - tiden går, som man siger...
Ja, Thomas, tiden går - ubønhørligt, og jo længere du følges med den, jo højere griner den ad
dig - dér har du dit liv, Thomas... dit pæne liv - og det var det!
Og så kom han da hjem igen.
Hjem til alt det gamle - tilsyneladende i hvert fald. Udefra ville man ikke kunne spore nogen
særlig ændring i vores levevis - og dog. Så man nærmere til, kunne man ikke undgå at bemærke
en forandring i ægtefællernes indbyrdes forhold - en varme, der ikke havde været der før - en bemærkelsesværdig optagethed af hinanden, som var ny - men det var kun de allernærmeste, der
lagde mærke til noget. Ellers gik dagene som før med meget arbejde - måske knap så meget som
tidligere - det var, som om de begge to var blevet en anelse mere opsatte på at komme hjem.
Det var kommet til et opgør imellem dem morgenen efter, at Thomas var kommet hjem. Det
skyldtes nok især den frustration og usikkerhed, der havde grebet ham, da jeg kom hjem efter sin
personlige pilgrimsfærd og fandt... alt ved det gamle. Havemøblerne stod, som de skulle, pænt
stillet op mod hinanden - Bodil lignede sig selv - det var som om, intet var sket. De sædvanlige
uinteresserede spørgsmål, om det var et godt møde, og havde Erdmanns det godt?
»Joh, det… jeg skulle da hilse. Nå, det har været en anstrengende uge - jeg tror, jeg trækker
mig tilbage. Godnat, min ven.«
Så var de gået i seng. I mange år havde de haft hver deres værelse. Han vil gerne have det
koldt, og Bodil mente, han snorkede, så hun ikke fik lukket et øje. Men ingen af dem sov den nat.
Hver især kæmpede de med disse tunge tanker, der kom af, at de begge følte sig bedraget. Af den
anden. Af skæbnen. Det blev stadig sværere at gøre gode miner - stadig sværere at lade som ingenting.
Alligevel forsøgte de. Som sædvanlig var der tavshed ved morgenbordet, hvor de dækkede sig
ind bag deres aviser, skønt ingen af dem kunne koncentrere sig. Til sidst gik det galt.
Bodil var som sædvanlig den første, der rejste sig for at gå.
»Bodil, bliv lidt.« Det kom lavmælt, og hun standsede op et sekund, men valgte så at overhøre
det. Han gentog det. Hun slog det hen.
»Hvad siger du - nej, jeg er virkelig nødt til at gå nu - jeg skal åbne butikken. Farvel min ven.«
»Bodil for Fanden! Så lad da den rådne butik klare sig selv for en gangs skyld. Hører du!«
Hun havde vist aldrig hørt ham bande på den måde før, og uvilkårligt standsede hun op, men
blev stående med ryggen til ham - en ryg, der lyste af retfærdig harme og vrede.
»Den rådne butik… er en væsentlig del af mit liv, Thomas - det ved du godt. Jeg troede virkelig ikke...«
Han afbrød hende.
»Jamen det er jo netop det, jeg vil snakke om, Bodil.«
»Nåh, du plejer ellers ikke at gå særlig højt op i det, jeg interesserer mig for. Du har ikke sat
dine ben i butikken i de sidste mange år.«
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De famlede sig frem mod hinanden.
»Det er ikke butikken - det er vores liv, Bodil. Vi er nødt til at snakke om det.«
»Åh, Gud, det har vi jo prøvet, og der er aldrig kommet noget godt ud af det endnu... hvorfor...«
»Jeg var ikke i Bad Segeberg, Bodil.«
Hun stivnede et sekund og lukkede øjnene. Så kom det da alligevel... hun rystede lidt på
stemmen, da hun svarede:
»Nej, det var du ikke.«
Hun troede, hun kunne være ligeglad, men nu mærkede hun alligevel, hvordan kroppen begyndte at reagere på hendes fortvivlede sindsstemning. Så vidt hun vidste, havde jeg aldrig været
hende utro før. Måske havde hun kunnet bære det, hvis han blot havde skjult det, men hun opdagede nu, at hun ikke ville kunne bære ydmygelsen. Hvorfor skulle han absolut søge at retfærdiggøre sig? Hvad skulle det gøre godt for? Hun ville ikke lade sig påvirke, men alligevel følte hun
gråden nærme sig.
»Vidste du det?« spurgte han overrasket.
Hun vendte sig om mod ham med tårer i øjnene.
»Jeg ringede til Ursula Erdmann for at høre, om du var kommet godt derned - sådan som jeg
plejer. Hun forstod ikke, hvad jeg mente, og jeg kunne mærke hendes overbærenhed, da hun forklarede mig, at du havde meldt afbud til konferencen. Det var ydmygende, Thomas. Ydmygende.
Det synes jeg ærligt og redeligt ikke, jeg har fortjent...«
Det varede lidt, inden han forstod, hvad hun mente. Han så på hende, mens hun stod og rodede
i sin taske efter et eller andet - hun vidste vist ikke selv, hvad. For første gang i flere år så han på
hende, og han følte en varme af sympati stige op i kroppen. Det gjorde ondt at se hende sådan men også godt at se hende...
»Du tager fejl, Bodil. Det er ikke, som du tror, selv om det ser sådan ud. Jeg ville jo aldrig være dig utro på den måde. Det ved du da... Noget andet er, at jeg har været lige ved at forlade dig.
Sæt dig nu ned og hør på mig.«
Så fortalte han hende om, hvordan han havde det. Han fortalte hele den usandsynlige beretning
om Jakob Munk og hans sære sten - om flugten - om oplevelsen på stranden - om Ålborg – om,
hvordan han ikke kunne tage med alligevel, da det kom til stykket - om sin nostalgiske rundtur til
de gamle steder.
Længe fortalte han malende – overbevisende. Hun kunne ikke være i tvivl om, at dette var
sande ord, og langsomt tøede ordene hende op og hun mærkede - i starten nok lidt mod sin vilje en snert af de følelser for ham, som engang for længe siden havde besjælet deres forhold.
Han var færdig og sad og så på hende. Hun ville ikke græde... ville ikke smile, men hendes
stemme rystede stadigvæk, da hun spurgte:
»Og hvad var det så, der holdt dig tilbage?«
Han kunne ikke lade være.
»Jamen... der var jo kun én plads tilbage på skibet...«
Hun sad ubevægelig et øjeblik og vægrede sig ved at tro, hun havde hørt rigtigt. Så så hun, at
han sad og betragtede hende med det skæve smil, hun engang for længe, længe siden var blevet
forelsket i, og hun blev lynende vred.
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»Thomas Maarup, jeg hader dig«, råbte hun og kylede avisen i hovedet på mig. »Din usling!
Din forræder... din... din...«
Han holdt hende fast med en styrke, som overraskede hende.
»Du ved jo godt, det var dig, der holdt mig tilbage, Bodil. Hvordan skulle jeg nogensinde kunne forlade dig. Efter alt, hvad vi har været igennem sammen - efter alt, hvad vi har givet hinanden
af gode og onde dage...«
»Skal... skal jeg nu også have skylden for, at... at du ikke kom ud på dit livs eventyr?« Hun
hikstede det frem.
»Jamen forstår du da slet ikke, hvad det er, jeg prøver at sige, kvindemenneske?«, fór han op.
Hun så forbløffet på ham med tårer i øjnene.
»Så sig det igen, Thomas«, hviskede hun.
Og han tog hendes hoved mellem sine hænder og sagde de forløsende ord, som ingen af dem
havde kunnet få over vores indtørrede læber i alle disse mange, mange år...
Et par dage senere modtog præsten en opringning. Den var fra politimester Ravnholt, der ringede fra Nuuk. Han ville blot gøre præsten opmærksom på, at de havde fundet Jakob Munk, så
der var ingen grund til at være urolig. Han var på vej til Nuuk med skib fra Ålborg, og - han kunne formelig mærke politimesterens undertrykte skadefryd - »vi er klar til at modtage ham ved
ankomsten. Jeg siger det blot til din orientering, Maarup, så du ikke skal gå og spekulere mere
over Munks skæbne. Han er i de bedste hænder. Og tak for sidst i øvrigt. Det var… Farvel!«
Præsten lagde røret fra sig med en tom følelse af, at skæbnen – og ikke mindst denne politimester – legede kispus med dem. Intetanende ville Jakob blive modtaget med åbne arme, når han
steg i land i Nuuk. Pokkers også! Han sad lidt og tænkte sig om. Så tog han en rask beslutning.
»Nej, fandme nej,« mumlede han, hvorefter han stormede ud af huset og gik hen og bankede
på hos naboen.
På politistationen i Nuuk var Johannes Ravnholt i strålende humør. Der havde været vanskeligheder undervejs – store vanskeligheder, men nu så det ud til, at det hele ordnede sig. Han havde ikke haft meget udbytte af sin Danmarkstur, men han havde dog nået at besøge Børge Munk.
Det var ikke fordi han kendte den forhenværende politimester i Fredericia særlig godt, men de
havde dog været sammen ved forskellige lejligheder. Nu boede han i et dejligt lille bondehus i
nærheden af Trelde Næs. Han var blevet gammel.
Det blev et svært møde. Han havde tidligere gennem stationen i Fredericia meddelt den gamle
mand, at hans søn befandt sig på Rigshospitalet, men i så kritisk tilstand, at han frarådede at besøge ham foreløbig. Og nu måtte han så til at forklare, at hans søn var sporløst forsvundet - antagelig bortført fra afdelingen, og hvis han hørte noget, måtte han endelig give besked til stationen uanset hvad.
I de senere år havde en stadig mere verdensfjern bitterhed bemægtiget sig den gamle i takt
med, at helbredet svigtede, og de forskellige alderdomssymptomer begyndte at melde sig. Som
politimester var han i sin tid højt respekteret, men også lidt frygtet af sine underordnede. Havde
han først set sig arrig på en eller anden politiassistent, kunne han gøre ham det helvede hedt. Ingen tvivl om, at han var dygtig både som politimand og som leder af distrikt 35, men man sagde
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nok med rette, at han var gift med sit arbejde, og det gjorde skilsmissen i form af afsked i nåde og
med pension overordentlig svær for ham.
I den første tid efter pensioneringen kom han ofte inde på stationen, og han havde så svært ved
at slippe sin gamle mesterrolle, at det ofte kom til pinlige optrin. Heldigvis var hans efterfølger i
stillingen en skikkelig mand, der evnede at bære over med den gamle kæmpe, men som også forstod at sætte en stopper for disse optrin, inden den gamle gjorde sig selv alt for latterlig.
Herefter trak han sig mere og mere ind i sig selv og dyrkede sin ensomhed i de smukke omgivelser ved Trelde Næs. Børnene kom af og til på besøg, men disse familiebesøg blev sjældnere og
sjældnere. Det var ikke særlig morsomt eller hyggeligt at besøge farfar efterhånden som hans
bitterhed mod alt og alle blev mere og mere udtalt.
Én ting dyrkede den gamle dog som en helligdom, og det var mindet om hans for længst afdøde hustru. Atten år var der gået, siden hun druknede ved en kæntringsulykke - Jakob var kun syv
år dengang - og som årene gik, antog hun en stadig større helgenskikkelse i den gamle mands erindring. Ofte kunne han med tåreblændede øjne falde hen i erindringens barmhjertige tåger og
tale rørt om deres indbyrdes og uspolerede kærlighed.
Det forekom Ravnholt, at den gamle mand nærmest havde ventet de sindsoprivende efterretninger, og det vakte en vis mistanke, men da han skulle til at gå, rejste den gamle mester sig og
takkede sin kollega for alt hans besvær med Jakob. Han havde jo altid været lidt vanskelig af sig.
Han skulle aldrig have været ind i korpset. Han var så... så uegnet, ved De. Det var en fejltagelse
fra starten, hvad han da også havde indskærpet sin søn, men det unge menneske ville absolut, og
nu kan man jo så se resultatet... Men hvis jeg hører noget, skal jeg lade Dem det vide, Ravnholt
og... tak for Deres venlige besøg. Det var overordentlig betænksomt af Dem...
Da den forhenværende politimester igen var blevet alene, gik han langsomt hen til skænken.
Her tog han billedet af sin yngste søn i politiuniform ned fra samlingen af familieportrætter, og
med billedet i hånden gik den gamle mand frem og tilbage i den hyggelige stue, mens han hviskede: »Kan du tilgive mig? Kan du nogensinde tilgive mig...?«
Så standsede han pludselig op, som om han kom i tanker om noget, han havde glemt - gik resolut hen til fjernsynet, tændte det og satte sig til rette i lænestolen med benene oppe på læderskammelen. Kort efter sov han ind til lyden af Tv-avisen.
De havde overvåget Thomas Maarup siden besøget, og derfor havde de også fulgt præsten hele vejen fra Hellerup og hvert af hans skridt i Skovstrupholm, men de havde intet set til Jakob
Munk. De var fulgt efter præsten på motorvejen, men han forsvandt forbavsende hurtigt for dem.
De havde brugt helikopter, men forgæves. De havde ventet ved grænsen - forgæves - de havde
ventet i Esbjerg og i Billund - forgæves. Pinligt – og Ravnholt ville uden tvivl blive stillet til
regnskab for sit forbrug af mandskab og materiel. Til hvad? ville de spørge. Og hvad skulle han
svare?
Da præsten ikke dukkede op ved grænsen eller på sin konference blev det klart, at de måtte
være stukket af sammen og måske endda ville forsøge at komme til Grønland - men hvordan?
Og så var Maarup pludselig dukket op igen hjemme i Hellerup, som om intet var hændt, bortset fra at han havde fået ny bil. Ravnholt vidste, at det ville være nyttesløst at begynde at udspørge præsten, eftersom der jo ikke var noget at hænge ham op på, men han sendte en efterlys-
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ning ud efter Maarups gamle bil. De fandt den i nærheden af Egtved, hvor den stod til salg i en
bilforretning. Jo, de havde godt nok været to, da Thomas Maarup solgte bilen og købte en anden nej, de sagde ikke noget om, hvor de skulle hen...
Jakob Munk var som sunket i jorden, og Ravnholt måtte vende tilbage til Grønland med uforrettet sag. For en sikkerheds skyld faxede han dog en meddelelse til samtlige stationer i Grønland
om at holde diskret udkig efter den forsvundne betjent.
Det var ved et rent tilfælde, han kom til at tænke på Grønlandsbådene, da han så en af de store
både afbildet på forsiden af magasinet GRØNLAND, og da tanken først var født, var han ikke
længe i tvivl. Han kontaktede Royal Arctic Lines kontor i Ålborg og fik sin mistanke bekræftet.
Jo, der var en ung mand med som passager på Ivalu Arctica. Nu skal jeg lige se, hvornår den ankommer…
Politimesteren blev næsten rørt af bevægelse over sit held, og han kunne ikke lade være med –
måske som en lille skadefro hævn – at ringe til Maarup i Hellerup og så at sige ’berolige’ ham
med de gode nyheder. Og sådan kan et øjebliks begejstring så nemt medføre de mest skæbnesvangre fejltagelser.
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Mismod
I Inuvikfjorden var storisen forsvundet, men det var stort set også det eneste lyspunkt. Blandt
den lille gruppe eventyrere, som en morgen så oprømte og glade havde begivet sig ind i fjorden,
herskede der nu en stemning af dyb rådvildhed og skuffelse.
Intet havde de kunnet foretage sig efter det chok, de fik ved den danske politimands bratte
fald. I virkeligheden bebrejdede de sig selv - Helene gjorde i hvert fald - at de ikke havde taget
hans tilstand mere alvorligt, dengang Miki havde fundet ham nærmest ude af sig selv. De anede
ikke, hvad der var sket med ham, og måske ville han have åbnet sig, hvis de havde snakket med
ham i stedet for bare at gøre nar ad ham. Og nu var det i hvert fald for sent. Jakob var antagelig
hjernedød - ifølge overlægen på Dr. Ingrids Hospital var det ikke sandsynligt, at han ville vågne
af sin koma, hvilket han havde fortalt en stortudende Helene. Stenen var væk – Andreas havde de
ikke fundet, Simon havde lagt sig syg og lå bare og kiggede ind i væggen, og selv Miki gik rundt
og var kun en skygge af sig selv. Også Peter og Kristoffer gik og hang med hovedet ude af stand
til at foretage sig andet end det mest rutinemæssige og nødvendige. Bange var de også - det havde
ligesom ligget i luften, dengang Ravnholt var kommet sejlende hen til dem, at han ikke tålte det
mindste tegn på noget, der bare lignede en eftersøgning af noget som helst inde i fjorden. Og hvis
ikke de ville risikere en retssag, så var det vist klogest ikke at fortælle nogen noget om hændelsen.
Politimesteren lovede til gengæld, at han personligt ville tage sig af det fornødne.
Ikke sjældent gik Helene over til Simon og Ane for at snakke. Simon var der ikke meget ved,
men Ane var stadig i stand til at give luft for sin vrede.
De talte meget om, hvad det kunne være, der var så vigtigt inde i fjorden, for at der var noget,
var de nu ikke i tvivl om, de to kvinder, og Helene kunne stadig ikke opgive sit stille håb om, at
hendes Andreas på en eller anden måde var i live. Men også hendes håb svandt mere og mere ind.
Dertil kom så, hvad der næsten ikke var til at bære: Hun havde fundet ud af, at hun var gravid.
Hun havde fortalt Ane det stortudende, for hun havde ikke den mindste lyst til at få flere børn nu,
men hun kunne heller ikke nænne at få det fjernet – hvis det nu var Jakob, der… det var jo ligesom noget, der levede videre af ham. Det var en underlig følelse at stå på den måde med hele hans
liv i sine hænder eller rettere i sit skød - med magt til at lade ham leve eller dø.
- Åh, Gud, hvorfor er der så megen lidelse til, hulkede hun med hovedet i Anes skød, mens
den gamle kone klappede hende på håret og ikke havde noget svar at give. Friheden havde sin
smertelige pris, tænkte hun. I hendes tid var det utænkeligt at få fjernet sit barn, fordi børn blev
betragtet som en rigdom - men tiden var en anden - så kompliceret på alle måder. Alting skulle
overvejes - selv de mest fundamentale selvfølgeligheder som selve livet. Og det kaldte man frihed...
Der var stunder, hvor Ane godt kunne blive alvorligt vred på sin Gud, og så sad hun for sig
selv med sit perlebroderi og skældte ham ud, så det somme tider kunne høres udenfor vinduet, og
hvad lignede det? Og hvad skulle det så gøre godt for? I denne tid fik han et fur mindst en gang
om dagen, for hun kunne ikke godt have, når hendes Simon bare lå hen, og når hendes lille Helene fik sorte rande under øjnene af alt for megen gråd og bekymring. Hun vidste nok, at Helene
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var en stærk pige med ben i næsen, men nu var der noget ved hendes holdning, der bekymrede
hende - det var som om hun bøjede sig mere og mere - hendes lille pige.
Hun mindedes alt for godt de mange gange, Helene som barn var kommet løbende over til
dem med de små, fordi de var fulde hjemme og sloges. Efter faderens død havde de taget sig mere
af børnene og de så, hvordan især Helene rankede sig og blev en flot og selvstændig pige - måske
til tider en anelse hård, hvad der vel ikke var noget at sige til. Hun klarede sig godt i skolen og
skulle have været på efterskole i Qaqortoq, men hun ville ikke forlade sin mor og de små søskende, så hun fik aldrig nogen ordentlig uddannelse.
Så kom jo denne dansker, som hun blev så forelsket i. I starten var Ane vred på ham, men efterhånden som det viste sig, at han blev og ikke bare rejste igen som de fleste andre danskere og
oven i købet stiftede familie, begyndte de så småt at acceptere ham i bygden, og de var alle sammen kede af det på Helenes vegne, da de forstod, at han var forsvundet. Mange var med inde og
lede, men de fandt ham som bekendt ikke - og stakkels Helene. Så ung og så alligevel så gammel.
Ane var bange. Hun frygtede for Simons tilstand og ikke mindst for hans forstand. Hvad skal
det blive til med os alle sammen? Forleden havde hun set Peter og Kristoffer i heftigt skænderi
udenfor huset over en eller anden ligegyldig bagatel, og siden havde de ikke talt sammen. Det var,
som om skæbnen var i færd med at spille dem alle sammen et grumt puds - som om den legede
med dem for at se, hvordan de reagerede... Var det sådan, Gud var - var det virkelig sådan? Prøv
at gøre mennesker rigtig lykkelige og glade lidt og se så, hvordan de reagerer, når du vender deres
glæde til sorg... Ane kunne sin Bibel, og hun kom til at tænke på en af de mærkeligste bøger, den
om Job, der netop bliver drillet af Gud selv, der havde indgået et væddemål med Fanden om,
hvordan Job ville reagere. Men også Job skældte jo ud på sin Gud og forstod ikke sin skæbne…
og giver det, at man er almægtig Gud også én ret til at skalte og valte med menneskeskæbner på
den måde…?
Og så havde man ikke engang en ordentlig præst, man kunne snakke med om sådan noget...
Det lå Ane fjernt, at en ung dansk præst kunne være bekymret for alvor - hun havde så svært
ved at tage dem alvorligt, danskerne, men måske skulle hun nu alligevel have stolpret over til
ham i stedet for bare at sidde bag den regnvåde rude og skælde ud på sin gud - selv om han var
dansk. Hvem ved - måske havde de så fundet sammen i deres fælles bekymring - for også præsten
var bekymret over udviklingen.
Han mærkede jo nok den stemning af mismod, der havde bredt sig i bygden, lige siden den lille gruppe kom hjem med budskabet om Jakob Munks tragiske fald. Normalt ville han sådan set
ikke være blevet så berørt - de mange ulykker og dødsfald havde vel hærdet ham efterhånden, så
han havde etableret en slags usynlig barriere imod disse menneskers barske verden, der var så
fuld af kød og blod og vold og død - men denne gang var det svært at holde sig udenfor i betragterens rolle - det var kommet for tæt på.
Det blev ikke bedre af, at han var blevet ringet op fra Nuuk. Det var fra politistationen, der
meddelte, at Jens og Magdalenes søn, Josva var druknet på vej til Nuuk. Om han ville meddele
det til forældrene… Han ventede længe med at gå derned, men måtte jo så til sidst gå den tunge
gang. De sad ved eftermiddagskaffen, de to ældre mennesker og blev glædeligt overraskede over,
at præsten sådan kom på besøg. Han tøvede med at sige, hvad han skulle sige, for han vidste alt
for godt, at han om et øjeblik ville ødelægge deres liv. Josva var deres eneste barn, og de var utro-
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ligt stolte af ham. Med god grund. Han var meget afholdt i bygden og var i gang med en større
uddannelse som styrmand.
Og ganske rigtigt. De sad bare og så på ham med dyb vantro, der snart gik over i blikke, der
kunne dræbe, for derefter at bryde sammen i voldsom gråd. Med et slag var hele deres tilværelse
blevet knust og lå i ruiner.
Han blev hos dem, og snart bredte nyheden sig som en steppebrand gennem bygden. Folk
stimlede sammen i det lille hus – bestyrtede – ude af stand til at forstå, hvad der var sket. De
nærmere omstændigheder vidste man intet om. Ja, han var fulgtes med et par andre unge, og de
havde ved ankomsten til Nuuk fortalt politiet, at han var faldet overbord og druknet. Langsomt
gik flagene på halv, mens sorgen og sympatien med de to gamle bredte sig fra hus til hus. Jamen,
Josva… da ikke også Josva!
De var stimlet sammen i det hjem, der nu var blevet ramt af skæbnen - der var en kommen og
gåen og væren. Hele tiden var der nogen, der lavede kaffe. Man talte dæmpet og fyldte de små
stuer med sagte mumlen, medfølelse og koppers klirren, og man sad der bare og tænkte sit og
håbede og længtes mod en bedre skæbne, og pludselig flængedes den tætte stemning af faderens
ru gråd, og han stod ude i gangen foran drengens olietøj og kaldte fortvivlet på sin søn. Og han
bad ham om tilgivelse - han skulle aldrig have ladet ham tage af sted, og han pressede de knyttede
hænder mod sin hede pande og sank sammen og græd over sig selv og sin søn og sit tab - det var
som at miste livet selv. Og nu var der intet tilbage - alt... alt havde han mistet...
De lod ham klage og græde, og de lod ham hulke i fred. Der kom ingen med forloren trøst og
tomme ord, de kunne bare lægge armen om hans skulder eller tage hans hånd, for de vidste, hvor
meget han led, og de vidste også, at han alene måtte hente sit nye livsmod i sorgens og fortvivlelsens yderste ensomhed. Her hjalp ingen dulmende snak - de vidste det, for de havde alle sammen
været derude, hvor ingen ord hjalp. De kendte og respekterede fortvivlelsens sære værdighed.
Præsten havde vel været hjemme et par timer, da telefonen ringede. Det var politiet i Nuuk
igen - om han havde fortalt det? Ja, for det viste sig, at han ikke var druknet alligevel. De andre
havde – berusede som de var – sat ham af på et skær og var sejlet fra ham. De havde så meddelt,
at han var druknet, hvad han da også ville have været, hvis ikke politikutteren tilfældigvis var i
området og havde sejlet rundt for at lede efter liget. De fandt ham stående på skæret, som var ved
at blive dækket af det tiltagende højvande. Han var nu i god behold på vej til Nuuk, og om præsten lige ville gå ned og fortælle det til forældrene. De ville ikke bare ringe…
Han begyndte at ryste på hænderne, og pludselig følte han – måske for første gang – livets
umådelige tyngde og alvor. Dette ubeskrivelige liv, som han havde læst om, og som han prædikede for andre om… Nu greb dette liv ham virkelig i struben, forekom det ham – og stillede ham
ansigt til ansigt med al hans forkyndelse – med hele hans gerning som præst. Gå så ned og forkynd opstandelsen for de to gamle mennesker! Det er du jo så god til. Det er jo et anliggende for
dig…
Gangen ned til det lille hus var ikke det mindste lettere denne gang – underligt nok, når man
tager budskabet i betragtning. Og reaktionen var da også nogenlunde som første gang – måske en
anelse mere chokeret. Der blev fuldstændig stille i den overfyldte stue. Man så bare på præsten,
som man ser på én, der føjer spot til skade. De sammenknebne øjne. Vantroen og så denne opgivende hovedrysten. Hvordan…? Én lagde et tæppe om skuldrene på Magdalene, der blot sad og
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stirrede frem for sig, mens hun rystede som af kulde. Igen og igen måtte han fortælle den samme
historie, og langsomt blev den ensformige hovedrysten krydret med et lille usikkert smil. Jamen,
lever han så…? Ja, sandelig han lever! Og han ringer nok snart hjem. Det gav et sæt i de gamle.
Ringer han…? Hertil…? Jamen…
Selv da han ringede hjem, var det svært for dem at tro på, at han virkelig levede, og over hele
bygden lagde der sig den mærkeligste stemning af forsigtig usikkerhed – som om et sikkert holdepunkt pludselig var revet væk. Man listede omkring og vidste hverken ud eller ind. Alle var
dybt rystede – også præsten. Ingen kunne koncentrere sig om noget for alvor. Dér hang flagene på
halv stang. Skulle man vove at tage dem ned – eller… hejse dem på hel? Angsten for døden – for
dødens hævn over det bytte, der var undsluppet den – rugede over bygden.
Og så måtte præsten indrømme, han havde fået en vis sympati for denne unge og uerfarne politibetjent, hvis ulyksalige sandhedssøgen havde gjort det af med ham til sidst, og han havde fået
et mindre chok, da Ravnholt en aften kom op og fortalte, hvordan han havde fundet den døde
mand langt inde i fjorden. De kunne naturligvis ikke bevise noget, men det var tydeligt nok, at det
måtte være kommet til en eller anden uoverensstemmelse derinde, og – nå ja, De ved, hvordan de
er, grønlænderne - der skal ikke så meget til. Drukket har de vel også... og nu er han så overført til
Danmark, men det ser ikke ud til at han vågner igen – og hvis han gør, så vil han næppe være sig
selv. Ja, trist er det…
Nej tak, han skulle ikke have noget, ellers tak, de var på vej hjem fra Paamiut, han syntes bare
lige han ville underrette ham - men øh, der var lige en ting - om ikke det var bedst at få afsluttet
sagen om den dødfundne mand med det samme uden alt for mange komplikationer med tomme
kister, og hvad ved jeg, og om ikke også præsten mente, det ville være bedst at forbigå opgravningen i tavshed - ja, han havde talt med Adam Nielsen, som helt kunne tilslutte sig, og vi
skal lade de døde hvile i fred, ikke sandt øh, Thorsen, kan De ikke give mig ret? De ville ikke
kunne forstå det i ministeriet - de kender jo intet til grønlandske forhold, sådan som vi gør. I øvrigt er det jo både ganske ulovligt og helt uforsvarligt sådan uden videre at grave kister op på
kirkegården. Det kræver tilladelse fra de højeste myndigheder, så det vil ikke blive rart for nogen
- især da ikke for embedsmænd - at have deltaget i sligt.
Thorsen havde uden at tænke nærmere over det samtykket og endda skrevet under på en rapport udfærdiget af Ravnholt selv - også Adam havde skrevet under, så han.
Politimesteren var dårligt nok sejlet fra Inuvik, før præsten fortrød, hvad han havde gjort, og
fuld af selvbebrejdelser - han følte han havde svigtet den unge, døde politimand, hvad han jo i høj
grad også havde. Senere hen havde præsten forsøgt at komme i kontakt med Helene og de andre,
men de ville åbenbart ikke snakke med ham. Jo, nok om vejret og andre ligegyldigheder og altid
høfligt og imødekommende, men ikke for alvor. De var umulige at komme tæt på, og det var til at
blive tosset af. Han kunne ikke undgå at mærke en distance, der grænsede til kulde – ikke mindst
fra Helenes side.
Dertil kom så det underlige, at de tre portugisere, han havde vist kirken sammen med Jakob
Munk, slet ikke havde været i havsnød, som de ellers havde fortalt. Markus kunne berette, at han
den dag havde set dem komme sejlende i højt humør inde fra Tasiussaq - nærmest en indsø, der
kun var forbundet med fjorden ved et smalt strømsted - her havde Markus ligget i sin jolle og
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pilket torsk, da de tre var kommet tøffende inde fra fjorden i en af motorbådene fra fabriksskibet,
mens de råbte til hinanden og fægtede med armene, sådan som de plejer, de skøre portugisere. De
havde også vinket til Markus og råbt et eller andet, han ikke forstod. Men der var jo ingen storis
derinde og heller ikke ret meget på vejen tilbage til Inuvik, så hvorfor havde de...?
Nå, hvad fanden ragede det egentlig ham, hvad der foregik? Præsten havde prøvet at gøre sig
ligeglad, men det blev sværere og sværere som tiden gik, og på et eller andet tidspunkt måtte han
altså snakke med nogen om det.
Det værste var, at Annemette var rejst til Danmark - det var vist noget med, at hendes bror var
blevet alvorligt syg pludselig - han kunne ellers godt have brugt hende lige nu... Og Andreas
Falch var væk - og Jakob Munk var væk - jamen for Fanden da også!! Og nu var vandpumpen
gået i stykker igen, skolen var begyndt, de overforkælede møgunger var fuldstændig umulige, og
det regnede hver evige eneste dag. Og hvad fanden bestilte han egentlig i dette elendige lille udsted...?
Der var ikke andet at gøre end at gå hen til Markus med en flaske snaps og skylle det hele ned
med et par solide kaffepuncher og nogle af Markus’ gode historier...
»Det var engang jeg sejlede med Ujaraq. Vi havde et læs tømmer med fra Nuuk. Vi fulgte
som sædvanlig med over skibsradioen, hvor alle nyhederne løber op og ned langs hele kysten –
næsten før de er sket. Så ringer de ude fra inspektionsskibet Ingolf til havnefogeden i Nuuk: »Ja,
det er Ingolf. Vi er på vej ind. Hvor må vi lægge til?« Lang tavshed i den anden ende. Så endelig
kommer det fra en meget usikker kvindestemme: »Hvem er det?«
»Hør nu her. Det er Ingolf. Vi er på vej ind. Hvor må vi lægge til?«
Lang tavshed.
»Jo, I kan sikkert godt holde her ude på vejen, men du må nok hellere lige snakke med min
mand…«
Så først går det op for dem, at de har fået forkert nummer og de skynder sig at lægge på, inden
manden kommer til telefonen. Jeg tror, man kunne høre latteren fra samtlige både op langs kysten
helt til Canada…«
»Skål, Markus!«
»Skål, Palasi!«
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Gensyn
Og så var det pludselig, at dette ludende mismod, der hang over Inuvik som de lavthængende
regnskyer, blev vendt til den mest glædelige forventning, da telefonen ringede hos Helene. Det
var en samtale fra Danmark, og hvis ikke Ane havde været på besøg, er det ikke godt at vide, om
den stakkels Helene havde overlevet de to nyheder, sygehuspræsten på Rigshospitalet kunne
bringe – at han lige havde talt med Jakob Munk, som bad ham hilse og sige, at han havde det efter
omstændighederne godt, øh, han ringer nok selv senere… og så en anden ting…
»Munk bad mig sige, at han i et glimt havde set en ældre hvidhåret og hvidskægget mand i en
hule under vandfaldet, hvor han faldt ned – om det måske kunne være Andreas Falch… Ja, det
lyder lidt… underligt… men jeg lovede at sige det videre… Hallo?
Helene stod bare og stirrede frem for sig, mens hun som i trance sænkede armen med telefonrøret. Så kom hun pludselig til sig selv, løftede røret og fik fremstammet et »Ja… jo… tak... tak...
farvel.«
Hun satte sig ned ved køkkenbordet og stirrede frem for sig, sådan som man gør, når konsekvenserne af en meddelelse langsomt melder sig én for én i al deres gru eller al deres glæde. Så
sprang hun op, foldede hænderne og pressede dem mod panden, mens hun drejede rundt om sig
selv - tog en dyb indånding, så sig omkring, hvorefter hun begyndte at rydde op i stuen, samtidig
med, at hun satte vand over til kaffe i en sær tilstand af jublende glæde og afsindig rædsel.
Først da opdagede hun Ane, der stod og betragtede hende med et meget bekymret udtryk.
»De lever… de lever begge to!«
Så gik Ane hjem til Simon med de gode nyheder. Det varede lidt, inden Simon opfattede, hvad
der var sket og endnu en rum tid, før han lod sig overbevise. Den gamle mand sad på sengekanten
iført sine lange underbukser og rystede på hovedet.
»Jamen, vi så ham jo - vi så ham jo ligge dér i sit eget blod... man overlever ikke et fald fra
den højde…«
»Tjah, Simon«, sagde Ane, »jeg ved hverken ud eller ind mere. I den sidste tid har jeg ved flere lejligheder oplevet, at døde er opstået, så hvorfor ikke også de to danskere.«
»Ja ja, jeg vil nu godt se ham, før jeg er overbevist«, blev Simon stædigt ved.
»Salige er de, som tror uden at have set«, citerede Ane med et drilsk smil. »Så, Simon, dit
gamle drys, så er det vist på tide, du kommer op og får noget tøj på. Vi skal over til Helene med
det samme.«
Simon skulle til at svare igen, men tog sig i det. Så så han på sin kone, og hans gamle ansigt
krakelerede i et bølgende hav af smilerynker, og så lo han, så tårerne trillede...
Det tog ikke lang tid at få samlet den lille flok frustrerede eventyrere om disse vidunderlige
nyheder. Hvad der måtte have været af mistro og mismod blev fejet væk af Helenes strålende øjne
og lykkelige forventning - og man ventede end ikke på Jakobs forventede opringning, før beslutningen om at sejle ind i fjorden og lede efter Andreas var taget. Allerede tidligt næste morgen var
Simon og Peter og Kristoffer på vej – denne gang i Peters speedbåd.
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Den trykkede stemning fra før var som blæst væk, men med lettelsen over Jakobs mirakuløse
redning kom ængstelsen for Andreas. Der var næsten gået tre uger, siden han forsvandt og næsten
en uge, siden Jakob angiveligt skulle have set ham. Og hvem ved – måske var det hele bare en
drøm. Hvad i alverden skulle Andreas Falch bestille i sådan en hule? Men hvis det nu var rigtigt,
kunne de så overhovedet finde hulen endsige da komme op til den – og hvis det lykkedes, ville de
så bare finde liget af Andreas? De håbede – ikke mindst for Helenes skyld, men de syntes nok i
virkeligheden ikke, de havde så meget at have deres håb i. Måske også fordi de ikke var vant til at
få deres håb opfyldt. Dertil var naturen for kynisk.
Da de nåede Inuvikfjeldet, mødte de en af portugisernes motorbåde på vej ud af fjorden. Som
sædvanlig vinkede og råbte portugiserne, og de vinkede tilbage. Ingen af dem kunne forstå, at
portugiserne havde fået lov til at fiske så langt inde i fjorden.
Da de nåede Naajaat gik snakken langsomt i stå, og hver især tænkte de vel deres, mens de
langsomt manøvrerede ind gennem den lysegrønne lavvandede fjord, hvor de havde sejlet så glædesstrålende for en uge siden.
Langt om længe nåede de ind til vandfaldet, der ufortrødent fossede ned i fjorden fra fyrre meters højde – og deroppe et sted skulle der altså være en usynlig klippehule. Det hele forekom dem
mere og mere usandsynligt.
De lagde til land, og det var vel mest af hensyn til Helene, de begyndte at lede efter en mulig
farbar sti op i fjeldet. Ingen af dem havde lyst til at risikere liv og lemmer ved at tage klatreturen,
som Jakob havde gjort.
De var så småt ved at opgive, da et råb fra Kristoffer fik dem til at samles om en underlig ligesom stenkiste, der dækkede over en gammeldags robåd af anseelig størrelse. Årerne lå i båden,
som ellers var tom.
Så var der altså et eller andet mystisk ved dette sted og de tog med fornyet styrke fat på at søge
efter den vej, der nu måtte være et sted. Nu også med en vis forsigtighed, for der kunne åbenbart
være mennesker i nærheden.
Det var Peter, der omsider fandt stien inde bag en kraftig dværgpil, der fuldstændig dækkede
for åbningen. Forsigtigt begyndte de tre allerede drivvåde mænd deres besværlige opstigning med
frygt og bæven og bange anelser om, hvad de måtte finde deroppe et sted.
Pludselig endte den mudrede og livsfarligt glatte sti foran en temmelig lodret klippevæg. De
var nu næsten nået op til kanten af vandfaldet, men det var tilsyneladende umuligt at komme videre. Det var først, da Peter udmattet satte sig ned med ryggen mod klippevæggen, at han opdagede, at det ligesom trak fra en rimeligt stor klippeblok, der stod op ad klippevæggen. Han syntes
også, han kunne mærke en ram lugt af tørfisk. Helt nede ved jorden kunne han stikke en hånd ind
under stenen, og her mærkede han tydeligt, hvordan det trak. Der måtte være hul ind bagved stenen, men den var tilsyneladende alt for stor til at flytte, så man kunne se nøjere på hullet.
»Hvis vi havde en løftestang eller to, så måske…«
Det var Simon, der sad og funderede, og da de andre havde set det for sig, nikkede de tøvende.
»Måske… måske.«
Simon så på Peter. Peter så på Kristoffer. Kristoffer så på Peter og på Simon, så nikkede han.
»Ja, ja, men så er det jer, der bærer danskeren ned…« De smilede alle tre, og Kristoffer begyndte
den farlige nedstigning for at hente de to årer, de havde set i båden.
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Efter en rum tid vendte han tilbage med de to årer, og det var tydeligt, at de havde været brugt
til formålet før. Der var dybe slidmærker på dem – slidmærker som umuligt kunne komme fra
selve roningen.
Ikke langt fra den store sten fandt de den sten, som uden tvivl var blevet brugt før som støtte
for årerne, og snart efter lykkedes det for de tre mænd at få bakset stenen så meget til side, at man
kunne komme ind i hulen bag stenen. Simon lagde en mindre sten foran den store, så den ikke
rullede tilbage.
Inde i hulen flød det med mere eller mindre afgnavede og afpillede tørfisk og ammassatter.
Der lå også tørret rensdyrkød og tørret sælkød rundt omkring. Ved åbningen, der vendte ud mod
vandfaldet stod en spand og et krus. Og helt inde ved bagvæggen lå, hvad der mest af alt lignede
en skindbylt. Kun det filtrede og tjavsede hår, der stak ud af den ene ende røbede, at der var tale
om et menneske.
De tre mænd stod lidt og så på den sammenkrøbne skikkelse under skindene. Ingen af dem
turde gå hen til den af frygt for det, som de alle frygtede, men endelig tog Simon mod til sig. Forsigtigt gik han hen og lagde hånden på skikkelsen og rystede den ganske let.
Skikkelsen for op med et brøl, der fik Simon til at gå bagover, så han pludselig fandt sig selv
siddende lige overfor en brølende Andreas Falch, der med vildt opspilede øjne søgte at værge for
sig. Han havde ingen chance for at genkende de tre skikkelser i modlyset fra hulens åbning – ikke
før Simon råbte alt hvad han kunne, »Andreas!«
Langsomt lod han hænderne synke og langsomt genkendte han de tre kendte og efterhånden
smilende ansigter fra Inuvik – og så brød han sammen i en jamrende hulken, der fik de tre mænd
til at knæle ned og lægge armene om ham og smilende og snakkende forsøgte de at berolige den
gamle dansker, som havde henslæbt tre uger i fuldkommen ensomhed uden at vide hvorfor og
uden at ane, hvilken skæbne, der måtte vente ham.
Til sidst blev de urolige for, om der var andre mennesker i nærheden, så de skyndede på Andreas for at få ham til at følge med ud af hulen. Det viste sig dog snart, at den gamle dansker ikke
havde kræfter i benene til at gå, så Peter og Kristoffer måtte skiftevis tage den stadigt snakkende
og gestikulerende dansker på ryggen, hvilket ikke gjorde den i forvejen livsfarlige nedstigning
nemmere. Men ned kom de omsider.
Der så ikke ud til at have været andre i nærheden, og snart var de alle velbeholdent ombord i
Peters speedbåd. De lagde med det samme fra land og begyndte den langsomme sejlads ud gennem fjorden mod Naajaat. Andreas talte og talte i en rivende strøm, men det var stort set uforståeligt. Enkelte ord som ’portugiserne’, ’Thrane’, ’stenen’ forstod de dog, men sammenhæng var der
på ingen måde i den tilsyneladende sindsforvirrede mands talestrøm. Han havde tilsyneladende
også mistet en del af hørelsen efter sit lange ophold under det tordnende vandfald.
Endelig nåede de Naajaat og kunne sætte fuld fart på båden. Lige før Inuvik mødte de igen de
portugisiske fiskere på vej ind i fjorden. Det lykkedes Kristoffer for en sikkerheds skyld at få den
råbende Andreas bakset ind i forrummet og lagt ham ned på gulvet, så han ikke blev set af de
vinkende og smilende portugisere.
»Hæ, jeg ville gerne se deres ansigter, når de når ind til deres hemmelige sted,« klukkede Peter. »Hvis det altså er dem…«
Og så kom de da hjem.
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Det var, som om gensynet med Inuvik lagde en beroligende hånd på Andreas, og lidt efter lidt
faldt han så meget til ro og havde genvundet så meget af sin hørelse, at de kunne begynde at føre
en normal samtale. Det var først og fremmest de mange ubesvarede spørgsmål, der havde kørt
rundt i hovedet på den gamle mand, der skulle besvares. Og langsomt – efterhånden som det ene
mysterium efter det andet opløste sig, faldt de mange brikker på plads.
Poul Thrane måtte være den døde mand i kirken – han havde aldrig nået at snakke med nogen
i bygden. De fortalte, hvordan den unge danske politimand havde fundet stenen i kirken – hvordan de havde prøvet at få den fra ham – forgæves – de fortalte om deres fælles tur ind i fjorden og
om den danske politimester, der havde fundet Jakob - og nu lå han vist på Rigshospitalet i København meget slemt medtaget efter at være faldet ned inde ved vandfaldet…
»Jeg så ham godt, da han faldt,« nikkede Andreas – og han så altså også mig. Det må have været…«
Andreas fortalte om mødet med Poul Thrane og hans sten, om portugiserne og tilfangetagelsen
– hvordan han havde kunnet se bådene nede på fjorden, men ikke kunne komme i kontakt – hvordan han langsomt mistede håbet om nogen sinde at komme ud af den forbandede hule og så småt
var ved at overveje at kaste sig ud i vandfaldet for at gøre en ende på det hele, men han turde
alligevel ikke.
Og nye spørgsmål meldte sig.
Hvad var det, portugiserne havde fundet inde i fjorden, og som de tilsyneladende vogtede med
alle midler?
Kendte Johannes Ravnholt portugisernes hemmelighed?
Var der en forbindelse mellem Poul Thranes sten og fjordens hemmelighed?
Og mere presserende dukkede spørgsmålet op: Hvad gør vi nu?
Måske havde de glædet sig til en stormende hjemkomst, hvor den samlede bygd var på kajen
for at fejre den frelste mand, men de fandt snart ud af, at Andreas hjemkomst under de foreliggende omstændigheder måtte foregå i dybeste hemmelighed. Både portugiserne og Ravnholt ville
åbenbart gøre alt for at fjordens hemmelighed skulle bevares som en hemmelighed – om det så
skulle koste menneskeliv.
Og hvad med Jakob. Hvordan klarede han sig i Danmark? Ville de nogensinde få ham og stenen at se igen? Han kunne jo umuligt rejse til Grønland uden at blive opdaget.
De blev til sidst enige om, at Andreas i al ubemærkethed måtte hjem til Helene og børnene,
hvor han så skulle prøve at holde sig skjult. I første omgang måtte han blive ombord på Peters
båd, så de først i ly af mørket kunne tænke på at få ham i land. De skulle nok sende Helene ned til
ham med noget rent tøj, grinede Peter, for det var dog voldsomt, som han stank – lugten alene
ville vække alle naboerne…
De blev afbrudt i deres tanker, da de drejede omkring den lille pynt med den gamle skole og
så, at en anseelig menneskemængde var stimlet sammen på kajen. Rygtet om redningsaktionen
måtte alligevel have bredt sig. De fik hurtigt Andreas gennet ind i lukafet og lukket døren, og så
måtte de tre grønlændere påtage sig de sørgmodigste, hovedrystende miner for at overbevise den
forventningsfulde flok om deres uforrettede sag.
Det var bestemt ikke nemt, ikke mindst fordi Helene og hendes to børn stod forrest i menneskemængden og smilede forventningsfuldt til dem. De så hendes dybe skuffelse og hendes tårer,
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mens hun langsomt vendte sig om og gik tilbage til sit hus med bøjet hoved sammen med børnene
og Ane stolprende bagefter på sine gamle usikre og hårdtprøvede ben.
Skuffet og hovedrystende opløste mængden sig, mens Simon så stærkt han kunne uden at
vække opsigt begav sig på vej op mod Helenes røde hus.
Ved køkkenbordet sad Helene allerede grædende og holdt om de to små, mens Ane var begyndt at lave kaffe. Hun så dårligt nok op på Simon, da han gik lige ind. Først da hun så hans
storsmilende ansigt stirrede hun på ham med åben mund.
Simon overvejede et øjeblik at sende børnene ud af køkkenet, men han kunne ikke få sig til
det, og så satte han sig ned overfor Helene, tog hendes hænder og fortalte så blidt som det var
muligt for den gamle mand, at Andreas var reddet og i god behold ombord på Peters båd, men det
måtte for alt i verden ikke komme ud af hensyn til Andreas’ sikkerhed. Og Simon fortalte alt,
hvad han vidste, mens Ane snøftede lidt henne ved komfuret, inden hun begyndte at nynne Illu
qaarsumi sanaasoq…
»Er far kommen hjem?« spurgte det ældste af børnene med store øjne. Helene tørrede øjnene
og så på sine børn med et stort smil.
»Ja, han er, men… men det er en hemmelighed lidt endnu, så I må ikke sige det til nogen. Det
er vores hemmelighed, ikke?« Ungerne nikkede indforstået, løb hen til vinduet og stirrede ned på
Peters båd. Simon lænede sig frem over bordet.
»Ja, du kan jo gerne gå ned og hilse på ham, men du må ligesom lade som ingenting på vejen,
hvis du forstår… og øh… hvis du kunne tage noget rent tøj med til ham… han… han lugter ikke
så godt.. he he…«
Helene nikkede, og kort efter kunne enkelte forbipasserende se den sørgende Helene med bøjet hoved gå langsomt ned mod havnen med en bærepose i hånden. Ingen spurgte hende om noget
eller sagde noget, og der var heller ingen, der opdagede det lille glædesskrig, hun udstødte, da
hun gik ombord i Peters store speedbåd og nærmest tumlede ned i det forreste lukaf.
Kort efter forlod Peter og Kristoffer båden og slentrede op ad havnebakken mod Helenes hus.
Havde nogen stået og lyttet udenfor huset, ville de nok have undret sig over latteren, der nu og da
strømmede ud gennem de lukkede vinduer…
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Springet
Ombord på Ivalu Arctica sad Jakob i sin kahyt og overvejede de forskellige muligheder frem
og tilbage. På en eller anden måde måtte han se at komme videre fra Nuuk. Han kunne ikke vente
på, at Narhvalen sejlede sin ugentlige tur, så han måtte prøve at hyre en motorbåd nede ved havnen. Det kunne godt blive svært på en søndag formiddag.
Den ældre mand, som var skibets anden passager, viste sig at være næsten menneskesky. Han
opholdt sig det meste af rejsen i sin kahyt, hvortil han også fik sin mad bragt.
Engang spurgte Jakob én fra mandskabet, om de kendte den gamle, og jo, de kendte alle sammen gamle Jokumsen. Han var lidt sær, men uskadelig nok. Det var nok lidt grønlandskuller,
mente de. Han havde vist været deroppe i for mange år. En af de mange skæbner, som Grønland
havde taget til sig, så manden og landet var vokset sammen for ikke mere at kunne skilles ad. For
bare et par måneder siden var han sejlet ned med det samme skib, og nu var han altså allerede
vendt tilbage. Det havde de så småt regnet med, for det er nok umuligt at vænne sig til livet i
Danmark, når man først har fået Grønland ind under huden - og så i den alder.
»Den, som Grønland først har kaldet på, kan kun trække der sit vejr«, sang en af matroserne,
der viste sig at have været marinesoldat i Grønnedal.
»Å, den vej til Grønnedal, fulgt af mangen munter hval - med de syge lagt i køjen, da vi runded’ Fred’riksdal...«
Med tonerne fra den grønnedalske version af »Mandalay« i ørerne stod Jakob Munk på dækket
og så på de mest fantastiske skyformationer over det endeløse hav og tænkte på gamle Jokumsen,
og hvad der mon var hans livs historie.
Det var en af de sidste dage før ankomsten til Nuuk. Vejret var stille, regnfuldt og gråt. Pludselig lød en sirenes infernalske larm - lamper begyndte at blinke - andre sirener stemte i. Der blev
en løben af fødder, og gennem højttaleren blev alle kaldt på dækket til deres respektive områder.
Jakob vidste ikke, hvor hans respektive område var, men det stod på døren til hans kahyt. Gult
redningsområde. Følg de gule linjer til agterstavnen.
Der var allerede samlet en lille flok mennesker i det gule område. Det var først nu, han opdagede den orange, overdækkede redningsbåd, der hang i en vinkel på 45° med stævnen ud over
agterstavnen. Den var stor, når man stod lige under den, og det så ud, som om meningen var, at
den ikke skulle sænkes i havet, men bare plumpe de ca.10 meter ned.
Der blev uddelt orange overlevelsesdragter, og man blev bedt om at tage skoene af, før man
tog dragterne på. Så var der en, der råbte ”Ja tak!”, hvorefter den noget spændte stemning blev
opløst i latter og muntre bemærkninger, mens man begyndte at afføre sig overlevelsesdragterne.
Det gik vist meget godt. Hvor lang tid tog det? Kom alle med - også passagererne? Sig mig
hvor helvede er gamle Jokumsen?
Det viste sig senere, at Jokumsen havde ligget og sovet i sin kahyt og åbenbart havde overhørt
alarmen, og ingen havde skænket ham en tanke, før det var for sent!
Jakob tog dragten af og fandt sine sko. Kaptajn Joensen kravlede ud af sin overlevelsesdragt
og kom hen til ham.
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»Ja, undskyld besværet«, sagde han med sin færøske accent, »men det er lovbefalet, at vi skal
holde disse redningsøvelser på hver eneste tur, og de skal være så realistiske som muligt, så det er
faktisk kun mig, der ved, hvornår de kommer. Må jeg ikke byde på et lille glas, så du kan komme
dig ovenpå oplevelsen? Man bliver alligevel altid lidt rystet.«
»Jo tak!« Jakob havde besvær med at snøre sin sko, fordi han endnu rystede lidt på hænderne.
»Det er en helt ny type?«, spurgte han, da de sad og fik en god stor Gammel Dansk. Han var
meget interesseret i redningsbåden.
»Ja, vi har brugt den et par år nu. Den er egentlig udviklet på boreplatformene i Nordsøen, og
den har jo den fordel, at den hurtigt kan komme i vandet i tilfælde af brand og eksplosionsfare.
Nå, skål, Rasmussen! Nu er der ikke så længe til vi anløber Nuuk. Jeg håber, du har haft en behagelig rejse. Vi regner med at anløbe Nuuk kl. 8 i morgen tidlig, hvis ikke...«
Kaptajnen blev afbrudt af en officer, der kom hen og meddelte, at der var telefon til Erik Rasmussen. De så begge på Jakob, der i starten ikke reagerede, men pludselig fór han sammen.
»Til… til mig?«
Radioofficeren førte ham hen til et lille rum, hvor der hang en telefon på væggen.
»Vær så god.« Jakob tog røret med bange anelser.
»Hallo?«
»Ja, hallo. Er det Jakob?«
»Thomas!?«
»Hør her, Jakob. Ravnholt ved, at du ankommer med skibet til Nuuk. Han er klar til at modtage dig. Ja, han ringede selv for lidt siden. Jeg ved ikke, hvad du kan gøre, men nu ved du det i
hvert fald. Måske kan du gemme dig på skibet… ja, jeg ved ikke… men… han er ude efter din
sten. Pas godt på den…«
Der blev tavshed lidt. Jakob stod og overvejede situationen. Så kom han i tanke om noget.
»Thomas, er du sikker på, din telefon ikke bliver aflyttet?«
»Hvad? Nej, men derfor ringer jeg også fra naboens… det er jo ikke Anders Ands nevøer, det
her…«
Jakob grinede højt.
»Tak, agent Maarup. Jeg må se at finde på noget… tak skal du have, Thomas!«
Han lagde røret på og gik ud af det lille lydisolerede rum.
Han overvejede, hvad han skulle gøre, men efter et døgn var han lige vidt. Ingen løsning syntes mulig. Han måtte blot overgive sig, når de ankom til Nuuk. De kunne vel heller ikke holde
ham indespærret på livstid.
Det var lørdag aften. På broen herskede der en stemning af overgiven munterhed, som altid afløser de mange dages latente spænding på en længere sørejse. Dette at få landkending efter dagene på åbent hav var i gammel tid måske det største øjeblik på rejsen - det øjeblik, hvor det gode
sømandskab fik sin belønning. I dag var dette øjeblik måske knap så stort som tidligere takket
være den moderne computerteknik med satellitnavigation, der aldrig lod nogen i tvivl om, hvor
man befandt sig. Kun vejret kunne stadig overraske, og det blev endda mere og mere sjældent.
Jakob nød godt af denne stemning og blev vist rundt på broen efter alle kunstens regler. Jo, der
var et rat, men ellers lignede broen mere en computerarkade. Alt blev overvåget via computer den mindste skrue, der løsnede sig, og det kom straks frem på skærmen - intet var overladt til til-
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fældigheder. Til gengæld behøvede man jo så heller ikke de store besætninger mere til at holde
vagt og gå runder og checke dit og dat.
»Den redningsbåd, der hænger ude agter«, ville Jakob vide, »den ser så usikker ud. Kan den
ikke nemt falde af?«
»Nej, det er umuligt«, smilede officeren overbærende, »den er blevet testet, så den bliver siddende, selv om det skulle blive orkan. Det kunne jo være kønt, om vi kom i havsnød, og det første, der forlod skibet, var vores redningsbåde. Nej, de sidder godt fast og er i øvrigt konstant overvåget. Her kan du se på skærmen, hvordan jeg kan kalde den frem. Den sidder der endnu, kan du
se.«
»Øh, de der overlevelsesdragter, hvor længe kan man overleve i dem?«
»Egentlig lige så længe det skal være. De holder dig flydende og nogenlunde varm, så de er
gode at have på, hvis man skulle gå hen og falde i vandet.«
»Hm. Imponerende! - og meget betryggende. Er det også sådan, at du kan sige mig, hvor vi er
i øjeblikket?«
Den unge andenstyrmand tastede lidt ind på sin computer og et kort over Grønlands vestkyst
tonede frem. Et rødt mærke af form som et skib markerede deres position.
»Ufatteligt! Og hvornår er vi så f.eks. deroppe?«
Jakob pegede skødesløst på den afsatte rute ud for Inuvik. Med sin mus flyttede styrmanden
omridset af skibet op til stedet og klokkeslettet kom frem for neden på skærmen:
»Klokken 05,40 GMT – det vil sige kl. 02,40 lokal tid.«
»Det er helt utroligt!«
Det var tydeligt, at hans begejstring smigrede den unge søofficer, der nød at vise sin maskines
formåen frem, og Jakob fik et længere foredrag om satellitnavigation og i det hele taget om skibets og computerteknikkens utrolige formåen.
Da han kom ud på dækket så han gamle Jokumsen stå lænet op mod rælingen, mens han stirrede ind mod de gråblå fjelde, der mere og mere dukkede frem af disen – nu og da oplyst af et
solstrejf. Han ænsede ikke Jakob, da han hilste. Han stod og hulkede som et barn, med tårerne
løbende ned over det gamle furede og vejrbidte ansigt…
Da han kom tilbage til sit lukaf, overvejede han sin situation. Redningsbåden var ikke en mulighed - det ville øjeblikkeligt blive opdaget og en eftersøgning sat i gang. Den eneste måde at
komme ubemærket fra borde på, var altså at springe overbord i ly af mørket iført overlevelsesdragt. Men så skulle han på en eller anden måde forsøge at svømme helt ind til land, hvilket dragten bestemt ikke var særlig egnet til. Ikke desto mindre måtte han vove forsøget og håbe på sin
gode skæbne... og på stenen. For som han var kommet frem til: Man skal ikke undervurdere
Ravnholt. Det kan godt være, han ikke blev indespærret for livstid, men der var jo også andre
muligheder for at slippe af med uønskede elementer… det var set før. Så tog han sin beslutning.
Der var ingen tid at spilde.
Han gik hen til radiorummet og bad om at foretage en telefonopringning. Det var Helene, der
tog telefonen.
»Hej, Jakob, hvor er du henne?«
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»Jeg er ombord på Ivalu Arctica, og vi skulle anløbe Nuuk i morgen tidlig, men, Helene, jeg er
nødt til at forlade skibet, inden vi anløber. Ravnholt står åbenbart og venter på mig på havnen, og
jeg er jo eftersøgt som en anden forbryder…«
»Forlade skibet? Men hvordan…?«
»Hør nu godt efter, Helene. Jeg har undersøgt forholdene, og det kan godt lade sig gøre at
springe overbord i en overlevelsesdragt, men det kræver godt nok, at der kommer nogen ud og
samler mig op. Jeg springer af ud for fyret derude… det er klokken halv tre i nat. Peter må vide,
hvor det er…«
»Jamen Jakob, man kan da ikke overleve sådan et spring, det er fuldstændig vanvittigt, hører
du!? Og så i din tilstand! Du må ikke gøre det…«
»Jeg er nødt til det, Helene – jeg har overvejet alle muligheder, og ved du hvad, når jeg tænker
på, hvad jeg allerede har overlevet, så er det her jo bare en søndagsskoleudflugt. Det skal nok gå.
Men få lige fat i Peter… øh, han er vel hjemme? Det tager ikke lang tid for hans båd at nå herud…«
Helene kunne mærke, at Jakob havde taget sin beslutning, og der ikke var noget at gøre. Han
var ikke rigtig klog. Hun lovede at kontakte Peter, og Jakob sluttede samtalen med et muntert «Vi
ses snart.«
Klokken tyve minutter over to samme nat slentrede han en tur op på dækket, der var fuldt oplyst af stærke projektører. Han gik lidt rundt og røg en cigaret, mens han af og til kiggede ind mod
land. Han kunne meget svagt skimte det mørke omrids af klippekysten i det fjerne, og så så han
endelig, hvad han havde håbet. Hvad der forekom ham uendeligt langt inde, så han blinkene fra et
fyr. Det måtte være det fyr, som stod på en klippeknold ud for mundingen af Inuvikfjorden. Han
havde set det på søkortet på broen. Nu talte han blinkene, mens han tog tid - jo, det var det rigtige.
Han så sig om. Der var ingen mennesker på dækket, men han kunne ikke vide, hvad der foregik
bag de sorte vinduer på kommandobroen. Måske stod de og iagttog ham i dette øjeblik.
Så slentrede han ned mod agterstavnen. Inde under redningsbåden kunne de ikke se ham, og
her fandt han som ventet kassen med overlevelsesdragter. Uden betænkning tog han sine sko af
og iførte sig en af dem. Han tænkte uvilkårligt, at nu var skridtet taget - der var ingen vej tilbage en rar følelse.
Han var meget omhyggelig med dragten. Han vidste, at der ikke skulle meget til, før der kom
vand indenfor, og så var det sket. Da han var færdig kastede han endnu et blik mod land. Fyret
var der stadig - nu lige ud for skibet, men der var langt ind - for langt måske. Han så sig igen omkring og kravlede så over gelænderet. Det eneste, han medbragte var stenen og så det tøj, han gik
og stod i. Han smilede ved tanken. Så slap han grebet i gelænderet og lod sig falde.
Han nåede at blive først forbavset, så forskrækket og til sidst rædselsslagen, efterhånden som
han konstaterede, hvor langt der var ned. Han nåede også som det sidste at tænke: Det går galt,
det her. Så ramte han vandet med et brag, der øjeblikkeligt slog ham bevidstløs.
Han sansede derfor ikke, at skibet fjernede sig mere og mere. Ingen syntes at have bemærket
hans forsvinden. Han sansede heller ikke den nordgående strøm, der langsomt men sikkert førte
den livløse skikkelse i den orangegule dragt mod nordvest - bort fra Inuvik - bort fra land...
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Mågerne
Det var mørket og havet. Det var det, vi kom af - ud af mørket - op af havet - vores ophav.
Engang slap det os nådigt fri dette barske elskovspar, mørket og havet, der var så optaget af hinanden, så de glemte deres afkom - og der blev lys og land og vejr og ånd og syn og sagn - men
hele tiden stiller de os til regnskab for vores skrøbelige frihed - for lyset og landet - for disse nådegaver - for solen og varmen og jorden og sangen om livet - for glæden - den stakkede glæde.
For lyset må bøje sig for mørket, og jorden må bøje sig for havet, som glæden bøjer sig for
gråden, der altid presser på - og selv guder må bøje sig for mørkets og havets endeløse tomhed.
Og de vidste det - de vidste det, de folk, som kendte mørket og havet allerbedst, fordi det var
en del af deres liv - at leve tæt på havet og på mørket - de vidste, hvad det var at leve. På kant
med mørket og havet.
Man så det i deres blik og somme tider i deres gang. Man hørte den i deres stemmer, og den lå
bag deres latter og sang - vemoden ved livet - ærefrygten - og smuk og ægte og ren var den... og
gammel - gammel som slægten selv.
Og denne slægt vidste, at dette stirrende blik fra døden, som hele tiden rugede over dem, kun
kunne overvindes af glæden. Glæden, man stjal sig til som bobler af lys og luft i den mørke, rugende sjæl.
Og ind imellem så man glæden som et flygtigt smil fra en verden på den anden side mørket og
havet - så små tegn på liv, der ikke var behersket af mørket og af havet - det liv, vi alle længes
efter og kalder vore kæreste navne - det liv, vi går og søger i det små en tid, men så giver op for
mørket og for havet - det sorte hav. Giver op for mørket i dit sind, der så nemt som ingenting
tager overhånd, så glæden bliver stakket - mere og mere de korte glimt, som tiden går, og mørket
trækker sammen om livets korte dag.
Hvad er det mon for kræfter - hvad er det mon for sære mellemmænd, vi kalder skæbne, og
hvis lod det er at fælde dom og fordele sorg og glæde? Kan disse mellemmænd bevæges - kan de
skifte sind, føle medlidenhed - disse sorte dødsengle, der farer rundt med bud fra mørket og fra
havet og slår ned - så hæmningsløst, forbryderisk og uretfærdigt. Kan de ta fejl? Og pludselig
gøre om, hvad de ellers havde fuldbragt, så døde mennesker står op igen - fortabte alligevel bliver
fundet?
Sådan som det gik engang i Inuvik, hvor Jonathan Noahsen ikke kom hjem. Han var som
sædvanlig sejlet ud i sin jolle, men kom ikke hjem til aften og heller ikke den næste dag – og
straks lagde der sig dette fortvivlede slør af håbløshed mod håb over bygden. Nu igen! Man stimlede sammen i hans hjem, og selvfølgelig finder de ham. Om lidt dukker han op. Jonathan kan da
ikke bare blive væk. Du skal se, han kommer snart.
Eftersøgningen gav intet resultat, og man belavede sig så småt på den uundgåelige tragedie, da
han pludselig den tredje formiddag tøffede ind i havnen – smilende som altid. Han havde fået
motorstop, viste det sig, men havde klaret at ro den tunge jolle ind til en ø, hvor han så havde
overnattet, indtil han blev fundet.
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Råbet lød gennem bygden: Jonathan er kommet hjem! Ungerne strømmede ud af skoleklasserne og ned til havnen – fabrikken standsede, så alle kunne være med. Jo, der var han. Sikke en
lettelse. Sikke en glæde!
Kun de færreste lagde mærke til radioavisen om aftenen, der meddelte, at man havde opgivet
eftersøgningen af Jonathan Boassen, der var forsvundet med sin jolle i nærheden af Kulusuk i
Østgrønland. Han måtte herefter anses for omkommet.
Et øjeblik sad Helene med telefonrøret i hånden, mens tårerne løb ned over kinderne. Hun var
ikke et sekund i tvivl om, at Jakob ville omkomme som ingenting i det kolde vand – måske allerede i faldet. Hvad kendte han til naturkræfterne heroppe? Så tog hun sig sammen og gik ind og
vækkede Andreas
Det var mørkt endnu, da hun skyndte sig i tøjet og ilede hen til Peter og bankede på. Det varede en rum tid, inden der blev tændt lys og Aviaaja kom ud med et søvnigt blik.
»Jeg må tale med Peter... det er vigtigt...«
»Han sover ellers...«
»Ja, det ved jeg godt.«
Et stykke tid efter kom Peter ud stor og mægtig og med et udtryk, som gjorde det klart, at han
ikke var spor oplagt til noget som helst.
»Helene! Hvad sker der? Er der noget med Andreas?«
Helene fortalte ham om opringningen fra Jakob.
»Han er da ikke rigtig klog. Det kan man ikke – heller ikke i overlevelsesdragt. Har du snakket
med de andre?«
»Nej, kun med Andreas. Han mente, I skulle sejle ud og lede efter ham… hvis nu...«
»Man springer da ikke overbord fra et atlanterhavsskib på den måde… midt ude i…« Han så
på Helene. »Nå men godt. Hvis Andreas synes det. Vi må hellere få nogle tæpper med... og en
dram for det tilfælde, at... Aviaaja! Lav lige en kande kaffe... Hold kæft for en idiot!«
Kort tid efter var Peter og Andreas Falch på vej ud af havnen i Peters motorbåd, som hurtigt
lagde bygden bag sig, for at lede efter noget, der var vanskeligere at finde end en nål i en høstak:
en drivende skikkelse, der måske lå og flød et eller andet sted i Davisstrædet.
Der var tavshed på turen ud. Begge vidste godt, at denne færd var håbløs, men de kunne alligevel ikke få sig til at opgive håbet helt, hvis nu… Det var Peter, der omsider begyndte.
»Han er vel ikke så dum, så han springer overbord uden overlevelsesdragt, og hvis han har den
på, så er han også udstyret med en sender, så man kan pejle sig frem til ham og der er også lys på
den.«
»Har du sådan en, der kan pejle?«
»Hvad? Nøh...«.
Og snakken gik, mens det lysnede så småt. De var nået et stykke udenfor fyret i nærheden af
Sorte Skær. Peter mente at vide, hvor omkring atlantskibene plejede at gå, og han tænkte på den
nordgående strøm. De ledte længe på kryds og tværs af sejlretningen, mens de kom længere og
længere nordpå uden resultat.
Hvad der især vanskeliggjorde eftersøgningen var det faktum, at de ikke var sikre på, om Jakob overhovedet var sprunget overbord. De havde kun et håb og en telefonopringning at holde sig
til, og det var egentlig ikke så meget.
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»Men hvorfor skulle han springe overbord?« funderede Peter igen.
»For ikke at blive opdaget, når skibet anløber Nuuk. Ravnholt ved godt, at han er med skibet.«
»Jamen hvad havde han tænkt sig? At svømme i land? Man kan ikke svømme i en overlevelsesdragt...«
»Ja, så har han vel bare kastet sig ud på de 70.000 favne i tillid til, at det nok skulle gå.«
Peter så spørgende på Andreas.
»Så dybt er der nu heller ikke herude.«
»Nåh, næh, det er bare noget... det er bare noget man siger,« smilede Andreas.
De var nået et godt stykke nordvestpå - faktisk var de allerede kommet forbi Hellefiskeøerne,
da Andreas af en eller anden grund kom til at se på kompasset. Det var ikke meget, han vidste om
sømandskab, men det undrede ham alligevel, at kompasnålen tilsyneladende pegede stik sydøst.
Han nævnte det for Peter, der overbærende begyndte at belære ham om misvisning og deviation,
da han pludselig gik i stå og stirrede på kompasset.
»Den skal sgu da ikke pege mod sydøst... ja, undskyld, Andreas men den magnetiske nordpol
ligger altså mod nordvest, men det her kompas peger altså nærmest i den modsatte retning, og...
og den flytter sig sgu... mod syd-øst. Hvaf...«
Peter tog farten af båden og begyndte at sejle rundt i en cirkel, mens han ufravendt stirrede på
sit kompas, der holdt sig nok så nydeligt pegende stik sydøst.
Endelig så det ud som om, der var noget, der gik op for ham. Der tegnede sig et smil om munden på ham, og han begyndte langsomt at sejle i kompasretningen. Så satte han farten op, trak
vejret dybt, nikkede for sig selv, rystede på hovedet og slog en vældig latter op.
»Ha ha. Selvfølgelig. Hold ud, Jaaku, vi er på vej!«
Så fik han øje på Andreas’ spørgende udtryk.
»Stenen, Andreas. Stenen. Den ved sgu nok, hvad den gør... den skøre sten.. den skøre sten.«
Han mumlede det sidste hen for sig, mens han drejede hovedet den anden vej, som om han stirrede intenst ud af det duggede vindue.
Jakob vågnede ved, at det regnede i ansigtet på ham. Han var rasende tørstig, og det tog ham
lidt tid at finde ud af, hvor han var, men så fik han øje på mågerne, der tavse gled hen over hovedet på ham med deres stive vinger. Han huskede sin drøm, hvor han drømte, at han selv kunne
flyve - blot ved at sætte af steg han højt op over træer og huse, og dernede på jorden stod hans far
og Ravnholt og alle kollegerne og kiggede beundrende op på ham. Han råbte til dem, at de bare
skulle sætte af - at det var let nok, men de rystede på hovedet og forstod det ikke. Han tænkte på
at flyve ned til dem og vise dem, hvordan man gjorde, men så blev han bange for, at han skulle
glemme, hvordan - eller at det måske bare var en drøm. Så hellere blive, hvor han var, og lade de
andre skøtte sig selv. Så var det, han mødte mågerne, der tog ham med i deres flok af glade, hvide
flyvere...
Nærmere og nærmere kom de. Kredsede over ham med udspilede vinger. Så mærkede han et
tryk på maven og opdagede, at en af dem havde sat sig tilrette, mens den ufravendt stirrede på
ham.
»Gribbe!« - fór det gennem hovedet på ham, »lede ådselædere! Jeg skal fandme...«
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Han begyndte at slå ud med armene og sparke med benene, og langsomt lettede den med sine
ben hængende efter sig, men den vedblev at kredse over ham i lav højde.
Så mærkede han pludselig den isnende kulde trænge ind på sig. Han løftede hovedet og så ned
ad sig selv og ganske rigtigt - en af mågerne havde nået at flænse i hans dragt, så der var gået hul.
»Nu kan det vist ikke blive meget værre«, tænkte han, mens det kolde vand langsomt men
usvigeligt sikkert begyndte at brede sig i hans dragt.
»Det kan I fandme ikke være bekendt«, sagde han med tårer i øjnene til mågerne, der hang
over ham, som om de bare ventede på en ny lejlighed til at kaste sig over ham. Det var, som om
de kom nærmere...
»Prøv at se derhenne, Andreas«. De to mænd i motorbåden havde fået øje på flokken af måger, der dansede op og ned i luften over det samme sted - som en myggesværm i slowmotion.
»Det var sådan, gamle Jonathan blev fundet, da han i sin tid var blevet væk i sin kajak. Mågerne viste vej til liget...«
De stod lidt og stirrede på flokken af måger, der syntes at vokse.
»Du tror ikke, du kunne sejle en anelse hurtigere, Peter?«
Peter smilede til sin ven: »Vi kan kun håbe, Andreas - kun håbe.«
Og så mødtes de. Jakob Munk var allerede ved at glide over i det stadium, hvor kroppen har
opgivet at ryste kulden af sig og bevæger sig ind i et døsigt velbefindende, da han syntes at høre
skud og se tumult blandt de allerede slørede mågeskikkelser. Lidt efter gled båden hen på siden af
ham, og ivrige hænder fik ham halet ombord - egentlig til Jakobs fortrydelse, for han havde det
lige så godt, men samtidig var der et eller andet lille punkt i hans bevidsthed, der følte befrielsen
fra dødens favntag, og det var dette lille punkt - denne lille livsgnist - der til sidst førte ham tilbage til fuld bevidsthed. De tågede ansigter over ham og de febrilsk arbejdende hænder tog langsomt form og fik navn af kendte personer, hvis bekymrede ansigter langsomt skiftede udtryk og
blev smilende letsindige igen. Han mærkede duften af kaffe - tvang sig til at drikke en stor slurk
og mærkede, hvordan den stærke punch langsomt banede og sved sig vej i hans indre.
Det var Andreas, der sad ved siden af ham, mens Peter styrede båden hjemad, samtidig med, at
han det meste af tiden fulgte med i, hvordan Andreas frotterede den nøgne mand, der efterhånden
fik mere og mere liv i øjnene. Så blev han svøbt ind i tæpper og klude, mens Andreas stadigvæk
masserede ham og holdt om ham for at varme ham. På bordet ved siden af kompasset lå stenen og
smilede til Peter, og han kunne ikke lade være med at smile tilbage til den. Han vendte sig om og
så på de to mænd, der stadig sad i tæt omfavnelse.
»Pas nu lige på, du ikke sejler ind i et skær, Peter. Vi har en dyrebar last om bord,« kom det
fra Andreas.
»Årh, det er såmænd lige meget, hvordan jeg sejler, Andreas. Så længe vi har Jakob og hans
sten om bord, sker der ikke noget, der ikke skal ske.«
Andreas smilede og rystede på hovedet. »Hvordan går det, Jakob? Har vi besluttet os for at leve?«
Jakob så alvorligt på manden, der holdt ham i sine arme. »Jo tak, men hvem er De?« Andreas
smilede til ham.
»Jeg er den gamle dansker, som du så ude under vandfaldet, og hvis liv du har reddet…« Jakob så på ham, mens et genkendelsens smil bredte sig i hans skælvende ansigt.
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»Jeg troede, du var Gud«, sagde han. Andreas smilede tilbage.
»Næh, det er såmænd bare mig… Ja, Jakob. Du kan takke Peter her og Helene for din redning.
Helene gik hen til Peter og bankede den stakkels mand op kl. halv fire...«
»Det var modigt gjort,« kom det tørt fra Jakob, »og det var pænt af jer at påtage jer alt det besvær for min skyld... jeg… Helene...«. Pludselig afbrød han sig selv.
»Stenen! Hvor er stenen?«
»Bare rolig. Den ligger her.« Peter viste ham stenen, der glimtede svagt, og Jakob lænede sig
tilbage og slappede af.
»Du smider den ingen steder, vel?« mumlede han.
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Opklaringer
Klokken var hen ad seks, da Jakob og Andreas og Peter lagde til ved den lille kaj i Inuvik. Der
var ingen mennesker på havnen så tidligt om morgenen, så de skyndte sig bare op til Helenes hus
med deres dyrebare fangst.
Det blev et herligt gensyn – først med Helene og siden – efter et varmt bad - med Simon og
Ane, Kristoffer og Miki, der alle kom luntende ligesom tilfældigt på besøg.
Og snakken gik omkring alle de løse ender. Andreas måtte fortælle om sit dramatiske møde
med Poul Thrane og sit fængselsophold i hulen, og Jakob måtte fortælle om sin mærkelige drøm,
om sin tur på Rigshospitalet og flugten til Ålborg med Thomas Maarup.
Det blev en lang og spændende formiddag.
Kaffen blev afløst af ammassatter og spæk og tørret hvalkød, og snakken gik. Stenen kom
frem og blev rørt og beundret.
Peter prøvede at rekonstruere nogle af begivenhederne den seneste måneds tid.
»Stenen blev altså sprængt væk dengang i 58,« sagde han, »og så efter 23 år dukker Poul
Thrane altså pludselig op i kirken, natten efter at Andreas var forsvundet. Og det var altså ham,
der stjal stenen i sin tid...« Peter rystede på hovedet.
»Vi tænkte alle sammen, at det var underligt med det dødsfald - og så i kirken… Politimesteren kom jo selv herned, og han kendte vist den afdøde, men… han må jo have været ret ensom,
siden der ikke var nogen pårørende, der meldte sig. Men hvad lavede han inde i fjorden? Og hvad
skulle han pludselig til Inuvik efter midt om natten? Og hvorfor gemte han stenstumpen?«
Jakob rejste sig pludselig og gik hen til vinduet. Han havde siddet tavs et stykke tid.
»Der begynder at tegne sig et billede,« sagde han så, mens han betragtede den tomme vej
udenfor Helenes hus, »Men der er stadig et par løse ender, som jeg håber, Andreas kan hjælpe os
med.« Han vendte sig om og så på Andreas Falch, der slog blikket ned. Jakob fortsatte.
»Som de fleste af os ved og måske endda har erfaret, så er der noget ganske særligt med den
sten, som Poul Thrane stjal fra Lichtenfels i 1958. En lysende sten af en slags, og for de af os, der
har oplevet denne lille stump i al sin glans, sådan som Thomas Maarup og jeg oplevede det på
stranden nord for Hvide Sande… er livet ikke længere det samme som før. Hvilket også understreger tragedien i Poul Thranes fatale tyveri af stenen. Tænk, hvis vi kunne have oplevet… men
sket er sket. I øvrigt må Thrane have fået hjælp af lokale kræfter til sit foretagende, men vi ved
ikke hvem…«
»Der gik rygter om, at Adam var indblandet i sin tid,« faldt Simon ind, men det er vist aldrig
blevet bekræftet. Men vi lagde alle sammen mærke til, at der skete noget med den unge mand, der
lige var kommet til bygden… pludselig var han ligesom en helt anden, men det kan jo skyldes så
meget…«
»Jeg har talt med ham, og hvis det er ham, skjuler han det i hvert fald godt. Nå, men Thrane
fik altså ikke sin sten med hjem, og så går der godt tyve år, hvor der ikke sker noget. Jeg kunne
forstå på Maarup, at Thrane havde sejlet på langfart i de mange år… ser I, præsten i Danmark,
som kørte mig til Ålborg, fortalte mange ting – bl.a. fortalte han, at han i sin tid havde boet på
kollegium med – og hold nu fast – Poul Thrane, Andreas Falch og… Johannes Ravnholt, den
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nuværende politimester i Nuuk. Han sagde, at han ikke havde haft meget med de andre at gøre
gennem årene, men fortæl os, Andreas, har du heller ikke haft meget at gøre med Poul Thrane og
Ravnholt…?«
Den gamle kontorchef sad og betragtede sine hænder med rynkede bryn, som om han havde
opdaget en plet på en af dem. Så så han rundt på de forsamlede, og hans blik standsede ved Jakob
Munk.
»Det… det var kun sporadisk vi løb på hinanden, Thrane og jeg. Det var helt tilbage i 59, hvor
han første gang fortalte om sit ulykkelige tab – dog uden at komme nærmere ind på, hvad det var.
Ravnholt arbejdede jo også i ministeriet de første år, men så kom han over i justitsministeriet, og
vore vej skiltes… Det var først i 76, Poul Thrane dukkede op efter at have sejlet jorden rundt
adskillige gange. Han kom med et tilbud, jeg ikke kunne afslå…« Andreas så appellerende rundt
på de forsamlede.
»Jeg… var på det tidspunkt nået til et punkt i mit liv, hvor jeg så småt kunne begynde at se
enden på det hele. Resten af mit liv, som skam ellers har været et godt liv på alle måder… forekom mig på en måde ganske forudsigeligt… og… det var så det… jeg greb ud efter noget, som
forekom mig i første omgang vanvittigt, men samtidig så tillokkende… så… fristende, så jeg slog
til med alle de konsekvenser det fik – ikke mindst for min kone, der vist aldrig vil kunne tilgive
mig, at jeg på den måde flåede hendes tilværelse fra hinanden. Men jeg måtte gøre noget, hvis
ikke mit liv skulle smuldre bort mellem hænderne på mig, og så bød chancen sig til, og jeg greb
den. Og set i bakspejlet var det godt, jeg gjorde det. De sidste to år heroppe i Inuvik sammen med
jer… sammen med dig, Helene – er nogle af de bedste år i mit liv. For første gang siden ungdommen bruger jeg virkelig mig selv fuldt og helt… fysisk… åndeligt… arbejder for føden, bygger et hjem… i stedet for at sidde på et ministerielt kontor og behandle sager og se frem til pensionen.
Nok om det. Hvad var det så for et tilbud min gamle regenskammerat kom med tilbage i 76,
og som han foruden mig også indviede Johannes Ravnholt i? Ja, det var vel nærmest en skattejagt. Kort forinden havde Thrane mødt en mand på Açorerne, som åbenbart kendte til stenen fra
Lichtenfels – den lysende sten. Han kunne berette, at der fandtes flere af den slags sten rundt omkring i verden – på Cypern, i Irland og så også på Açorerne – altid ude ved kysten med vid udsigt
over havet. De stod som vartegn eller måske rettere som fyrtårne, der skulle vejlede de indviede,
der kom sejlende og bringe dem ind til visse hemmelige steder, som kun ganske få kendte til.
Ifølge denne Carlos Silveira, som Thrane traf på Açorerne, var der tale om de såkaldte tempelherrer, der på det nærmeste blev udryddet i 1307, men som dog levede videre i det skjulte – først
og fremmest i Portugal og rundt omkring i verden, hvor de kunne finde fristeder for deres evige
forfølgere, som først og fremmest var kirken. Et af de fristeder, de fandt, var åbenbart Inuvikfjorden…«
Der gik en sagte mumlen gennem de forsamlede, som alle skævede hen til Jakob, der stadig
stod henne ved vinduet, nu med et noget forbavset udtryk i ansigtet.
»Tempelherrerne, Kristi Stridsmænd… det var jo dem, jeg så i min drøm. Jamn…«
Pludselig tyssede Helene på ham. Det var radioavisen. Hun skruede op for lyden:
»... Det drejer sig om den 25-årige Erik Rasmussen, som sidst blev set ud for Paamiut ombord
på Ivalu Arctica, hvor han var passager. Det frygtes, at han er faldet overbord. Politikutteren fra
Nuuk er sammen med en helikopter fra inspektionsskibet Hvidbjørnen i gang med at afsøge om-
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rådet - hidtil uden resultat. Skibe i området bedes holde udkig efter...« Helene skruede ned for
lyden. Man sad lidt uden at sige noget. Det var aldrig godt, når nogen ligesom holdt redningstjenesten for nar. Og selv om Jakob havde været desperat, så… og lidt medskyldige var man jo, når
man ikke straks gav meddelelse om, at han var fundet… selv om… Peter forsøgte at være morsom:
»Se nu, hvad du er årsag til, Jakob. Det bliver dyrt, når de finder ud af, at du for længst er
svømmet i land. De siger, den koster 10.000 kr. i timen sådan en helikopter…«
Det hjalp ikke på den akavede situation, og måske burde man ringe til Nuuk og sige det, som
det var…
»Portugiserne er sejlet ind i fjorden«, kom det pludselig fra Kristoffer, »jeg så dem sejle af
sted i forgårs i tre både, og de er ikke kommet tilbage endnu. Til gengæld sejlede også fabriksskibet ind i fjorden i morges.«
»Fabriksskibet!?« kom det overrasket fra Peter, »men det må de da ikke sådan flytte...« Han
sad og tænkte sig om et øjeblik. Så så han over på Andreas.
»Portugiserne er her ikke bare for at forarbejde torsk, er de vel, Andreas?«
Andreas Falch sad lidt og nikkede frem for sig, inden han svarede. Det var ikke nemt for ham
på denne måde at blive stillet til regnskab for sine skjulte motiver af mennesker, som han indtil nu
havde haft et godt og tillidsfuldt forhold til – ja, endda et kærlighedsforhold. Han skævede hen til
Helene.
»Nej,« sagde han så, »de er her ikke bare for at forarbejde torsk. Det tilbud, Thrane havde med
til mig, involverede i høj grad portugiserne… og nu kommer vi så til det værste, men jeg kan
ligeså gerne sige sandheden med det samme, for I finder jo alligevel ud af det. Grunden til at
Thrane kontaktede mig, dengang han kom hjem fra Açorerne, var ikke blot vores gamle bekendtskab. Planen, som var blevet udklækket på Açorerne, gik ud på, at jeg skulle udnytte min stilling
og min indflydelse i ministeriet til at skaffe portugiserne adgang til Inuvikfjorden på en eller anden måde, for disse portugisere føler sig åbenbart som efterkommere og ydermere som retmæssige ejere til tempelherrernes arv – af hvad art den så måtte være og hvor i verden den så måtte
befinde sig. De har altid vidst, at deres forfædre søgte til Grønland, men aldrig vidst hvor. Nu ved
de det, og nu gør de krav på deres arv.
Rent folkeretligt har de naturligvis intet belæg for deres forehavende, som kan synes temmelig
langt ude, men… på den anden side, så kunne det da være spændende, hvis der var noget om
snakken, og som sagt så var jeg på det tidspunkt ganske motiveret for det eventyrlige. Ja, sagt
ligeud… jeg kedede mig ganske forfærdeligt…
Så for at gøre en lang historie kort, så skaffede jeg et portugisisk mineselskab koncession til at
undersøge bly- og zinkforekomster i Inuvikfjorden – et projekt, vi allerede var i gang med, og der
er vistnok et canadisk mineselskab, der stadig undrer sig over, hvad et portugisisk selskab havde
at gøre på disse breddegrader. Men sådan gik det til, at portugiserne fik adgang til fjorden. De
gjorde selvfølgelig deres arbejde og afleverede en rapport efter tre somre, hvor de gjorde gældende ud fra en nøgtern og veludført undersøgelse, at der faktisk ikke var noget af værdi at komme
efter – i hvert fald ikke noget, det kunne betale sig at udvinde. Og så tog de hjem - deres efterladte barakker og værksteder står der endnu.
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Men ved siden af dette arbejde havde de travlt med at lede efter deres ”arv”, som de kalder
det, tempelherrernes efterladte… ja, hvad det nu er, der har efterladt… foruden denne lysende
sten.«
Andreas så rundt på den lille forsamling. Ingen sagde noget. Man var spændt på at høre mere,
men også forlegne ved den gamle mands bekendelser, som pludselig ændrede deres indbyrdes
forhold. Han havde ført dem alle bag lyset, følte de mere og mere, som hans fortælling skred
frem. Og hvad skulle det ikke ende med?
»De fandt ingenting dengang,« fortsatte Andreas, »men de opgav heller ikke, og det er grunden til, at noget i grunden så absurd som et portugisisk fabriksskib nu ligger og indhandler og
forarbejder torsk i en grønlandsk fjord. For det lykkedes faktisk – ikke uden hjælp fra flere solide
gamle embedsmænd - at få denne vanvittige plan igennem både ministerium og hjemmestyre og
kommune – og igen, så gør de jo deres arbejde. De afhjælper faktisk et problem med at få indhandlet de mange torsk, men den egentlige grund var selvfølgelig at intensivere undersøgelserne i
fjorden, og endelig lykkedes det at komme på sporet af noget…
Grunden til, at de ikke havde fundet noget i første omgang var, at de ikke var taget langt nok
ind i fjorden. De forestillede sig ikke, at der kunne være noget at komme efter helt inde ved isen,
men de glemte jo, at isbræen er i konstant bevægelse i takt med forandringerne i klimaet. Tempelherrerne havde åbenbart slået sig ned heroppe under meget gunstige klimatiske forhold, hvilket
betød at iskanten var meget længere inde, end den er, selv i dag, hvor den igen trækker sig tilbage
år for år. Faktisk har tempelherrernes hemmelighed været dækket af isen i århundreder, men så
her for ganske nylig lykkedes det en lille gruppe portugisere at komme ind gennem det lave vand
helt ind til det vandfald, I kender alt for godt, og der fandt de så noget…«
Andreas holdt en pause, inden han fortsatte sin mere og mere utrolige beretning.
Den aftale, vi havde lavet med portugiserne, gik bl.a. ud på, at Poul Thrane skulle sejle med
fabriksskibet herop, og at han i det hele taget skulle være med til at undersøge fjorden. Vi ville jo
gerne have hånd i hanke med, hvad de foretog sig, og ikke mindst hvad de fandt… ja, vi var jo
blevet lovet en pæn del af ”skatten” som tak for vores hjælp, og vi ville gerne sikre os, at vi også
fik, hvad der tilkom os. Og så var vi jo også bare nysgerrige. Og mine egne ture ind i fjorden
handlede jo heller ikke bare om fiskeri og fangst. Også jeg tog del i undersøgelserne med liv og
sjæl. Det var… det var fantastisk spændende. Vi vidste, at der var noget… noget stort… måske
endda noget hidtil ukendt… noget som måske kunne ændre vores liv – ja, måske vores verden, og
vi følte at vi nærmede os målet, men vi vidste ikke præcis hvad det var…
Og så en dag gik det som bekendt galt. Somme tider kunne man fristes til at tro, at der hviler
en eller anden forbandelse over stedet, som forhindrer os i at afsløre fjordens hemmelighed…
eller også havde vi bare glemt at tage højde for den menneskelige faktor – det menneskelige begær…«
Andreas rejste sig og gik hen til vinduet og så ud.
»Vi havde ellers arbejdet fint sammen med portugiserne, men vi var jo nok naive, hvis vi troede, at de uden videre ville forære os noget som helst af deres såkaldte ”arv”. Sammen med tre af
portugiserne havde vi ved hjælp af Thranes stenstump fundet en hule oppe under vandfaldet fuldstændig skjult for omverdenen – ja, spørg mig ikke hvordan… det var, som om stenen på en eller
anden måde styrede Thrane derhen, hvor den ville. Inde i hulen fandt vi en hel del efterladenskaber – bl.a. en del smukt forarbejdede våben og forskellige andre genstande, som kunne synes at
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stamme fra middelalderen. I kan selvfølgelig forestille jer den ophidselse, dette fund hensatte os
alle i. Endelig kom det forløsende umiskendelige tegn på, at vi var på sporet af noget stort, for vi
var ikke i tvivl om, at dette kun var det første lille fund – den første lille forsmag på det store
ukendte, som stenen snart ville føre os til.
Jeg kunne ikke få mig til at tage hjem den aften, så jeg overnattede derinde… jeg ville jo
komme hjem næste dag, så jeg håbede ikke, Helene nåede at blive alt for urolig.
Men der skete noget med Thrane. Jeg kunne godt mærke, at han som tiden gik derinde, var
blevet underlig indadvendt og eftertænksom. Vi gik lidt væk fra de andre, og han fortalte mig så,
hvordan han havde det… hvordan han følte, at det var helt forkert, det vi havde gang i. At vi var i
færd med at forråde stenen – det var det udtryk, han brugte.
»Jeg er ved at gøre det igen, Andreas… nu sælger jeg den sidste stump af stenen, som om jeg
ikke havde gjort skade nok første gang. Hvad er det for en forbandelse, der hviler over mig, og
som jeg åbenbart ikke kan flygte fra? Kan du ikke se det? Se dog, hvor beredvilligt stenen hjælper
os – bar så vi kan finde vores skat… men det er jo slet ikke det, vi skal… gamle våben… tempelherrernes skat… nej, nej, nej! Vi skal leve, Andreas… leve…!« Ja, sådan noget i den retning. Jeg
troede, han var ved at blive gal… det var først senere, jeg indså, at han havde ret… Men så betroede han mig, at han ville stikke af fra portugiserne… redde stenen, som han sagde – allerede
samme nat.
»Jeg er nødt til at tage din jolle, Andreas… du kan jo bare sejle hjem med portugiserne.« Jeg
prøvede selvfølgelig at tale ham fra det, men han var ikke til at rokke.
Jeg spurgte, hvad han havde tænkt sig… hvor han ville tage hen, så de ikke kunne finde ham,
men han sagde, at det nok var bedst, jeg ikke vidste noget… Først for sent gik det op for mig,
hvad han mente med det… at de ville tro, at vi var sammen om flugten.
Som sagt så gjort. Næste morgen var både han og jollen væk. Han var stukket af – i øvrigt i
det mest forfærdelige vejr, og jeg spekulerede på, om han mon var nået sikkert frem. Til gengæld
ville vejret måske berolige Helene, så hun troede, jeg havde overnattet i fjorden af sikkerhedsgrunde.
Portugiserne lod sig ikke mærke med noget. De trak på skuldrene og spurgte, om jeg vidste
noget, men jeg virkede lige så overrasket som de, og forsøgte at berolige dem med, at han nok
snart kom tilbage. Vi ventede et par timer, men så ville de af sted, og det var helt i orden, at jeg
sejlede med dem tilbage til Inuvik. Jeg anede ikke det mindste uråd, da en af dem bad mig om at
undersøge hulen en sidste gang, efter at vi allerede havde tømt den for dens indhold… det indhold, som sikkert nu befinder sig ombord på fabriksskibet… Jeg ved ikke, hvad der skete, men
pludselig opdagede jeg, at nogen var ved at skubbe en stor sten hen foran indgangen, og da jeg
forsøgte at komme ud, blev jeg brutalt skubbet tilbage i hulen. Lige inden indgangen blev helt
lukket, blev der smidt en pose med proviant ind til mig – noget brød og tørfisk og tørret kød. Jeg
skulle åbenbart holdes i live – i hvert fald en tid. Og der stod jeg så i larmen fra vandfaldet og
spekulerede som en rasende på, hvad der var meningen, og ikke mindst, om dette var enden på
eventyret for mit vedkommende. Jeg anede ikke mine levende råd…
Nå ja, så kender I resten. Thrane nåede til Inuvik, hvor han så mødte sin skæbne i kirken… Jeg
ved ikke, om Thrane simpelt hen er død af overanstrengelse, eller om nogen har gjort det af med
ham, men stenen fandt de ikke, og jeg håber inderligt, at de ingen anelse har om, hvor den befinder sig…«
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Alle så hen på Jakob, der uvilkårligt tog stenen fra bordet og puttede den i lommen, mens han
smilede forlegent til de andre.
»Vi har været igennem så meget sammen, så jeg nødig vil af med den,« sagde han. Så så han
på Andreas.
»Sikke en historie. Og så dumpede jeg ned og opdagede dig. Det må have været noget af et
chok for dig… og noget af en skuffelse, når der så ikke skete mere.
Men jeg tænker alligevel på… der kom jo tre portugisere hen til præsten, den dag jeg sad og
talte med ham – lige efter, at jeg var kommet… altså en lille uge efter Thranes død og din forsvinden, Andreas. De virkede langt fra desperate – tværtimod var de i højt humør, og det virkede
grangiveligt, som om de virkelig ville ind i kirken for at takke Gud for et eller andet. De sagde, de
var blevet reddet fra at drukne, men der var ingen andre, der kendte noget til nogen portugisere,
der skulle have været i havsnød – selv ikke kommunefogeden – så hvad nu hvis de faktisk havde
fundet, hvad de ledte efter derinde i fjorden, og derfor kom til kirken for at takke Gud…? Og
måske havde de allerede fundet, hvad de søgte længe før, og derfor havde de ikke længere brug
for hverken dig eller Thrane og hans sten…« Jakob så hen på Kristoffer.
»Sagde du ikke, at fabriksskibet var sejlet ind i fjorden. Det kunne jo også godt tyde på, at de
gode portugisere har fundet, hvad de søgte uden hjælp fra Thranes sten – og nu skal de så ind og
hente, hvad de har fundet…«
Man nikkede. Det lød sandsynligt. Men hvad var det, tempelherrernes efterkommere ledte efter, og som de sandsynligvis nu havde fundet? Det var Peter, der nu tog ordet.
»Uanset hvad det er, de har fundet inde i vores fjord, så skal de vel ikke bare have lov til at
sejle af sted med det. Det har de ingen som helst ret til, og jeg synes faktisk, at både du og Poul
Thrane har spillet en noget uheldig rolle, Andreas, for det var, så vidt jeg kan forstå, jeres plan at
give portugiserne lov til at tage for sig af skatten derinde mod at I fik jeres andel. Men glemte I
ikke, at sådan kan man ikke skalte og valte med noget, som hverken tilhører jer eller portugiserne,
men Grønland? Glemte I ikke, at det her er vores land, og at I ikke længere er koloniherrer, men
gæster, der har at opføre sig som det sømmer sig for gæster i et fremmed land… Det tilhører os,
Andreas… os!«
Andreas trak på skuldrene.
»Du har selvfølgelig ret, Peter, men ingen af os anede jo, hvad det var, og hvis det var kommet
dertil, havde vi jo nok adviseret de rette myndigheder… men…«
Andreas gik i stå og så ned, da han opdagede Helenes blik. Han vidste godt, han på en måde
havde bedraget hende ved ikke at indvi hende i sit forehavende, men han turde ikke fortælle om
det – end ikke til Helene… dertil rakte hans tillid ikke. Og hun vidste det - vidste nu, at hans forhold til hende ikke alene byggede på den kærlighed, han ellers bedyrede hende i tide og utide,
men at han også brugte hende… udnyttede hende. Fagre ord! Det var bare på skrømt. Og for hans
skyld havde hun gennemgået de dybeste og højeste følelser – den største smerte og den højeste
jubel - for et menneske, der ikke regnede hende for andet end et hyggeligt selskab – et tidsfordriv,
inden man skulle videre… Helene lod sig ikke mærke med noget, men måske var det alligevel
hendes smertelige erkendelse, der fik hende til at tage ordet.
»Jeg synes ikke, det er så vigtigt, Peter, hvem der har ret til hvad. Det er jo bare ting. Herregud! Hvis disse gale portugisere gerne vil have deres tempelherrers skat med hjem, så lad dem
dog, og hvis Andreas gerne vil bruge resten af sit sølle liv på at gå på skattejagt, så… så lad ham
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om det… Det er jo ikke det, livet drejer sig om – i hvert fald ikke for os. Europæerne er anderledes end os - hvornår lærer vi at forstå det? De kan for min skyld få lov til at slås om verdens rigdomme og skatte og ressourcer til dommedag, sådan som de vel altid har gjort på den evindelige
skattejagt, som vel er deres kultur, når det kommer til stykket - voksne bliver de nok aldrig. Men
vi skal vel ikke bare kopiere deres sølle forpustede og forpestede liv. Vi har altid haft en rigdom,
som ikke lod sig udnytte. Den ligger i vores folkesjæl til stadig undren og måske også irritation
for de fremmede, som kom herop, fordi de ikke rigtig kunne omvende os til deres egen... deres
egen materialistiske og gudløse fattigdom. Vi kunne aldrig helt blive ligesom dem, fordi vi har en
rigdom i vores sjæl - en skønhed, som ikke... som aldrig kan viskes ud. Vi behøver ikke stive os
af med ting eller med store bedrifter for at være levende… En solopgang over fjeldet… fjordens
blikstille vand en stille og uendelige sommermorgen… isskulpturerne, der udbreder deres farlige
skønhed lige foran os hver dag… fællesskabet… børnene… vores dejlige land…
Hvorfor kan vi ikke bare tro på os selv, Peter, sådan som vi er og altid har været: rigtige levende, forunderlige mennesker, der har alt og ikke behøver guld og ædelsten og penge og slaver
og frelse fra vores synder og hele den forlorne materialisme for at kunne leve…?« Helene slog ud
med armene og smilede sit dejlige smil, og alle sad de og lod hendes ord og hendes smil bundfælde sig.
»Grønland skal ikke europæiseres«, mumlede Simon, »det er verden, der skal eskimoiseres,
som gamle Thalbitzer sagde... Ja, du har ret Helene - menneskers begær synes hæmningsløst, men
livet er større end selv menneskers begær. Du skal ikke bekymre dig så meget, Peter. Ja, jeg ved
godt, de fælder regnskovene og kun tænker på kortsigtet profit, når de udrydder dyrearter og efterlader uløselige problemer til vore børn og børnebørn - og alt det forfærdelige, vi ellers hører
derudefra - men... små nye træer skyder frem, hvor de gamle faldt. Små spirer bryder gennem
deres asfalt og deres beton. Der er en stor forurening i verden og en stor uretfærdighed, fordi
menneskets begær er hæmningsløst, og der er en stor lidelse overalt, hvor du vender blikket hen.
Men derfor må du også tro på livet - at intet af det, som sker, er meningsløst. Er det ikke det, som
stenen her fortæller os? Det var selvfølgelig helt forkert af Thrane at stjæle stenen ved Lichtenfels
på den måde? Og alligevel… måske var det stenens egen sære måde at give sig til kende på… for
portugiserne… for os – fordi… ja, fordi nu var tiden moden. Hvem ved…?«
Simon blev fjern i blikket, da han fortsatte.
»Alle disse ofre - alle disse forfærdelige ofre, som mennesker har bragt i tidens løb - alle disse
ufattelige lidelser, som mennesker har måttet gå igennem, når de fortvivlede bar deres børn til
kirkegården - når de gamle døde af sult, fordi frosten eller tørken havde lukket alt liv ude - når
fangerne ikke vendte hjem - når jordskælv og vulkanudbrud vaskede væk på et øjeblik, hvad generationer havde bygget op - eller når bomber og granater regnede ned over intetanende mennesker, hvis forbrydelse var, at de havde en anden hudfarve eller en anden tro - al den ufattelige
elendighed, som findes i verden... skulle det bare være en blind tilfældighed? Skulle det bare være
uden betydning? Bare tilintetgørelse? Nej... vi må tro, der er en mening... en sammenhæng, vi
ikke forstår.«
Den gamle mand sad et øjeblik og så frem for sig.
»Helene har ret. Måske kommer de en dag og vender op og ned på hele vores land, fordi de vil
have fat i vores rigdomme… eller også gør vi det selv, fordi vi så gerne vil være som dem…
men... de kom jo også og tog vores sten fra os – men netop derved fik den for alvor betydning for
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os… Vi ser ikke så meget - vi forstår næsten ingenting, men derfor må vi også tro så meget mere,
og vores sten har nok først og fremmest givet mig tro - tro på livet… eller som Helene sagde: tro
på mig selv… på os! Vi har et budskab til verden, efter at vi nu har hørt på alverdens missionærer
og præster og paver og konger og kejsere og købmænd og alle deres guder og prøvet at efterligne
deres verden i 300 år… og måske er tiden moden nu… måske er verden blevet så fremmed for
livet og for mennesker, at de nu vil lytte… og måske er det det, stenen vil fortælle os…?«
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Rævekager
Samtidig med denne usædvanlige og afslørende seance i Helenes røde hus ved havnen var den
danske præst i færd med at tappe vand fra det lille taphus til vandtanken i præsteboligen. Det
foregik ved, at man anbragte en vandslange fra taphuset de 25 meter hen til præsteboligen og ned
i vandtanken. Så satte man en pind i klemme mellem en sten og taphusets startknap, og så var det
bare at vente de ti minutter, til vandtanken var fuld.
Dette var blot en af de mange rutiner, som hørte med til dagligdagen i præsteboligen. En anden var at hente solarolie til oliefyret, hvilket foregik med 25 liters plastikdunke, der blev kørt på
trillebør fra havnen op til præsteboligen.
Men ellers var det langt fra dagligdagens rutiner, der fyldte præstens sind og tanker i denne
tid.
Engang imellem hændte det, at der blev bragt en isbjørn ind til Inuvik. Der kunne gå 30-40 år
imellem, at det skete, og gamle fangere blev da hentet frem i rampelyset for at vise de unge,
hvordan man flænsede en bjørn... og at de skulle være varsomme med kødet på grund af trikinerne. Man beundrede skindet og skævede til det livsfarlige kød - og skulle ikke nyde noget. Trikiner åd én op indefra. Det var lidt af den samme stemning, som nu bredte sig i Inuvik - en følelse
af udvælgelse blandet med den frygt, som ofte følger med enestående begivenheder.
Med mellemrum har sådanne begivenheder skabt rædsel eller spænding og givet anledning til
fortællingerne om dem, fortalt i de mørke aftener inden døre i fællesskabets varme tryghed. Man
syslede med det ene eller det andet, mens man lyttede og af og til fulgte med i fortællerens mimik
eller malende bevægelser, som den dag i dag kendetegner den fødte fortæller, der kan indleve sine
tilhørere i den grad i sin beretning, at det er som at være der selv. Nu har fremmede handelsfolk
overtaget denne ældgamle funktion i samfundet i form af fjernsyn og videofilm i lange baner, og
den levende fortælling er kommet på folkemindesamlingen som så meget andet fra dengang.
Præsten mindedes, hvordan han kort efter sin ankomst til bygden skulle have sin første bryllupssamtale nede i et af de mindste huse i udkanten af bygden – det sidste, hvor de gamle tørvevægge endnu indgik i konstruktionen. Han glædede sig til mødet, som han forestillede sig bænket
omkring tranlampen med gamle fortællinger om sagn og saga, og blev noget forbavset over at
blive sat i en lænestol, mens de så den japanske karatefilm færdig på videoen…
Men i den sidste tid havde der været stof nok til mange fortællinger, gisninger, konklusioner
og særlige fortolkninger af de særegne begivenheder, der foregik i og omkring bygden. Det var
lige før, man vægrede sig ved at tage ind i fjorden alene - en sådan em af uhygge stod derindefra,
hvor folk forsvandt sporløst, og hvorfra fremmede mennesker dukkede op - og døde. Hvad var det
for uhyggelige kræfter, der drev deres spil derinde? Havde det noget med portugiserne at gøre?
De fleste havde deres anelser, men få vidste besked, og de få sagde ikke noget - indviede som de
var.
Det var midt under vandaftapningen, præstens telefon ringede. Han løb ind på sit kontor og
nåede forpustet at tage telefonen. Det var politimester Ravnholt fra Nuuk.
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»Goddag, pastor Thorsen. Ja, jeg ville såmænd blot høre, hvordan det stod til nede hos Dem.
De har det forhåbentlig godt?«
»Joh, tak, det... pyha…!«
»Udmærket. Nu skal De høre. Jeg var i går sammen med Deres provst til en reception i anledning af indvielsen af kulturhuset, og på et eller andet tidspunkt faldt talen på Inuvik og herunder
også på Dem. Og… ja, De må undskylde min frimodighed, men jeg kunne ikke lade være med at
nævne for provsten, at det egentlig forekom mig at være både synd og skam at have en teologisk
kapacitet som Dem siddende så mange år i en lille bygd, når Deres evner sagtens kunne komme
en større menighed til gode - ja, De ved sikkert, at pastor Nielsen i Sisimiut går på pension om et
par måneder. Og provst Høegh viste sig at være meget imødekommende overfor forslaget - ja,
han foreslog ligefrem, at jeg tog kontakt med Dem og opfordrede Dem til at søge embedet. Hvad
siger De så, pastor...?«
»Ja, det... jeg ved ikke - det kommer så pludseligt...«
»Hør nu her Thorsen, De har sgu siddet længe nok og kukkeluret nede i det lille hul. Synes De
ikke, det er på tide, De kommer videre med Deres liv. Det ender sgu med, De går i hundene dernede. Ja, det er sket før for gode mænd, der blev hængende. Og vi har brug for Dem. Kirken har
brug for mænd som Dem - ja, undskyld, men mellem os sagt, så er der sgu ved at være for mange
halvstuderede røvere rundt omkring i embederne, ikke sandt, og sådan som samfundet udvikler
sig, så må vi jo stå sammen, alle vi, der har hjerte for den grønlandske sag. Hvad siger De, pastor
Thorsen, kan jeg regne med, at De søger stillingen? Ja, De behøver ikke være nervøs for, om De
får den - der er ingen, der er mere kvalificeret end De.«
Præsten stod og tænkte på, hvor meget politimesteren egentlig vidste. Hvorfor ville han pludselig gerne have ham væk fra bygden? Var der noget med fjorden – eller var der noget andet, han
vidste? Om ham selv måske…? Og hvor meget havde Annemette mon fortalt – og hvorfor var
hun pludselig rejst? Han besluttede sig for at spille med.
»Ja, det lyder jo umiddelbart lovende øh, Ravnholt, og hvis De virkelig mener, der er mulighed for det, så vil jeg hellere end gerne prøve... Sisimiut er jo en ganske dejlig by - jeg var engang
på kursus på højskolen... Det var herligt... Jo, jeg søger stillingen - jeg har godt set, den var opslået i bladet, men jeg troede egentlig, det var Mørk fra Thule, der stod for tur. Sisimiut er jo et attraktivt embede... Jo, jeg prøver helt sikkert...«
»Det er jeg glad for at høre, Thorsen.«
»Nej, det er skam mig, der takker... jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal...«
»Det skal De slet ikke tænke på, Thorsen... åh jo, for resten, der er noget, De eventuelt kunne
gøre til gengæld. Ja, vi har jo fået nogle mærkelige meldinger på det sidste her på stationen om
forsvundne personer, der er blevet set i live - bl.a. i Inuvik. Det er sikkert bare de sædvanlige
ammestuehistorier - dem har vi jo en del af heroppe, hvad, Thorsen - men det jeg ville bede Dem
om, det var, hvis De nu hørte noget til den slags historier, om De så ville slå på tråden. Det ville
jo være rart at få dem afkræftet én gang for alle. Men det er selvfølgelig ikke noget, De skal gå
vældig meget op i - jeg tænkte blot... De kommer jo som præst ud blandt folk og hører sikkert
både det ene og andet... nu kan De jo se, om der dukker noget op. Men De forstår, vi vil jo gerne
have den slags manet i jorden, så der ikke breder sig forkerte rygter... ja, De ved, hvad jeg mener,
ikke sandt?«
»Naturligvis. Selvfølgelig. Der skal jo ikke meget til, før…«
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»Tak, Thorsen. Jeg vidste, vi kunne stole på Dem. Nå, men så løber jeg igen, og så glæder jeg
mig til at høre fra Dem - om ikke før, så fra Sisimiut, hvad pastor? Hav det nu godt dernede, og
hvis De hører noget, så... øh… farvel!«
Præsten lagde røret og opdagede, at han stadig var forpustet - eller var det på grund af dette
mærkelige opkald, hvis egentlige mening, han ikke forstod. Hvorfor var politimesteren i Nuuk
interesseret i at få ham væk fra Inuvik? At der skulle være tale om en rent filantropisk håndsrækning, anså han for ganske udelukket. Men hvad var det, der i det hele taget foregik i bygden, og
hvorfor blev han i den grad holdt udenfor? Siden opgravningen af den tomme kiste havde det
været umuligt at komme i kontakt med nogen, endsige da at få det mindste at vide om noget – og
nu skulle han altså åbenbart bare væk. Bevares på en pæn måde, men alligevel… Og så skulle han
oven i købet udspionere bygden… Og hvad var det for nogle forsvundne mennesker, der dukkede
op i live…?
Han blev brat afbrudt i sine spekulationer, da han hørte en tiltagende plasken ude fra baggangen. Så skulle da også!! Han havde glemt alt om vendtanken, og nu var den for længst fuld og
vandet stod ud over alle bredder og kanter. Han fik trukket vandslangen udenfor huset og fik lukket for vandet på taphuset, mens et par unger grinende stod og betragtede den oversvømmede
baggang. Han kunne ikke lade være med at grine med, da han så vaskemaskinens brugsanvisning
komme sejlende ud af døren.
»Åh Gud, lad mig bare komme til Sisimiut, hvor der i det mindste er indlagt vand i husene…«
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Mysteriet
I Helenes røde hus var der kommet lidt mad på bordet, mens snakken fortsatte. Stenen var stadig den store gåde, der syntes at være det fælles omdrejningspunkt for alle disse mere eller mindre mærkværdige og fantastiske begivenheder, der havde ramt disse mennesker.
»Andreas, hvad er det egentlig for noget med den sten?« Jakob så spørgende på den gamle
mand. »Vi kan forstå, at Thranes sten åbenbart er en slags vejviser, både som fyrtårn men også på
andre måder kan den ligesom drage mennesker mod målet… mod sig selv – det oplevede vi ude i
havet i nat – men den kan åbenbart også føre mennesker til noget andet… noget større… det mystiske, som findes inde i fjorden. Og selvfølgelig har Helene og Simon ret i, at der er andre værdier i livet end de rent materielle, men det kunne nu alligevel være sjovt at vide, hvad det er for
noget, der kan få mennesker til stort set alt for at få fat i det… har du slet ingen anelse…?«
Andreas Falch tyggede af munden, inden han svarede.
»Jeg hørte engang i min ungdom en fortælling om en særlig sten, som Tempelherrerne efter
sigende skulle have bragt til Grønland engang i Middelalderen – nærmere bestemt i 1300-tallet.
Det lød som lidt af en røverhistorie – der går så mange rygter om disse tempelherrer og deres
skjulte skatte, men jeg har ikke kunnet lade være med at fundere over historien, og nu får I så min
version, som jeg har gået og stykket sammen på baggrund af den seneste tids begivenheder og
ikke mindst Poul Thranes fortælling. Jeg havde jo god tid derinde i hulen under vandfaldet…
Se, da tempelherrerne på det nærmeste blev udryddet i begyndelsen af 1300-tallet – I kender
sikkert historien om fredag den 13. og alt det dér - så lykkedes det en lille flok at flygte til Portugal, hvor de efterhånden faktisk fik ret stor indflydelse. Der er endda dem, der hævder, at det var
disse Tempelherrer, der løftede Portugal op som Europas førende søfartsnation. Hvem ved?
Men hvorom alting er, så tyder alt på, at netop portugiserne kendte til tempelherrernes sten og
åbenbart også dens skæbne, og det er måske derfor de sendte ekspeditioner af sted mod Grønland
i tide og utide under dække af hvalfangst eller slavehandel…
Der var også andre steder i verden, portugiserne søgte efter noget: Irland, Cypern, Acorerne…
måske andre steder, og fælles for disse steder var de lysende sten, der stod som pejlemærker for…
ja, for et eller andet værdifuldt… en eller anden skat, måske…
Vi ved ikke, hvor stenene stammer fra. Måske har de blot stået et sted i verden som en vidunderlig gave til menneskeheden - måske kan de selv engang fortælle deres historie - men på et
tidspunkt er de kommet i tempelherrernes besiddelse - muligvis fra Det hellige Land, hvem ved?,
og det var altså den daværende stormester, Jacques de Molays beslutning at sende dem rundt i
verden – bl.a. til Grønland, da jorden begyndte at brænde, så de kunne vejlede efterkommerne til
det, som disse sten altså stod og pegede på.
Jeg mener, det er lykkedes for tempelherrerne at nå frem til Grønland nord om storisen, og således ved isens og skæbnens hjælp at finde frem til Inuvikfjorden.
Og her fandt de så, hvad de søgte: Et skjulested, langt fra alfarvej, hvor de kunne fuldføre deres plan. I forvejen var stedet åbenbart beboet af et par nordbofamilier, men de fremmede blev
venligt modtaget, og i de første årtier var der ingen problemer mellem nordboerne og tempelherrerne - tværtimod. De var jo da endelig også medlemmer af den samme katolske kirke.
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Til gengæld var der til stadighed gnidninger mellem nordboerne og de derboende skrællinger,
som jeres forfædre blev kaldt - de oprindelige folk, eskimoerne eller inuit, menneskene. Nordboerne foragtede dem og deres livsform, og eskimoerne på deres side morede sig over disse sære
mennesker med langt skæg og buskede øjenbryn, qallunaat, som levede af at holde får. Der var
noget komisk over deres landmandsliv, deres evige alvor, deres afmålte skridt - deres foretagsomhed og deres mærkelige skikke. Dog var det sjældent, det kom til regulære sammenstød.
Man levede hver for sig i en sund gensidig foragt - man tålte ikke godt lugten af hinanden, for nu
at sige det ligeud
Men hvad var det så for en plan, de havde med at sejle rundt til disse øde steder og opsætte lysende sten? Jeg aner det faktisk ikke, men vi kan jo se på, hvad der faktisk skete efterfølgende.
Stenen blev i høj grad værdsat af inuit, og tempelherrerne havde set rigtigt, da de formodede,
at dette folk, som selv er et ældgammelt kulturfolk, ikke ville finde på at udnytte stenens gaver,
men mere eller mindre ville indrette sig med den lysende sten som en naturlig ting, der ved skæbnens gunst var faldet i deres lod. Tja, hvis stenen havde stået i Europa, ville den hurtigt være blevet muret inde og fremvist mod betaling. Vi er så... så...«
Andreas opgav at finde det rette ord.
»Tempelherrerne havde også set rigtigt med hensyn til myten, for i forbindelse med stenen
fortaltes historien om Simons skjulte folk, som skulle leve inde i fjorden - en myte, som stadig
fortælles i Grønland om et lykkeligt folk, som lever på de gamle værdier og dyder i lykkelig uvidenhed om den onde verden, som omgiver dem på alle sider.
Tempelherrerne forsvandt. Måske bortset fra den lille rest i Portugal. Det samme gjorde i øvrigt nordboerne - først fra Vesterbygden, senere fra Sydgrønland. Man ved ikke, hvorfor de forsvandt. Antagelig på grund af en stædighed med hensyn til den medbragte bondekultur, der ikke
formåede at omstille sig, da klimaet blev forværret, men det er vel ikke utænkeligt, at indbyrdes
kampe også kunne have været en medvirkende årsag. Det ville jo så heller ikke være første gang i
historien...
Tilbage var nu kun Inuit, stenen og myten om et skjult folk, og således hengik de næste århundreder, lige indtil den nye tids europæere som forudset begyndte at strømme til Menneskenes
Lande.«
Andreas gik igen hen til vinduet og stirrede ud over fjorden.
»Så kom jo en vis pastor Egede til Håbets Ø i 1721 og begyndte at lede efter nordboerne uden held, og i 1758 grundlagde herrnhuterne så den missionsstation ved Akunnaat, de kaldte
Lichtenfels, den lysende klippe. Om navnet hentyder til stenen, er ikke godt at vide, men måske.
Herrnhuterne var jo også følelsesladede mennesker med sans for det grænseoverskridende… men
i hvert fald, så begyndte den nye tid så småt at gøre sig gældende i Grønland – ikke mindst efter
2. verdenskrig. Landet blev åbnet, som det så smukt hed – åbnet for udviklingen. Og det på trods
af, at vi blev advaret, dengang skibet, som bar den ansvarlige statsministers navn gik ned. Så på
trods af Hans Hedtofts forlis - den begivenhed, som vi selvfølgelig ikke ville forstå betydningen
af - startede den såkaldte G-60 plan i Grønland bl.a. med planer om nedlæggelse af de fleste bygder - herunder Inuvik - ja, jeg var jo som bekendt selv en af foregangsmændene for disse planer:
afskaffelse af det grønlandske sprog og dermed selvfølgelig også den kultur, der foruden stenen
var det andet vigtige element for tempelherrernes plan om at redde menneskeligheden igennem
vanviddet.
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Dette håb om en ny tid hinsides ødelæggelsen synes nu at være blevet gjort aldeles til skamme. Stenen er væk – stjålet og gået ned med Hans Hedtoft - og myten er kommet på museum og
aftenskole sammen med inuitkulturen. Hvad mere er der tilbage at håbe på? Intet. Ikke andet end
tomhedens, gudløshedens og umenneskelighedens endelige vandring mod Ragnarok. Vores civilisation er ved et ebbe ud, som en klog mand engang sagde.
Lige indtil... ja, indtil stenen pludselig forbarmede sig og dukkede op igen som... som en
stump af et glædeligt budskab.. eller hvad ved jeg? I hvert fald dukkede den op ad de mest mystiske veje, som tænkes kan, og hvor den end er, er det som om, den minder os om noget, vi har
glemt. Den minder os på sin egen måde om den umiddelbare og selvfølgelige glæde og begejstring over livet. Det er den begejstring, vi i vores analyserende og kontrollerende kultur ser ned
på med så stor foragt.«
Andreas tav. Han sad lidt og så frem for sig, mens en eftertanke banede sig vej.
»Jeg tror ikke, der er mange, der forestiller sig den smerte, vi europæere har forvoldt, hvor end
vi kom frem i verden«, sagde han stille. »Vi følte os som herrefolk, der havde ret til at skalte og
valte med alle andre menneskers liv - og vi var aldrig i tvivl om, at det var rigtigt, hvad vi gjorde,
når vi koloniserede de vilde, som vi sagde – når vi lokkede og tvang dem til at opgive deres eget
til fordel for vores kultur og vores religion. Hvordan skal de nogensinde kunne tilgive os - alle
disse mennesker, vi kaldte primitive og barnagtige, fordi vi havde glemt vort eget ophav og vor
egen menneskelighed og opførte os som børn, der håner og foragter deres egne forældre...«
Andreas så på Simon og Ane, og de to gamle grønlænderne slog blikket ned.
Det var i denne trykkede stemning, Peter pludselig fik øje på stenen, der lå på bordet mellem
kopper og glas og tallerkner og madrester.
»Hvad sker der med stenen?«
De stirrede alle på den lille stenstump og så, hvordan den blev mere og mere ligesom gennemsigtig og klar. Til sidst lå den som et stykke krystal, og langsomt tændtes den ene lille gnist
efter den anden, indtil stenen var oversået med små lysende gnister, der blinkede. Det var som at
stå og se ind i stjernehimlen en klar vinternat - som at se ind i selve universet.
De sad alle sammen åndeløst bevægede og betragtede stenen på samme måde som man iagttager en fødsel - med dyb forundring og dyb glæde. Det var, som om stenen nu for alvor gav sig til
kende for dem - som om den sendte dem et smil fra en vidunderlig, ukendt og meget meget stor
verden.
Jakob havde ofte spekuleret på, hvordan det ville være at opdage, at der var liv i rummet, og
nu sad han så hér med den overvældende følelse af glæde over livets fantastiske udtryksformer,
og han vidste nu, at livet var grænseløst... ja mere end det - han vidste, at livet kun ville dem det
godt. Det havde smilet til dem... Og noget lignende følte de alle sammen i dette hellige øjeblik, de
her oplevede: Et smil fra lyset bagved mørket... et smil fra Gud selv...
I flere minutter holdt stenen de forsamlede mennesker i åndeløs spænding og fyldte dem med
en overvældende følelse af glæde og håb, ikke mindst. Nu var intet længere umuligt…
Så slukkedes den langsomt for øjnene af dem. Et for et gik de mange små lys ud, og til sidst lå
den blot og lignede sig selv. En grøn sten på et bord blandt kopper og tallerkner i Helenes køkken
i en lille bygd på Grønlands Vestkyst. Sådan…
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Der var ingen, der sagde noget. Hvad skulle man også sige, men de følte alle denne stærke
samhørighed, som kommer af den ekstraordinære fælles oplevelse, denne lille menighed. Og så
begyndte Ane stille at synge den sang, som havde huseret inde i hovedet på hende hele dagen:
Qaamasup inngilia aggermat qilammit
Lysets engel går med glans, gennem himmelporte
Simon faldt i med sin dybe bas, Kristoffer og selv Peter brummede med. Helene og Miki med
deres lyse, smukke stemmer. Andreas og Jakob smilede til hinanden, mens de nynnede med på
den smukke melodi, der nu tonede flerstemmigt og fyldte rummet og hjerterne og på sin egen
måde gav luft for de følelser, som ord ellers ikke kunne udtrykke. Sådan som salmer jo kan… At
salmen også strømmede gennem de små vinduer ud på vejen, hvor den fik en enlig forbipasserende til at standse op og lytte, kunne de jo ikke vide derinde – betagede som de var.
Næppe var salmen stilnet af, før det bankede på døren, og de blev bragt tilbage til livets barske
realiteter af den lille, kraftige mand, der nu stak sit skæggede og bebrillede smilende ansigt indenfor.
»Hallo, Helene, nå, du har nok gæ…« Han gik i stå, da han så, hvem der sad i køkkenet, smilet
stivnede, og han stod bare og så med åben mund på Jakob og Andreas, der smilende nikkede tilbage.
»Palasi!« sagde Helene så venligt, hun kunne, »kom dog indenfor. Her… der kan vist godt
blive en plads, hvis vi rykker os lidt. Ja, som du ser, så sidder vi her og fejrer… vil du have en
kop kaffe?«
»Jamn…« var det eneste han kunne sige, mens han så rundt på de forsamlede, der virkede sært
forlegne ved præstens uventede ankomst. Der var stille lidt, indtil Andreas forbarmede sig.
»Tja, Thorsen. I virkeligheden er vi her slet ikke. I hvert fald er hverken Jakob her eller jeg
selv officielt blevet fundet endnu…« Han forsøgte at bringe præsten ud af hans synlige befippelse. »… men det er der gode grunde til, for der er nemlig nogen efter os, og derfor vil vi helst ikke
vise os offentligt lige med det samme, da det kan være ret så farligt for os… Ja, det lyder underligt, men sådan er det, og jeg håber, du vil hjælpe os med at holde det hemmeligt lidt endnu, indtil
vi… ja, indtil det hele falder til ro…?« De så alle sammen hen på præsten.
»Jo jo! Selvfølgelig. Ikke et ord… min mund er lukket med syv segl. Men… det er da helt fantastisk at se jer igen, sådan opstået fra de døde… øh…« Nu tog Jakob ordet.
»Måske kan du hjælpe os, Thorsen. Vi sidder lige og prøver at finde ud af, hvad der skete den
aften, du fandt Poul Thrane i kirken. Ser du, vi kan ikke slippe den tanke, at Thrane må være blevet dræbt i kirken, for hvorfor skulle nogen ellers have fjernet hans lig fra kisten? Og vi mener
faktisk, at drabsmanden skal findes blandt de få, der kendte til planerne om at grave Thranes kiste
op, altså Adam Nielsen, sygeplejersken, præstegældskarlen… og så dig…«
Jakob så direkte på præsten, der pludselig opdagede, at han var under mistanke. Han følte,
hvordan han blev tør i munden og begyndte at svede, mens han så appellerende rundt på de andre.
Så tog han sig sammen.
»Det er… det er, som jeg fortalte dig, Jakob. Jeg fandt ham i kirken den nat, og da var han allerede død. Om han er blevet myrdet, skal jeg jo ikke kunne sige med sikkerhed, men hvorfor
skulle nogen finde på at… og hvis der var noget at se, så ville Annemette jo også have opdaget…
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med mindre selvfølgelig… men hvorfor i alverden skulle hun…?« Præsten rystede på hovedet og
tav. Jakob fortsatte.
»Måske på grund af den sten, jeg fandt i kirken, og som Poul Thrane nåede at gemme i kristusfiguren, inden han…« Jakob tav, da han så præsten tage stenen, som endnu lå på bordet.
»Denne her? Var det ikke den, du fandt i kirken? Er der noget særligt med den?« Præsten sad
og vejede stenen i hånden med et vantro udtryk, der for de andre virkede som ren blasfemi efter
deres ekstatiske oplevelse for lidt siden. Men hvordan skulle han kunne vide noget, denne lidt
ynkelige præst? Kristoffer prøvede at forklare, mens han forsigtigt, men bestemt tog stenen ud af
hånden på præsten.
»Den er det eneste, der er tilbage af den sten, der stod ved Lichtenfels, og som Thrane stjal tilbage i 1958. Resten gik ned med Hans Hedtoft. Jeg… jeg kender lidt til sten, men jeg har aldrig
oplevet eller hørt om noget, der bare minder om denne sten. Indimellem lyser den med en ganske
særlig indre glød, sådan som vi oplevede det lige inden du kom, og det var måske grunden til, at
de gamle herrnhutiske missionærer kaldte stedet for Lichtenfels – hvad ved jeg? Vi tror, der er
nogen, der meget gerne vil have fat i stenen, enten for dens egen skyld, eller måske snarere fordi
den er nøglen til et eller andet inde i fjorden her – vi ved ikke hvad… Det drejer sig om portugiserne, som åbenbart er på sporet af noget stort inde i fjorden, og så drejer det sig om politimesteren i Nuuk, Johannes Ravnholt.«
Det gav et sæt i præsten. De andre så spørgende på ham. Han havde det tilsyneladende svært.
Han havde jo ikke oplevet det, som de andre havde set, og han kunne bestemt ikke lide, når sten
blev ophøjet til guddommelighed på den måde. Var det derfor de havde sunget salmen…? Der var
noget fornuftstridigt i det, som han følte det som sin pligt både som luthersk præst og som menneske at advare imod, inden de blev ofre for deres... deres hallucinationer og mere eller mindre
ekstatiske syner. Den danske præst var i virkeligheden en særdeles jordbunden og pragmatisk
mand – et forhold, som selv fem år i Grønland endnu ikke havde formået at lave om på.
På den anden side var han tydeligvis selv under mistanke, og for at rense sig og retfærdiggøre
sig, besluttede han sig for at gå med i deres spil og fortælle, hvad han vidste.
»Politimesteren ringede til mig for ikke længe siden. Han opfordrede mig til at søge væk fra
Inuvik – ja, der er et embede ledigt i Sisimiut, men hans egentlige anliggende var vist at bruge
mig som meddeler hernede. Hvis jeg hørte om bortkomne personer, der dukkede op igen, som
han sagde, ville han meget gerne vide det… og det har jo så været jer to, han tænkte på… men
bare rolig, jeg skal nok lade være med at ringe til ham. Jeg stoler ikke et øjeblik på hans påtagede
venlighed… Sisimiut! Hvad i alverden skal jeg i Sisimiut?«
Der bredte sig en tydelig lettelse omkring bordet over præstens indrømmelser, og hos de fleste
blev han straks strøget af listen over mistænkte. Nu rejste Jakob sig og gik lidt rundt i køkkenet,
mens han tilsyneladende overvejede, hvad han skulle sige. Så kom det.
»Jeg tror, pastor Thorsen, det ville være rigtig fint, hvis du ringede til Ravnholt og fortalte, at
både Andreas og jeg er hernede…«
Alle stirrede vantro på Jakob. Hvad mente han?
»Kære venner«, fortsatte han, »vi ved vel ikke rigtigt, hvad vi skal gøre lige nu, gør vi? Før eller senere bliver vi vel opdaget, og rygterne går hurtigt her i bygden, hvis de da ikke allerede er på
vej rundt. Det var vel et rent held, at det lige var præsten, der stak hovedet indenfor… Kristoffer
fortalte, at portugiserne allerede har sejlet fabriksskibet ind i fjorden og derfor sandsynligvis er i
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gang med noget derinde… tror I ikke det ville være det eneste rigtige at få lokket politimesteren
herned så hurtigt som muligt – også fordi… måske ved han noget, vi ikke ved. Sagde du ikke,
Andreas, at han var med i jeres lille skattejagt? Og måske ved han slet ikke, at I alle tre tilsyneladende er blevet snydt af portugiserne. Jeg ved ikke… hvad siger I?«
Ingen sagde noget i lang tid. Så kom Helene med en indvending.
»Jamen vil han så ikke bare komme og hente jer to til Nuuk, og så… så er vi jo lige vidt…
og… jeg vil helst ikke miste nogen af jer igen. Det har jeg faktisk snart prøvet nok af… synes
jeg.«
Jakob gik hen og tog om Helene.
»Jamen det må vi jo så bare forhindre ham i,« sagde han smilende. Vi er jo trods alt på hjemmebane, og mon ikke han får nok at gøre med at klare portugiserne. Dybest set ved han godt, at
han intet som helst grundlag har for at arrestere nogen af os – eller hvad det nu er, han vil. Til
gengæld tror jeg gerne, han vil høre vores historier, og jeg vil gerne høre hans version af sagen.
Hvad andet kan vi i virkeligheden gøre…?«
Og således gik det til, at den danske præst kort efter forlod Helenes hus med besked om at ringe til politimester Ravnholt i Nuuk og fortælle ham den overraskende nyhed, at efter sigende
skulle både Andreas Falch og Jakob Munk befinde sig i god behold i Inuvik. Samtidig skulle han
lade politimesteren vide, at det portugisiske fabriksskib imod alle forholdsregler og indgåede
aftaler var afsejlet ind i fjorden – uvist af hvilken grund.
Ganske som forventet kom reaktionen prompte. Politimesteren blev fyr og flamme og aftalte
at mødes med præsten allerede samme aften i Inuvik.
Og så var der kun tilbage at vente.
Præsten selv var i tvivl. Han følte sig udnyttet af Gud og hvermand, og han var på ingen måde
stolt over sin egen rolle i helle dette mærkelige spil. På en eller anden måde følte han også sin
gejstlige autoritet krænket ved at blive brugt nærmest som stikirenddreng. En gammel gejstlig
suverænitet dukkede op i hans sind, men der var også andre kræfter på spil, og igen måtte han
erkende, at det ikke var autorisation og bekendelsesskrifter og slet ikke eksamener og disputatser,
det kom an på, men... åbenheden - den evne til at sanse livet, som ikke kom an på lærdom, men
på noget andet... Det var jo dem – det var jo disse søgende og kæmpende og livserfarne mennesker, der var de suveræne – og hvad vidste han selv om livet, når det kom til stykket? Kun hvad
han havde lært…
Engang for længe siden, mens han læste teologi, havde hans gamle tante, som han holdt meget
af, og som han ofte kom hos i hendes lejlighed på Frederiksberg, betroet ham, at det, som livet i
sidste ende handlede om, det var at gøre andre mennesker lidt glade. Han huskede, hvordan han
havde rystet på hovedet - der måtte dog være noget mere ved livet. Der måtte dog være nogle
fantastiske erkendelser eller åbenbaringer, som skulle formidles til den lidende og uvidende menneskehed, og han forestillede sig, hvordan han selv var en af dem, der tiltrak sig opmærksomhed
på grund af sine skarpsindige og fornyende udlægninger af Skriften - den store reformator, Hans
Thorsen...
Han smilede over sig selv.
En anden gang havde han været i London til en teologisk konference i forbindelse med den
specialeafhandling, han aldrig fik færdiggjort, og en af disse engelske præster, der stadig ser ud
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som om, de er hentet ud af sidste århundredes victorianske glansperiode i engelsk kirkeliv, fortalte ham om en kollega fra Cambridge - en lysende teologisk begavelse, som de alle ventede sig
umådeligt meget af. Han fik den højeste eksamen, der nogensinde var blevet givet på fakultetet.
Men så skete der noget mærkeligt med ham. I stedet for at søge til et af de store og eftertragtede
embeder eller universiteter - han kunne få alt, hvad han pegede på - så søgte han en stilling som
hjælpepræst i et af de fattigste kvarterer i Londons East-end. Og her gik hans dage og efterhånden
også år med at servere suppe for hjemløse.
Når kollegerne engang imellem tog op fra deres lukrative embeder for at besøge ham, sagde
han som regel til dem med et undskyldende smil: »Ja, se på mig - jeg troede jeg skulle blive en ny
Martin Luther, og så står jeg her og serverer suppe for hjemløse... andet kan jeg ikke.«
Måske havde de ret - måske er det største, vi kan blive, lidt solskin i et andet menneskes liv...
Men Gud i Himlen hvor vi dog kæmper for at nå frem til denne enkle og simple menneskelighed,
at tjene andre med glæde.

Det var ved at blive mørkt, da de hørte helikopteren på lang afstand.
»Det er en af søværnets Lynxhelikoptere«, sagde Peter, »jeg håber de gode portugisere har en
god forklaring på, hvad de laver inde i fjorden…« De hørte, hvordan helikopteren landede på
fodboldbanen, og kort efter lettede den igen – denne gang med kurs ind i fjorden.
Ti minutter senere bankede det på døren, og snart efter stod præsten og politimesteren i stuen.
Ravnholt gik rundt og gav hånd under mange undskyldninger. Og vi har jo truffet hinanden før
– under lidt andre omstændigheder, må man sige… og Munk, ja, det må jeg sige. Der er sandelig
nogen, der har holdt hånden over dig, hvad… men du burde nu ikke lave sjov med redningstjenesten på den måde… man skulle ligefrem tro, du var bange for at komme til Nuuk…«
Jakob så koldt på sin mester og overlod ham sin stol. Ravnholt så rundt på den lille kreds af
kendte og spørgende ansigter og standsede ved Helenes… Åh, en kop kaffe? Jo tak, gerne…
»Nå, Andreas, hvad bringer dig tilbage fra de døde til Inuvik? Du har vel ikke også holdt redningstjenesten for nar? Det kan blive dyrt, min ven… Men jeg vil gå lige til sagen«, sagde han så.
»Jeg tror, I alle ved, hvad der foregår inde i fjorden?« Man så på hinanden og nikkede umærkeligt. Peter slog ud med armene.
»Jamen er det ikke for galt« appellerede han, »ikke nok med at de bevidst snyder med vægten
– det ved vi alle sammen hernede – også at de fisker langt mere end deres kvote. Men at de ligefrem tillader sig at sejle fabriksskibet ind i fjorden, det er f… - det er for galt. Jeg håber, I får fat i
dem og givet dem en ordentlig lærestreg.« Peter lænede sig tilbage med en dybt forarget mine.
Alle så på ham.
Ravnholt rystede let på hovedet: »Hvem taler De om?« Peter så forbavset ud. »Portugiserne.
Hvem ellers?«
»Åh, ja portugiserne… ja. Ja, det er sandt, de er da vist også sejlet ind i fjorden her til formiddag…« politimesteren så ud, som om han ledte efter ordene. »Men… men det er vel ikke derfor,
Andreas og Jakob pludselig er vendt tilbage til Inuvik? Fordi portugiserne overfisker på steder,
hvor de ikke må komme – eller hvad? Jeg vidste ikke, din interesse for torskekvoterne havde
holdt sig levende lige til nu, Andreas…« Ravnholt så uskyldigt spørgende på sin forhenværende
kollega, der vinkede ham af og rejste sig op.
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»Godt«, sagde han efter en stund, »godt, så lad os endelig lægge alle kortene på bordet.« Han
slog ud med hånden og så spørgende rundt på de andre, hvis ordløse accept han opfangede.
»For det første skal du vide, at det ikke var med min gode vilje, at jeg ikke kom hjem fra min
tur ind i fjorden. Faktisk var det portugiserne, der holdt mig indespærret derinde, og hvis ikke den
lille flok her havde reddet mig, var jeg givetvis omkommet derinde. Det var såmænd på et hængende hår, jeg ikke mistede hele min forstand. Nuvel. Vores venner her troede… ja, de kan jo selv
fortælle, hvad de troede…«
Andreas satte sig ned med en håndbevægelse, der skulle give ordet videre. Der blev en pause.
»Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad det var der var så interessant inde i fjorden,
så I sejlede derind dengang. Hvad var det, I var på jagt efter?« Ravnholt så rund på grønlænderne.
Det var Simon, der svarede.
»Det var jo stenen, der startede det hele… pludselig dukkede den op, og… ja, vi blev vel mere
eller mindre besat af den på en måde, men det er vel lidt svært at forstå for… ja, vi tænkte altså på
vores folk. Eller hvad tænkte vi? Ja, du har jo været i vores land lidt tid og kender måske det gamle sagn om det skjulte folk… jeg var jo så naiv eller… eller måske håbede jeg bare for meget, at
den her sten havde noget med dem at gøre… at den ligesom var et tegn fra dem… ja, Andreas hér
fortæller os nu, at der faktisk er en forbindelse, om end ikke lige som vi forestillede os. Men det
var derfor, vi alle sammen tog ind i fjorden dengang… det var jo nok bare en dum drøm… « Simon gik i stå og så ned på sine garvede, krumme hænder.
Ravnholt så opmærksomt på Simon.
»Hvilken sten refererer du her til?« Simon skulle til at sige noget, men Jakob kom ham i forkøbet: »Denne her, såmænd.« Han tog stenen og rakte den til Ravnholt, der vendte og drejede den
i hånden, mens han betragtede den.
»Så her er den altså, Thranes magiske sten! Og alt det postyr bare på grund af sådan en lille
stump…?« Han rystede på hovedet og så på Jakob.
»Jeg vidste godt, du spillede komedie derinde på Rigshospitalet, men du var stædig, og så kom
du dig jo så hurtigt… du havde den hele tiden på dig, ikke?« Ravnholt så på Jakob, der nikkede
og så ned. Så så han igen rundt på den lille forsamling.
»Jeg kan forstå, at… I allerede ved det meste, så der er vel ingen grund til at skjule noget mere… Vi… skylder jer vist også en undskyldning, hvad, Andreas? Men vi var jo grebet af hele
dette eventyr, Thrane, Andreas og jeg selv – ja, det går helt tilbage til vore kollegietid på…
men… hvorom alting er, så havde vi denne aftale med portugiserne, som Andreas sikkert har
fortalt om, fordi de mente, at der var noget… noget uvurderligt inde i fjorden, som de anså for at
være deres… Vi hjalp dem så på forskellig vis til at komme herop, og til gengæld skulle vi så…«
»Dele i porten…?« kom det tørt fra Jakob. Ravnholt så på ham.
»Tja, sådan kan du vel godt sige det… vi… men det ser altså ud til, at vi har gjort regning
uden vært. Portugiserne havde åbenbart aldrig tænkt sig at dele noget som helst… Stenen her var
på en eller anden mærkelig måde vigtig for eftersøgningen derinde. Den kunne efter sigende fungere som en slags vejviser, eller hvad ved jeg, så da den forsvandt sammen med Thrane hin mindeværdige nat, hvor han flygtede til Inuvik, var de på Herrens mark. Inuvikfjorden er stor, og der
er utallige forgreninger helt inde ved isen… Så de kontaktede mig allerede dagen efter og fortalte,
at de havde taget Andreas til fange, og hvis vi ønskede at se ham i live, måtte vi se at skaffe stenen tilbage… Men på det tidspunkt, havde jeg allerede fået meddelelse om, at Poul Thrane var

195

fundet død hernede i kirken… Ja, jeg skyndte mig selvfølgelig herned, og jeg kunne konstatere, at
Adam havde ret. Det var Poul Thrane. Jeg… ledte som en gal efter hans sten, men jeg fandt den
ikke – hverken på ham selv eller i kirken eller i båden… Da jeg forhørte Adam Nielsen om, hvor
han kendte Thrane fra, fortalte han, at de havde været sammen tilbage i 58 i forbindelse med et
byjubilæum eller sådan noget, men heller ikke han eller for den sags skyld sygeplejersken havde
set noget til nogen sten, da de undersøgte ham…
Så kom jo Helene Olsens anmeldelse af, at Andreas var forsvundet i fjorden, og vi måtte sætte
en eftersøgning i gang, men jeg vidste jo godt, at den ikke ville give resultat, og derfor blev den,
som den blev…« Ravnholt så på Helene.
»Ja, du må have undret dig over denne overfladiskhed, men det er rasende dyrt med helikoptere, og jeg kunne jo ikke sige noget. De… truede med at slå Andreas ihjel, hvis… jeg vidste faktisk ikke mine levende råd…
Thrane blev som bekendt begravet efter nogle dage… der var jo ingen pårørende, så der var
vel ingen grund til at fragte liget til Danmark. Det koster immervæk… Som om der ikke var problemer nok, så fik vi pludselig embedslægen på nakken. Hun bad om at få lavet en ordentlig rapport omkring dødsfaldet eller måske dødsfaldene, og så sendte jeg Jakob af sted, sådan… for en
ordens skyld.« Ravnholt så hen på Jakob med et sørgmodigt smil.
»Tænk, hvis jeg bare havde indviet dig i sagen om portugiserne og om Thranes sten… sikke
meget, vi kunne være blevet sparet for… men jeg turde ikke… jeg turde ikke! Og du havde vel
dårligt været hernede i en time, før du fandt stenen!« Den aldrende politimester rystede på hovedet.
»Resten kender I. Så såre jeg fik nys om, at Jakob havde fundet stenen, skyndte jeg mig herned… ja, Adam ringede og fortalte det, efter du havde besøgt ham – men jeg nåede først herned
efter din ulovlige opgravning af kisten, og… så forsvandt du… tænk sådan at vende sin foresatte
ryggen på den måde!« Ravnholt smilede til Jakob.
»Det var først næste formiddag, Adam fortalte, at I vistnok var sejlet ind i fjorden, og så begyndte jeg jo at lægge to og to sammen. Jeg måtte finde jer for enhver pris, Hvis jeg skulle nå at
redde Andreas…
Jeg… fik et chok, da jeg fandt jer inde ved vandfaldet. Jeg troede først, Jakob var død, men
han trak vejret ganske svagt, så vi fik travlt med at få ham til Nuuk. Mens jeg undersøgte ham…
søgte jeg efter stenen, men han havde den ikke på sig, og jeg kunne jo ikke begynde at foretage
forhør, mens… så vi skyndte os af sted…« Helene afbrød ham.
»Det var godt, du kom forbi. Jakob havde nok ikke klaret den, hvis ikke han var kommet under behandling i Nuuk. Grunden til, at du ikke fandt stenen med det samme var, at jeg havde den.
Jakob holdt den i hånden, da vi fandt ham, og jeg måtte vriste den fra ham, så stramt holdt han om
den… jeg puttede den først i hans anoraklomme, da vi ankom til Nuuk…«
»Åh, javel så… « Ravnholt så opgivende på Helene.
»Og sådan var det hele vejen igennem. Det skulle bare ikke være… Jeg ved snart ikke, om det
er tilfældigt, eller hvad det er, der er på færde her, men når jeg tænker på, hvad den lille stenstump har været årsag til… det virker næsten for absurd til at være tilfældigt… nå, jeg må indrømme, jeg ikke troede meget på din overlevelse, Jakob, men de fik dig altså lappet nogenlunde
sammen, og så sendte de dig sporenstregs til Danmark. Så snart, jeg erfarede, at du var i bedring,
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spurgte jeg efter stenen. De må nok have undret sig noget på Rigshospitalets neurokirurgiske
afdeling, men de kunne da bekræfte, at der lå en grøn sten i din anoraklomme, og om den havde
nogen betydning…?
Jeg tog sporenstregs derned, og… ja, så kender I sikkert historien om Jakobs flugt sammen
med vores gamle ven, Thomas Maarup af alle mennesker… det var… det var helt grotesk… og
meget meget frustrerende… Til sidst var jeg nødt til at tage hjem med uforrettet sag, og så… lige
som jeg skulle til at tage imod dig i Nuuk, så var du væk igen… Hele tiden har jeg været lige i
hælene på denne sten, men på en eller anden måde har det været umuligt at få fingre i den, som
om… som om den går sine egne veje… Besynderligt… højst besynderligt!«
Ravnholt gav stenen tilbage til Jakob, der så på den, mens han fortalte.
»Ja, det er en meget besynderlig sten, Ravnholt. Jeg tror… jeg tror, den har en helbredende
virkning… ellers ved jeg ikke, hvordan jeg skulle være kommet mig så hurtigt, så lægerne troede,
det var løgn. Og så har vi jo alle sammen netop oplevet dette fantastiske lys fra stenen, som jeg
også oplevede ved Vesterhavet sammen med Thomas Maarup, der var så venlig at køre mig til
Ålborg, som du ved, og nu her for et par timer siden oplevede vi det alle sammen her omkring
bordet… hvordan denne lille stenstump ved sin blotte skønhed kunne berige os alle med en utrolig glæde og en fantastisk følelse af livsmod og tro og frygtløshed på trods af alt… Ja, hvem kan
forklare det ordentligt? Og tænk så på, hvad hele stenen har formået, hvis den ellers havde fået
lov til det…«
Der blev stille. En engel gik gennem den lille stue. Man gennemtænkte og overvejede betydningen af alle disse nye afsløringer, og der var ét ubesvaret spørgsmål, som fyldte dem alle: Hvad
var det, portugiserne øjensynligt havde fundet inde i fjorden, og som antageligt nu var ved at blive lastet ombord på fabriksskibet – det, som havde gjort dem så glade, at de måtte søge ind til
kirken for at takke Gud for deres fund? Ville det nogen sinde blive opklaret?
»Hvad sker der så nu?« kom det endelig fra Helene. Ravnholt så på hende og på de andre, hvis
øjne var rettet mod ham.
»Så snart jeg hørte fra præsten her, at Andreas var blevet fundet i god behold, kontaktede jeg
Grønlands Kommando. Deres inspektionsskib Hvidbjørnen ligger lige syd for Færingehavn…«
Politimesteren så hen på Jakob med et smil.
»Ja, der var jo en ung mand, der efter sigende faldt overbord i nat fra Ivalu Arctica - og det var
dem, der sendte en helikopter til Nuuk efter mig, og det er også dem, der nu rekognoscerer inde i
fjorden. Held i uheld, kan man sige. Det varer ikke længe, før Hvidbjørnen vil være på vej ind i
fjorden også, så de gode portugisere slipper i hvert fald ikke uset ud, og det er klart, der vil blive
foretaget en grundig ransagning af skibet. Hvad der måtte være af ulovligt fiskede fisk og eventuelle andre genstande, vil blive konfiskeret, og i givet fald vil der blive tale om et bødeforlæg
oveni. Det er dyrt at fiske ulovligt i dag…«
Politimesteren så rundt på de forsamlede – det gamle par, den smukke kvinde, kæmpen, faderen med sin søn – Andreas, der pludselig så meget gammel og træt ud – den rødskæggede præst
med det fiffige blik bag brillerne… Jakob Munk, der i den grad havde forandret sig på den uge,
han havde haft hernede blandt disse mennesker. Så slog han blikket ned.
»Jeg… jeg er bestemt ikke hverken stolt over eller glad for min egen rolle i den seneste tids
begivenheder. Hvilket jeg da også allerede ved flere lejligheder er blevet belært om af mere ind-
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sigtsfulde mennesker. Men én ting er jeg sikker på, og det er, at jeg har fulgt mit kald, og jeg har
handlet i god tro efter min bedste overbevisning...
Jeg er meget glad for denne lejlighed til dels at forklare mig og også at undskylde den uret, jeg
uden tvivl har begået… ikke mindst overfor dig, Jakob, og jeg kan kun håbe på jeres forståelse for
det, som jeg synes er værd at kæmpe for. Jeg kan nu forstå, at også I har kæmpet for jeres sag på
en måde, som kun kan aftvinge respekt…«
Politimesteren så anerkendende rundt på de forsamlede, som hver for sig ikke kunne undgå at
føle en vis sympati for den gamle mand, der sad og udleverede sig selv på den måde, hvilket givetvis ikke var nemt for ham. Så vendte han sig mod Jakob.
Tja, Munk. I sin tid sendte jeg dig herned for at udfærdige en rapport… nu er det jo så op til
dig. Hvad Andreas og mig selv angår, så mener jeg ikke, vi har gjort noget direkte ulovligt, selv
om man med rette kan bebrejde os vores handlemåde… men det er selvfølgelig op til dig,
Munk… Jeg… jeg selv vil naturligvis søge min afsked. Jeg er jo også gammel nok til at gå på
pension, og der skal nye kræfter til. Fem år må også være nok i det embede…«
Man nikkede indforstået. Godt, han kendte sin tid og erkendte, at spillet var forbi.
»Ja, jeg må jo hellere se at få den rapport færdig,« sagde Jakob med et grin, »den bliver nok
ikke helt almindelig, men det er vel heller ikke alt, der bør stå i den. Embedslægen har vist ikke
den store sans for de særligt grønlandske forhold. Hun vil næppe kunne forstå det hele. Jeg… jeg
tror også, du har ret i, Ravnholt, at vi bør forbigå opgravningen i tavshed… Vi ved ikke, hvad der
er sket med Thranes lig, men jeg kunne forestille mig, at kommunefogeden har en finger med i
spillet. Var der ikke noget med, at de to kendte hinanden fra tidligere, så måske kunne der være
tale om et hævnmotiv – et gammelt regnskab, der skulle gøres op. Gik der ikke også rygter om, at
Adam Nielsen var med til at stjæle stenen i sin tid? Men… uanset hvad, så kommer vi jo ikke
langt uden liget, og når beboerne her i Inuvik kan bære over med Adam Nielsen, så kan vi vel
også… så med mindre liget dukker op igen, har vi jo ikke rigtig nogen sag… så vi må vist bare
erkende, at Thrane er død af et hjerteslag i kirken – sådan som sygeplejersken jo også skrev det i
sin rapport… Men jeg skal nok se at få den færdig, Ravnholt… i tre eksemplarer, som man siger.«
Der gik en munter mumlen gennem de forsamlede. Ravnholt smilede til Jakob.
»Det er sandt, jeg har for længst afblæst eftersøgningen og meddelt, at der var tale om en misforståelse, så du skal ikke frygte noget erstatningskrav desangående… bare lige til din orientering.«
»Gode gamle Ravnholt!« kom det fra Jakob. Politimesteren blev lidt mere alvorlig.
»I morgen formiddag flyver jeg ind i fjorden med søværnets helikopter – dels for at se til de
gode portugisere, men også for at undersøge, om der skulle være dukket noget af interesse frem
inde ved isen… ja, jeg ved ikke, om nogen af jer kunne have lyst til at komme med derind? Jeg
synes, I om nogen er I jeres gode ret til det… Hvad siger du, Andreas?«
Andreas så spørgende rundt på de andre, der smilede til ham. Selvfølgelig var det ham, der
skulle med. Hvem ellers? Alligevel prøvede han for skams skyld at lade buddet gå videre.
»Jakob, var det ikke noget? Eller Helene…?«
Men her brød Ane ind med en hidtil uhørt bestemthed:
»Aldrig i livet skal Helene og Jakob med ud i den sardindåse. Jeg har nok set, hvordan de flyver – det kunne lige passe i hendes tilstand... og Jakob her er lige blevet reddet. Hvordan kan du
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foreslå sådan noget, Andreas? Næh, De bliver her, hvor jeg kan se efter dem, og så er det vist
afgjort!«
Jakob og Andreas så forbavsede på Ane.
»Tilstand? Hvad for en tilstand? Er Helene…?«
Og så måtte Ane rødmende og med mange undskyldninger til Helene gå til bekendelse, og Helene kunne kun bekræfte den gode nyhed. Helene ventede sig, og den noget trykkede stemning
blev afløst af den jordnære og ligefremme glæde over det nye liv, der nu var på vej – måske også
fordi – ja, fordi det trængte man til efter denne besynderlige dag, hvor man stod overfor det store
ukendte uden at vide, hvad man skulle stille op... Man så på hinanden og nikkede. Seancen var
forbi - dramaet ebbede ud, og spændingen blev afløst af de nære ting - af ritualerne, som gør godt
i al deres velkendte fortrolighed. Der var også en dag i morgen - der skulle hentes vand - der var
en motor, der skulle renses - en rude, der skulle skiftes - et skur, der skulle males. Man vendte
hjem fra det store ukendte ligeså stille i den sene nat og tog brød med hjem fra bageren...
Præsten tilbød politimesteren at overnatte, hvilket blev modtaget med mange undskyldninger –
men dog modtaget. Og således brød man da op fra dette mindeværdige møde, hvor en del tråde –
om end ikke alle – blev redet ud, og gammelt nag blev mildnet af naturens gode og frugtbare
kræfter.
Det lykkedes for Søværnet at lokalisere fabriksskibet langt inde i Inuvikfjorden. Senere kom
inspektionsskibet Hvidbjørnen til, og skibet blev bordet og undersøgt. Der var tale om en hel del
ulovlig fangst, men udover nogle få effekter, som Andreas kunne genkende fra hulen, fandt man
ikke noget som helst, der kunne kaste lys over portugisernes formodede fund. Selv påstod de, at
de intet kendte til noget så latterligt som tempelherrernes skat – de var bare hårdtarbejdende fiskere, der prøvede at forsørge deres familier, og som – indrømmet - var gået lidt over stregen i dette
eldorado af torsk… de gamle våben havde de fundet liggende på et skær – de troede bare, de var
grønlandske fangstredskaber, der var blevet efterladt.
Andreas, der sammen med Ravnholt var fløjet ind i fjorden, genkendte ikke nogen af dem, der
havde spærret ham inde. Heller ikke Carlos Silveira syntes at være ombord, og på forespørgsel
rystede man bare på hovedet. Man kendte ingen af det navn, og til sidst lagde man ikke skjul på
en vis irritation over disse grundløse og ret fantasifulde antagelser, og om ikke snarere den gamle
mand skulle få sit hoved undersøgt af en læge i stedet for at genere hårdt arbejdende fiskere med
den slags eventyrfortællinger. Senere blev skibet eskorteret til Nuuk til søforhør, der endte med et
klækkeligt bødeforlæg. Og herfra sejlede skibet hjem til Portugal.
Ravnholts og Andreas Falchs undersøgelser med helikopteren inde ved isen gav heller intet resultat.
Hvorvidt det trods alt er lykkedes portugiserne at skjule skatten ombord, eller om den stadigvæk gemmer sig inde i Inuvikfjorden - hvis den da i det hele taget har været der – forblev et ubesvaret spørgsmål. Indenfor den lille kreds af indviede, hældede man til den antagelse, at de nok
havde fundet noget, men at de ikke havde nået at få det med, før de blev overrasket af søværnet.
Denne antagelse blev i de kommende år grundlag for flere ekspeditioner ind i fjorden, men de
endte alle uden resultat, og til sidst opgav man videre eftersøgning.
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Andreas rejste kort efter hjem til Danmark, hvor han slog sig ned i et lille hus ved den jyske
vestkyst. Han ernærede sig bl.a. ved en del jagt og fjordfiskeri, men levede ellers et stille og roligt
liv nærmest som eneboer. I det lille samfund blev han betragtet som lidt af en særling – uskadelig
nok, men alligevel…
Det blev en svær tid - især for Helene. Hun fortalte sine venner i den lille kreds, hvordan hun
af og til kom i tvivl om, hvor vidt den sidste måned havde været virkelighed eller drøm - det hele
var foregået på et underligt uvirkeligt plan, syntes hun. Dette med at miste og så få igen og så
miste igen. Sikken et liv. Men så tog hun sig til sin mere og mere synlige mave og lagde Jakobs
hånd oven på, så ham dybt i øjnene, smilede bedrøvet og rystede på hovedet.
»Det her er i hvert fald virkeligt!«
Heldigvis voksede hendes mave, som den skulle og med Simons og Anes gode hjælp, vendte
hun langsomt men sikkert tilbage til de levendes land.
Johannes Ravnholt tog som lovet sin afsked fra politimesterembedet i Nuuk. Han havde gennem længere tid haft et hus i Sydspanien, og her slog han sig ned sammen med sin kone. Han
skulle efter sigende være blevet en habil golfspiller. Rygtet vil vide, at han ofte rejste på længere
ture til Portugal og sågar til Acorerne, men det er aldrig blevet bekræftet.
For bygdens beboere gik livet videre. Det nye liv, som sparkede inde i Helenes mave, og som
var genstand for alles udelte opmærksomhed. Men også et andet liv. Man kunne ikke undgå at
bemærke, hvordan der ligesom var kommet et nyt liv over bygden. Jo, de fornemmede en rankere
holdning - en egen stolthed og frimodighed, ja, man kunne fristes til at sige et storsind, hvis årsag
de - uden et øjeblik at tvivle på det - fandt i de særegne begivenheder, bygden for nylig havde
oplevet.
En fælles bevidsthed om noget stort, der ligesom strålede igennem det sædvanlige smålige
kævleri, som ellers hørte til deres hverdag - en tone fra livet, der kastede en egen umiskendelig
glans over bygden og over de mennesker, som boede der.
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Højtid
Og solen vendte sin gang. Julen blev fejret, og de fornemmede alle, at denne jul var noget ganske særligt.
»Det var som den første jul«, havde gamle Ole bevæget sagt efter juleaftensgudstjenesten i
kirken. Dér havde de stået i deres festtøj side om side - børn, unge, midaldrende og gamle i et tæt
sammenknyttet fællesskab og sunget juleevangeliet i Rasmus Berthelsens gamle salme: Guuterput qutsinnermiu - flerstemmigt - uden musikledsagelse - blot disse vidt forskellige menneskestemmer, der tilsammen udgjorde et helligt fællesskab og en hellig sang, hvis langsomme og intense rytme var som havets - det hav, de levede af - det hav, de frygtede - det hav, som var deres
liv og verden. Og i denne hellige sang forløstes alle årets sorger og fortrædeligheder i fællesskabets varme tryghed, og man fandt endnu engang nyt mod til at gå et nyt år i møde med alt, hvad
det måtte indebære af glæder og sorger.
Og et par hundrede meter fra kirken lå havet selv - det sorte vinterhav i den mørke polarnat og
vuggede i sin egen rytme, men nu og da lyttede selv havet til sangen fra kirken - standsede et
øjeblik sin egen rytme og faldt ind i menneskenes hellige sang om lyset, der brød ind i mørkets
verden.
Senere på aftenen fortsatte sangen, da bygdens unge mennesker ved midnatstid gik fra hus til
hus og sang julen ind udenfor de oplyste vinduer. Det var, som om den hellige sang strømmede
ud af mørket. Og juleevangeliet blev læst: Og englen sagde: Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket. I dag er jeres frelser født…
Og det var festen Helligtrekongersaften hos Ole og Amalie - fødselsdagen med rigelig mad og
dæmpet snak i starten. Veltilpasse i fællesskabet mellem kendte menneskers snak om ingenting
skuttede man sig mod mørket og døden. Disse velkendte og velmente lyde, som signalerer fred og
gode viljer og gensidig anerkendelse. Indhandlingspriser - vejret - den nye motor. Og så latteren,
der pludselig opstår som en forløsning af alt det, der tynger sjælen - starter i et fnisende hjørne og
breder sig, så man drejer hovedet mod den og smiler, og hvad havde hun? Og historien går igen
og vækker mere latter, og man krummer sig sammen, som man ser den lille gamle kone og den
høje ranglede retsindige danske lærer for sig og kan ikke holde op igen og man snøfter og tårerne
løber ned ad de glinsende kinder, og der skal ingenting til, før det bryder løs igen...
Pludselig bliver festen afbrudt af fire unge mænd, udklædt til ukendelighed med nylonstrømper trukket ned over ansigtet og indsmurt i en blanding af sælspæk og sod. De tramper rundt hujende og skrigende, mens de vifter de indsmurte hænder foran ansigtet på de forskræmte gæster.
Endelig forløses spændingen – man genkender de unge og latteren tager til igen. Man klapper og
donerer penge, cigaretter og slik til de optrædende mitaartut – de udklædte, der huserer bygder og
byer i Grønland hver Helligtrekongersaften efter gammel skik. Måske som en slags gengæld af
ondskab efter den lange julehelgen med alt for megen godhed, skønhed og hellighed. Helt ind i
efteråret kan man endnu rundt omkring i bygderne se de sorte håndaftryk på døre og mure efter
Helligtrekongersaftens udskejelser, og mange steder er det endnu utilrådeligt at begive sig alene
hjem netop denne aften…
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Men udenfor festhuset standser en enlig nattevandrer sin fortvivlede gang mod ensomheden,
og han ser de duggede ruder og hører latteren i den overfyldte stue, men han kan ikke deltage i
deres varme glæde. Det er Markus, den glade fortæller, der netop har modtaget budskabet om, at
hans søn har begået selvmord i Nuuk, og han forstår det ikke, og hvorfor skal man leve, når sådan
noget sker, og hans gråd vil ikke standse… aldrig mere…
Nu står han ved den yderste pynt og ser ind over fjorden ind mod de mørke fjelde. Og så ser
han gennem sine hede tårer en lysende engel, der stiger op et sted langt derinde i mørket, og engelen smiler til ham - og sammen med engelen ser han sin søns elskede og smilende ansigt, og
han glemmer sin smerte - den voksende kulde i brystet forløses af en varm glæde, der får ham til
at synke om, og han ligger på sneen og ser lige ind i himlen, hvor stjernerne stråler om kap med
de flammende nordlys. Og han ser nordlysene trække sig bort mod nord som et bølgende tæppe som et festligt optog, der drager videre med sin tavse latter og glæde mod nye himle. Og han lukker øjnene og lader tankerne følge det festlige optog af lys og glæde...
Morgenen efter fandt Martin fra natrenovationen Markus liggende smilende i sneen - for længst frosset ihjel.
Samme dags aften satte Jakob sig hen og skrev dette lange brev til sin gode ven, Thomas Maarup. Brevet sluttede således:
»... Jeg har nu forsøgt at fortælle dig, så godt jeg kan, hvad der skete heroppe i vores lille
bygd, hvor jeg nu bor sammen med Helene. Jeg ved jo, du har tavshedspligt, og jeg havde jo lovet
at komme og fortælle dig, hvad der skete, men jeg tør ikke sige, hvornår det bliver. Det er forbistret dyrt at rejse til Danmark. Det burde snarere være dig og din kone, som tog jer en ordentlig
ferie heroppe.
Jeg har jo sagt min stilling i politiet op, så nu må jeg prøve at forsørge min familie som fisker
eller hvad der nu falder for. Ja, tænk engang. For et halvt år siden var jeg ved at dø igen og igen
– og se mig nu med kæreste og snart skal jeg være far! Og hvilken kæreste!! Sådan kan det også
gå!
Det føles, som om det er en evighed siden, jeg kom her til bygden for at lave en rapport om et
dødsfald. Der er sket meget siden, men jeg har da omsider løst gåden – tror jeg nok…
Som du sikkert har hørt, havde vi et såkaldt meteornedslag herinde i fjorden i december. Nedslaget kunne efter sigende ses på et overvågningskamera helt inde i Nuuk. Jeg ved ikke, men vi
fornemmer, det har noget med fjordens hemmelighed at gøre. Det skulle ikke undre mig det mindste, om tempelherrernes hemmelighed er blevet dækket godt og grundigt til. Vi er nok ikke blevet
fundet modne nok endnu til at kunne administrere sådan en stor rigdom…
Det er heller ikke fordi, det er så vigtigt mere. Livet heroppe giver god mening. Forleden gik
jeg hjem fra butikken sammen med Helene og ungerne og tænkte: Her vil du gerne blive altid.
Solen var ved at gå ned, mens de gyldne nordlys flammede hen over den turkisblå himmel. Folk
smilede og hilste, enkelte standsede, fik en snak. Jeg kender allerede de fleste heroppe. Jo, det
giver mening, og der er god substans i det, og jeg savner ikke noget andet eller mere end at være
her sammen med Helene.
Jeg håber dette brev finder dig og din familie ved godt helbred, og jeg håber, snart at høre fra
dig – gerne med en plan for, hvornår I kommer op og besøger os. Helene beder mig hilse…
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P.S. Stenen har jeg med præstens velsignelse lagt tilbage i kirken, hvor jeg fandt den. Nu sidder den oppe i den nye fine kristusfigur, men det er der ikke mange, der ved…
Thomas Maarup mærkede pludselig kulden. Et vindpust jog rundt i den mennesketomme regensgård og var ved at rykke brevet ud af hænderne på ham. Han foldede det sammen og puttede
det i lommen igen, mens han så op på Regensuret, der nærmede sig to. Det var vist fjerde gang,
han læste det. Der var stille på Gården. Ingen bemærkede den lidt ludende, ældre skikkelse, der
sad på bænken midt i Regensgården og tænkte tilbage på sit liv.
Den gamle præst kunne ikke lade være med at fundere over alle disse skæbner, som Grønland
kom til at forme – det store, sagnomspundne land deroppe højt mod nord med de dragende vidder
og et dragende folk… og så dette mystiske lys. Og han måtte igen fundere over fortællingens
uhyre magt og også over sin egen rolle i fortællingen – havde han overhovedet nogen rolle, når
det kom til stykket, eller var han blot referenten, arkivaren, anmelderen af de andres fortælling og
skæbne... kommentatoren, der aldrig selv deltager i livet og livets fortælling? Som den femte søn i
H.C. Andersens fortælling, Noget:
- … jeg stiller mig udenfor, jeg vil ræsonnere over, hvad I udrette! Der er altid noget galt ved
enhver ting, det skal jeg pille ud og omtale, det er noget!…
Han tænkte på Poul Thrane, der blev myrdet – eller gjorde han? På Johannes Ravnholt, der
kæmpede for det, han troede på – koste hvad det ville. På Andreas Falch, der søgte og søgte og
forlod alt for at søge – og er det at søge det samme som at finde? Hvem havde sagt det? Fælles for
dem var, at de havde levet... Deres fortælling levede – fortællingen om et villet liv – et valgt liv.
Men hans eget...? Den gode præst...?
Og du sidder tilbage, Thomas - som den personregistrerende begravelsesmyndighed, der arkiverer begivenhederne og personerne i de rigtige rubrikker i dine store kirkebøger. Du fik vist en
snert af noget stort... en snert af liv, men skæbnen ænsede dig ikke – du er jo bare tilskueren og
anmelderen – prædikanten – forfatteren, som skæbnen ikke tager rigtig alvorligt - dømt til at registrere, forstå og formulere livet i al evighed - uden for alvor at komme i berøring med det... Åh,
alle disse skæbner...
Endnu engang får han lyst til at hænge sin kjole og krave ind i skabet for sidste gang og smide
nøglen i havet. Og så ellers begive sig ud i livet som et levende menneske - et ægte menneske, der
får skæbnen til at vende sig om... Han skulle leve - åh Gud, han skulle leve!
Men det bliver nok aldrig til noget. Hvad skulle han også give sig til? Han har jo aldrig lært
noget - og nu er det også for sent...
Men måske er også det godt nok. På en eller anden måde er der vel også brug for sådan nogen
som ham til at tage sig af alt det fornødne… undtagen det ene...
Så så han igen på lindens spinkle stamme - træet var ikke større, end han kunne rykke det op
med rode, hvis han ville...
Han mærkede, hvordan han pludselig fik hjertebanken, fordi tanken ikke ville slippe ham tænk, om han turde! Han så sig omkring. De gamle værelser så ned på ham - det var, som om de
genkendte ham - som om de hilste ham velkommen tilbage... åh jo, der var noget, han var kommet for - det var, som om de gamle mure samtykkede, og pludselig følte han sig som en gladiator
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i Colosseum omgivet af en tilskuermængde, der med tilbageholdt åndedræt ventede på hans angreb - hans endelige, dødbringende, sidste angreb...
Endnu engang så han sig omkring - så nikkede han til de gamle mure, kravlede op på ryggen
af bænken og tog et fast greb med begge hænder om den spinkle stamme.
Træet stod bedre fast, end han havde forestillet sig, men nu mærkede han, at det langsomt gav
sig, og pludselig kom det op med klump og det hele. Han løftede det op i strakte arme og kastede
det så langt han kunne hen ad brostenene. Så sprang han adræt om end noget forpustet ned fra
bænken, stod lidt og så på sin faldne modstander, mens han klappede støvet af hænderne og modtog de gamle regensmures og Rundetårns tavse hyldest. Og langsomt - smilende og let om hjertet
forlod han for sidste gang Regensen.
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Påske
Og det blev marts, og Helene fødte med Anes kyndige hjælp en dejlig lyshåret dreng og en ligeså dejlig sorthåret pige. Og næppe var navlesnorene klippet, før råbet bredte sig ud over bygden
fra hus til hus: Helene har fået nye tvillinger! Og alle kom og nikkede og smilede og snakkede og
drak kaffe - det var som om, det sidste års angst og sorg og bekymring nu blev fejet bort. Som om
forbandelsen var hævet - i hvert fald for en tid. En virkelig rigtig levende søn og en rigtig levende
datter! Sådan!
Påskedag dag den 22. marts var der barnedåb i en stuvende fuld kirke, og præsten var synligt
bevæget - sådan som de alle sammen var det - da han døbte den lille dreng Simon Andreas Enok
Olsen. Og den lille pige Ane Karoline Augusta. Og da han lagde sine hænder på børnenes hoveder og bad Fadervor over dem, åbnede pigen pludselig sine sorte barneøjne og sendte præsten et
så bedårende smil, så han gik i stå i bønnen og måtte gentage ordene med grødet stemme:
»Thi dit er riget… dit er riget! ... i al evighed. Amen!«
Da de kom ud af kirken, var det strålende solskin med klar frost og høj, blå himmel. En million diamanter lå spredt med rund hånd ud over sneen og lynede i solskinnet. Der blev en snakken
og en fotograferen af den lille – efterhånden store - familie, og alle overgav sig for et øjeblik til
glæden. Og i dette anfald af glæde greb Augusta ned i sin smukt ornamenterede sælskindstaske
og halede en stor håndfuld pengesedler og mønter frem, som hun med en flot håndbevægelse
kastede i grams foran kirketrappen, så hele menneskeflokken hujende og skrigende kastede sig til
jorden i hvad der lignede et intenst slagsmål om at få flest muligt af pengene raget til sig. Kort
efter var det forbi, og man rejste sig våde og let forslåede med hår og festtøj i vild uorden – heldige eller mindre heldige, men alle sammen grinende og stønnende af velbehag. Altså…!
Og pludselig lød der et råb fra en lille rødhåret dreng: »Se, snespurven er kommet!« Alle
vendte blikket op mod kirketaget, og ganske rigtigt - dér på korset var årets første snespurve landet, og nu sad de og pudsede deres fjer - trætte efter den lange lange rejse. Og alle var enige om,
at det var et smukt træk af snespurvene at ankomme til bygden, netop som Helenes og Jakobs
tvillinger blev døbt - og den lille dreng blev helt benovet over alle de penge, folk stak ham, fordi
han jo var den første, der havde fået øje på dem...
Langsomt opløstes menneskeflokken. Man sivede hjemad eller ned til havnen eller til butikken, hvor bygdens drenge allerede var ved at lære dagens helt om livets sande glæder i form af lakridsstænger og sodavand. Om eftermiddagen skulle man til kaffemik, og om aftenen skulle der
være barnedåbsfest i forsamlingshuset…
_______________
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Der skulle gå 13 år, inden Thomas Maarup og hans kone endelig med noget besvær kunne kravle
op ad de mange trin til den lille kaj i Inuvik. De var nu begge blevet pensioneret – var flyttet fra
præsteboligen i Hellerup til Espergærde, og nu syntes de så, de ville realisere denne gamle drøm.
Ikke mindst eftersom de havde fået et tilbud, de ikke kunne sige nej til – nemlig at deltage i festlighederne i anledning af Anes og Andreas’ konfirmation.
På kajen blev de modtaget af Helene og Jakob og de to konfirmander. Det blev et bevægende
gensyn efter alle disse mange år, hvor stort set kun den årlige julekorrespondance havde holdt
forbindelsen ved lige.
Jo, Jakob var faldet vældig godt til i Inuvik, hvor han nu var daglig leder af fiskefabrikken og
kommunefoged. De havde fået endnu to børn, Thomas og Peter, og Helene arbejdede som timelærer på skolen. De var begge blevet lidt rundere, men lignede ellers sig selv.
Det blev en herlig ferie for de to gamle pensionister, der blev vartet op på alle måder. Lange
ture ind i fjorden til Naajaat, Kuussuaq, hvor den store eksplosion eller meteornedslaget var sket helt ind til indlandsisen - til vandfaldet, hvor Jakob var faldet ned – og så Lichtenfels, hvor kirketomten var brændt. Og overalt fortalte Helene og Jakob om de begivenheder, der knyttede sig til
stederne.
De kom også rundt i bygden på hyppige besøg i de mange hjem. Ane levede endnu og tog
imod os med åbne arme. Først for ganske nylig var Adam afgået ved døden.
Kristoffers stensamling blev beundret, og der var kaffemik hos Peter og Aviaaja. Det blev til
en sejltur ud til Sorte Skær, hvor de havde fundet Jakob i sin tid. Og så var der kirken – og jo,
stenen lå endnu på alteret under den nye Kristusfigur. Præsten havde haft figuren henne hos Jens
Nielsen og spurgt, om han ikke ville male den igen – og Jens Nielsen havde tøvende indvilget, så
nu stod den igen i al sin glans på alteret – så helt menneskelig. Maarup kunne ikke holde tårerne
tilbage, da han stod med stenen i hånden og minderne vældede frem. De var på kirkegården og så
de mange grave… de mange hvide kors med deres håb om opstandelse.
Og dagen for konfirmationen kom. Forinden havde de været inde i fjorden og hente grene til at
pynte kirken med, og i månederne forud havde Augusta puklet med at få sit barnebarns grønlandsdragt færdig til tiden. Det lykkedes, og alle var enige om, at det var den smukkeste dragt, de
endnu havde set. Andreas var noget nemmere at beklæde – blot en hvid anorak, et par sorte bukser og så de skindbesatte kamikker.
Det blev en smuk gudstjeneste og en smuk dag med solskin fra morgenstunden. De otte festklædte og nervøse konfirmander gik i procession til kirken, hvor gudstjenesten med overhøring,
prædiken, konfirmation og altergang tog hen ved tre timer, inden man endelig kunne samles ude
foran kirken til fotografering, snak, lykønskninger og almindelig glæde.
Det meste af eftermiddagen gik med kaffemikker hos de fejrende familier, og om aftenen var
der festmiddag rundt omkring i hjemmene, hvor man gik fra hus til hus og indtog forret, hovedret
og dessert forskellige steder, før man samledes til dans i forsamlingshuset, og det danske præstepar måtte takke deres gode kondition for at de kunne gennemføre den ene vilde Saqissaq efter den
anden.
Ved midnatstid kom de særlige grønlandske lækkerier på bordet i form af rensdyrmaver med
indhold, der var forbudt for danskere, syltede søkonger, tørret hvalkød, tørrede ammassatter, rå
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torskelever med sortebær og ikke mindst sælkød i forskellige variationer. Thomas Maarup skulle
selvfølgelig smage på det alt sammen, men da han blev tilbudt et stykke tørret hvalkød, der drev
af tran, takkede han alligevel nej. Siden barndommens tvungne daglige skefuld levertran var tran
blevet ensbetydende noget af det værste ved livet. Endelig ved totiden begyndte man så småt at
belave sig på at gå hjem.
Det var på denne hjemtur fra forsamlingshuset, hvor månen stod fuld og lysende over fjorden,
Jakob endelig kom frem med det, som havde ligget ham på sinde igennem flere år – ja, egentlig
lige siden de store begivenheder for 12-13 år siden.
»Jeg har bestemt, at du skal skrive en bog, Thomas. Nu hvor du endelig har været her og set
det hele med dine egne øjne, så skal du tage hjem med alle disse indtryk og skrive en bog om det,
der skete dengang. Jeg kan jo ikke selv skrive, men det kan du – og det hjælper ikke at sige nej,
for du har ingen undskyldninger for ikke at gøre det. Det er selvfølgelig op til dig selv, hvordan
du vil udforme den, men du må gerne gøre den lidt spændende.«
Jakob gik lidt uden at sige noget. Det var allerede så småt ved at være lyst igen, og de standsede og så ud over fjorden, hvor isskosserne lå som henslængte skulpturer i månens sølvskær. Jakobs stemme rystede lidt, da han fortsatte.
»Jeg er… en meget meget lykkelig mand, Thomas! Det skal du vide. Og jeg synes, jeg skylder
dette land så meget, så måske kan sådan en bog være med til at udtrykke lidt af min taknemmelighed – og måske også din?«
Maarup stod og funderede over Jakobs ide. Det er ikke lige sådan at skrive en bog. Der skal
meget til. Men på den anden side måtte han jo indrømme, at han havde tid, og et eller andet sted
var han også fascineret af tanken. Og jo - på sin egen mærkelige måde havde Grønland jo også
ændret hans eget liv. Så vendte han sig om mod min ven.
»Jeg vil selvfølgelig ikke love noget, Jakob. En bog er ikke lige sådan noget, men sætter sig
hen og skriver, og hvis man så endelig får den skrevet, er der sikkert ikke nogen, der kunne
drømme om at udgive den - men på den anden side… så kunne det være spændende at prøve, nu
hvor jeg har tid. Og der er jo stof nok, må man sige… det kunne være fint at få bragt en form for
løsagtig orden i det hele.«
Jakob smilede.
»Så siger vi det. Tak skal du have, Thomas! Du må endelig spørge løs, hvis der er noget sådan
hen ad vejen. Du har min mailadresse.«
De slentrede ned ad havnebakken, mens daggryet langsomt fortrængte den korte, lyse sommernat. Ned mod Helenes røde hus…
Et par uger efter at ægteparret var kommet hjem og havde fået fordøjet nogle af de mange
uudslettelige indtryk fra Grønland, satte Thomas Maarup sig hen til computeren og begyndte at
skrive:
»Der ligger midt i København et gammelt, velrenommeret kollegium ved navn Regensen …«
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