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1.
Alle på kajen holdt vejret mens bunden begyndte at
komme til syne, og vandet pjaskede af kølen. Så hang
hun der, den før så stolte skude Selma. Det havde været
en lang og besværlig rejse til dette tidspunkt, men alt i
alt havde det flasket sig, som Ama og hans venner gerne
ville have det.
Venner havde han mange af nu; for et år siden havde
han stået næsten alene i verden.
Det var en tilfældighed – et sammentræf – der havde
bragt ham herud på storbyens overdrev til Sildebæk.
At der overhovedet fandtes sådan et sted så tæt på
den larmende storby, havde han ikke anet. Men alle byer
har deres hemmelige hjørner og afkroge, hvor folk gemmer sig, og dele af tiden forsvinder eller bliver en anden.
Sådan et sted var dette. Bag en af de store motorveje,
som gik langs kysten sydfra, var dette gamle fiskerleje
blevet lukket inde mellem vejen og vandet.
Engang havde der kun boet nogle få fiskerfamilier
her for der var en naturlig lille havn, hvor de kunne ankre op og søge læ. Indtil for 100 år siden havde det været
en meget lille landsby, hvor konerne fra byen tog ind til
den store by og solgte fisk og grøntsager. Så voksede den
store by sig endnu større, da industrialiseringen satte i
gang, og der kom mange nye arbejdere til byen. De ville
have noget jord at dyrke i og lys og luft, så nogle af dem
slog sig sammen og overtog landbrugsjorden fra fiskerne. Her oprettede de en kolonihaveforening, som hurtigt blev en ny lille landsby, da menneskene blev boende
i deres små træhuse hele året, selvom det var forbudt af
myndighederne.
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2.
Det var hans gode ven Muhammad, som reddede ham
i hans værste krise. Da han var 17 år gammel, havde
han for første gang været med på Roskildefestivalen,
sammen med de fleste af sine klassekammerater og andre venner. Han vendte hjem ør i hovedet, træt som en
gammel okse, nyforelsket og lykkelig. Han boede stadig
hjemme hos mor og far. De havde været temmelig urolige for ham. Han var deres eneste barn og de havde fået
ham sent, så de var meget overbeskyttende. Men han
elskede dem, som de elskede ham, og de havde passet
godt på ham. Far var murer, og mor arbejdede i en stor
boghandel. De havde boet i en lille lejlighed inde i byen
i et af de slidte arbejderkvarterer, og så havde de haft et
sommerhus ved Høve Strand. Her havde de bygget og
udbygget og lavet have og levet deres fritidsliv og Ama
havde deltaget i det hele. Havde det ikke været for det
sted, var deres ægteskab nok gået i stykker. Far var en
hidsigprop og mor en sej madamme, der ikke fandt sig i
noget, så når far var arbejdsløs, hvad man jo tit var i murerbranchen, så gik de hinanden på nerverne. Så flyttede
far i sommerhuset og mor kunne slappe af og koncentrere sig om alle de bøger, hun så gerne ville læse. Det
blev aldrig til så mange sider, så faldt hun i søvn, men
hun elskede den ro, der var i lejligheden, når far ikke
var der.
Hun elskede nu også den uro der var, når han var
i nærheden, hun elskede ham virkelig, og han var da
også fuld af liv og fantasi, og så elskede han musik. Heldigvis kunne hun også lide det, men han kunne ikke få
nok, og det skulle kunne høres. Arme under- og over7

boer, de klagede tit over hans musik, når han skruede
for højt op for Miles Davis eller en symfoni af Prokofiev.
Men det han hørte mest, var nu Mozart. Derfor havde
Ama fået det vanvittige navn Amadeus. Det var hurtigt
gået op for alle, at det var håbløst at hedde sådan i Danmark i 1990’erne, så derfor blev han aldrig kaldt andet
end Ama. Det var selvfølgelig heller ikke nemt, og en del
troede han var ”noget ’perker noget”, især når Muhammad og ham legede sammen, hvad de næsten altid havde gjort, fra de gik i vuggestue sammen og til nu.
Muhammad var næsten også altid med i sommerhuset, da hans mor havde nok at se til med hans syv
søskende og en traumatiseret far. Da de blev teenagere
begyndte det at være lidt kedeligere at tage med. Nu var
deres liv også fuld af musik, men det var noget andet
end Mozart, og de skulle ikke bryde sig om at spille for
højt, når hans far var til stede.
De havde så begge fået lov at tage til Roskildefestival, selvom det havde holdt hårdt. Muhammads forældre var heller ikke spor trygge ved at han skulle med,
men de havde lovet at passe på hinanden og opføre sig
ordentlig og alt det der forældreformaningspis.
Det havde de selvfølgelig også gjort – passet på hinanden – og ellers opført sig lige som alle de andre – vildt
og fordrukkent og skide skægt. Ama havde været sammen med en sød pige fra klassen under ham, og han
var vildt forelsket og havde kun hende i hovedet, da
han kom hjem. Hans forældre havde selvfølgelig været
i sommerhuset – men de kom ikke hjem. I stedet kom
der to betjente og meddelte, at begge var blevet dræbt
ved en trafikulykke på motorvejen. Det var nogle unge
mennesker, der havde været påvirkede efter Roskildefe8

stivalen, som havde torpederet forældrenes gamle kasse
i høj fart. Alle dræbt på stedet.
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3.
Så der stod han, 17 år gammel og familieløs.
Amas bedsteforældre var alle døde, hans mor og
far havde heller ingen søskende, der var i live, så vidt
han vidste, de talte aldrig om dem, og han havde aldrig
mødt nogen fra familien. Alt forsvandt under ham og
omkring ham. Han klarede den udadtil - han var ikke
sin seje mors søn for ingenting, men indeni var han bare
tom. Forelskelsen var væk, skolen, fremtiden, alt var
væk, undtagen Muhammad og hans mor. De tog over
og sørgede for, at hans forældres lejlighed blev tømt for
alt det personlige af hans forældres, som kunne minde
ham om, at de var i live; deres tøj, tandbørsterne og sengetøj.
Så flyttede tre af Muhammads søskende ind i lejligheden og Ama kunne bo i eget værelse inde hos dem i
stedet.
To uger efter hans forældres død blev Ama 18 år,
myndig, selvstændig og endnu mere alene i verden. Nu
var der ingen sociallovgivning, der gav mulighed for
hjælp til andet end det praktiske. Jo han kunne selvfølgelig få psykologhjælp, det havde en venlig sagsbehandler da fortalt ham lige efter ulykken, og der var da også
andre myndighedspersoner ind over. En flink bankrådgiver, en forsikringsmand og en bedemand. Men sorgen
og tabet kunne de ikke hjælpe med. Muhammads mor
Aisha var praktiserende muslim, hvorimod Muhammads far Ahmad var ikke-troende. Han hadede religioner, for, som han sagde, havde det ikke medført andet
en krig og ufred, og derfor var han havnet i dette kolde
land.
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Men hans kone kunne gå ind og sørge for Amas
sorgheling. Hun snakkede med bedemanden, som først
studsede noget over at en muslimsk kvinde kom og
snakkede begravelse med ham og Ama. Ingen kirkebegravelse tak – Amas forældre var socialister og ikke
medlemmer af folkekirken, men de skulle bisættes ordentligt, der skulle sørges og Gud skulle nok ordne det
hele alligevel, som Muhammads mor sagde. Gud holdt
nemlig med alle mennesker, han havde jo selv skabt
dem – også dem, der ikke troede på ham!
Der var lidt over en uge til at han havde fødselsdag
og dermed også blev myndig, så han kunne overtage
hele dødsboet, få rettigheder over sine penge, og hvad
han ellers skulle i gang med. Så han kom til at leve i en
underlig ikke-eksistens indtil da. Myndighederne, banken og bedemand var meget forstående overfor dette
’hul’ og ventede med alt papirarbejdet til han havde rundet den magiske dato. Aisha indtrådte som hans værge
i mellemtiden, og banken gav ham et pænt acontobeløb,
så han da også kunne holde en god fødselsdagsfest,
som den søde bankassistent sagde til ham. Det håbede
hun inderligt at han ville, han måtte videre i livet, som
hun sagde. Men han havde nu hverken lyst eller energi
til at tænke på den dag. Han sad bare og stirrede ud i
luften, enten på en bænk nede i den nærliggende park
eller oppe i lejligheden, indtil nogle af familien Al-Ani
kom hjem og forstyrrede hans tomhed. Muhammad, og
et par af hans gamle skolekammerater, havde prøvet at
snakke lidt med ham om det, men trukket sig, da han
ikke rigtigt havde noget at sige til dem. Han ville egentlig så gerne køre med på det og sige JAAA jeg holder da
en fest, men han kunne ikke.
På selve dagen blev han vækket af musik i gården.
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Der blev spillet fødselsdagssang af et helt hornorkester, og da han åbnede den franske altandør, stod alle
naboerne og sang for ham og viftede med flag. Så kom
Aisha og tøserne ind til ham med en stor pakke, de sagde han skulle åbne straks. Den indeholdt en lækker badekåbe, som han fik på og så ned i gården til en lækker
brunch.
Den forsatte hele dagen; der kom vin og øl på bordet
og ud på aftenen kom Aisha og Ahmad og nogle af deres bekendte med bjerge af libanesiske retter. Muhammad og Jens fra skolen havde grillet pattegris og lam
hele dagen og nogle af de andre naboer havde bagt et
hav af kager og lavet en kæmpe islagkage. Det endte
med at blive en kæmpe sommerfest for hele karreen og
den halve andelsforening og en bedre 18-årsdag kunne
han ikke have ønsket sig. Nu kunne han godt gå ud i
livet igen følte han. Men hvilket liv skulle han ud i- hvad
skulle’ han lave! Der var fuld gang i samfundet, der var
højkonjunktur og han kunne få arbejde eller tage en uddannelse. Han kunne få det hele, men han var nu stadig
tom indeni. Til alt held var huspriserne i top og da han
ikke ville beholde sommerhuset, blev det sat til salg for
3½ million. Det var efterhånden blevet så om- og nybygget af hans far og mor, så det var som et hvilken som
helst helårshus.
Grunden var stor og lå en spytklat fra vandet, så der
var mange, der gerne ville købe det. Der var ingen gæld
i det, så med et var han millionær. Det havde hans forældre nok aldrig troet han skulle blive – de havde selv gået
og bandet over de vilde prisstigninger, som de ikke troede på holdt i længden og bare gjorde folk stavnsbundne.
Da en ejendomsmægler havde solgt sommerhuset ,
ville Ama også sælge lejligheden. Det var en lille 2½ væ12

relses andelslejlighed. Muhammeds familie boede ved
siden af med alle deres børn. Man var gået i gang med
lejlighedssammenlægninger for et par år siden, så der
blev nogle større og mere familievenlige boliger ud af
det, så Ama spurgte dem om de ville overtage den. De
blev lykkelige over tilbuddet og sagde ja med det samme.
Perfekt, bortset fra at Ama så skulle finde sig et sted
at bo, og han havde ingen idé eller lyst til at bo nogen
steder i det hele taget.
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4.
Muhammad havde på Amas fødselsdag glædestrålende
fortalt, at han var blevet bådejer. En af hans nye kammerater fra Teknisk Skole havde en sejlbåd liggende ude i
en lille havn lidt uden for byen. Mikkel, som han hed,
ville gerne have nogle flere med til at deles om båden.
Muhammad havde allerede sagt ja til en andel og
ville give Ama en i fødselsdagsgave, hvis han ville være
med.
Dagen efter skulle Mikkel og Muhammad ud at sejle,
så kunne han jo følge med og prøve, om det var noget.
Det syntes Ama lød spændende, så han straks sagde ja
tak.
Da de efter sejlturen sad og drak en øl på molen, kom
der et par piger gående, som virkede nysgerrige og interesserede.
De sagde hej til hinanden og pigerne slog sig ned.
De havde også en båd og så boede en af dem med sin
familie lige derovre, sagde hun, og pegede på nogle hustage inde mellem en masse træer og hække lidt væk fra
havnen.
Laura hed hun – hun så dejlig ud og var frisk og
kvik. ”Vil I ikke med hjem i haven, jeg er alene hjemme – de gamle er til fodboldkamp”. Hendes veninde, der
hed Amalie, havde allerede flirtet med Muhammad, så
de var nemme at lokke med. Mikkel ville ikke med, men
Ama og Muhammad sagde ja tak til invitationen.
De gik derhen på to minutter og ind ad en meget fornem, buet træport. På toppen af buen sad nogle flotte,
store bogstaver, som dannede ordet ”Lyset”. Porten så
ud til at være gammel. ”Det er den osse” sagde Laura ”
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min morfar var med til at bygge den i 1923. Siden har det
været tradition, at vi vedligeholder den en gang om året,
når vi har fælles arbejdsdag.” Der var høj hæk på begge
sider af porten og den omsluttede øjensynligt hele kolonien. Her var stille og meget grønt. Kun fuglene sang,
så Ama fik det som om han var kommet i skoven og
ikke bare var få kilometer fra sin kedelige lejlighed inde
i byen. Der lå en masse små haver omkring nogle smalle
stier og inde i haverne var der huse i alle mulige udgaver.
Ama og Muhammad gloede mundlamme, mens Laura
viste vej ned gennem en af de små stier. ”I er så stille”,
sagde hun ”er I bange for, hvor jeg fører jer hen?” ”Nej,
nej” fik Ama sagt ”vi har bare aldrig set noget lignede.”
”Der findes heller ikke noget lignende mere” sagde Laura ”før i tiden, før anden verdenskrig, var her masser
af dens slags bebyggelser i omegnen af hele byen, har
min far fortalt, men nu er det jo blevet til parcelhuse og
rækkehuskvarterer det meste.” Undervejs hilste Laura
og Amalie på de folk, der gik rundt inde i haverne, de
passerede. ”Vi skal helt ned i enden af denne gang,” sagde Laura, ”det er noget af et slæb, når vi skal bygge eller
flytte – men det er nu sjældent nogle der gør, de fleste
skal bæres herfra, som de siger.” Til gengæld er der altid
nogen der bygger” sagde Amalie ”det er så sjovt at se
hvad folk finder på, de kan åbenbart ikke lade være”.
Det måtte siges, de gik forbi det ene mere sammenbyggede og udbyggede hus efter det andet. Nogle havde
tårne på, andre store verandaer. Et enkelt et dueslag og
et havde sågar en veranda på taget, med flagstang og en
lille kanon stående. ”Det er Frederik, han er gammel sømand og ville helst have bygget sit hus, som en piratskude; folk blev skidetossede, da han byggede den veranda,
for det måtte man ikke ifølge vores egne love, men da
15

han lovede kun at bruge den to gange om året, fik han
lov at beholde den. Nytårsaften kravler han op på den
og fyrer kanonen af klokken midnat, og det samme gør
han, når det er sommersolhverv”.
”Hva’ det” spurgte Muhammad. ”Det er når dagen
og natten er lige lange, som regel et par dage før Skt.
Hans, den ægte midsommeraften og ikke det der katolske fis” sagde Amalie.
Til sidst kom de til en have, hvor der ikke var hæk omkring men kun store buske. De snoede sig ind igennem
to af dem og indenfor lå et herligt hus, der faktisk bestod
af tre sammenbyggede huse. Det var nærmest som en
lille trelænget gård. ”Ja så er I på slottet” sagde Laura
”kom indenfor”. De besteg en træterrasse og hun åbnede døren til midterhuset. Herinde var der en stor stue og
et køkken, hvor hun gik ud og åbnede køleskabet. ”Jeg
mente det nok” sagde hun og hev en flaske champagne frem. ”Det var satans” sagde Ama ”her troede jeg,
at jeg var havnet hos pjalteproletariatet og så drikker I
champus”. ”Ja, det havde du nok ikke regnet med, men
vi betaler så lidt i husleje her, at vi bader i champagne
hver dag” Laura og Amalie flækkede af grin. ”Det vil
jeg gerne se” sagde Muhammad . Ja ja, vent du bare”
sagde pigerne. De satte sig ud på verandaen under en
stor parasol og drak den første flaske. Laura havde også
taget rejer og nogle rødspætter ud af fryseren, dem skulle de nyde til aftensmaden. ”Hva’ med din mor og far”
spurgte Muhammad.” ”De ringede før, eller rettere min
mor ringede, og sagde de ikke kom hjem før i morgen
en gang. De har været til fodbold med min moster og
hendes kæreste, og nu er de hjemme hos dem og drikke
sig skidefulde. Min far er nok allerede gået omkuld, det
plejer han, så dem ser vi ikke foreløbig. Godt det samme,
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jeg er sgu’ træt af dem”. ”Men du bor alligevel sammen
med dem,” sagde Ama. ”Ja lidt endnu, men jeg er i gang
med at bygge mit eget hus her omme bag ved, vi kan
gå hen og se på det, når vi har drukket ud”. ”Bygger du
sådan helt alene” spurgte Muhammad. ”Nej, der er flere
der hjælper mig, Noah, min far og mor, min onkel og
tante, som også bor her, min moster og hendes kæreste
og så Amalie, som flytter ind sammen med mig, når vi
er færdige.” Amalie og Laura omfavnede hinanden.
”Men skal vi ikke først gå ned og bade,” sagde Amalie.
”God idé” sagde Laura. ”Men vi har ikke badetøj
med” sagde Ama. ”Åh så – her bader vi altid uden tøj”
sagde Laura.
De gik ud ad en noget mindre port lige uden for haven og ned gennem et vildnis af en skov. Da de kom
ud af den, var de på den lille sandstrand og de kunne
kun se havet, da skoven gik helt ud på begge sider af
den. ”Det da fuldstændig vildt det her” sagde Ama og
Muhammad i kor.” ”Hvor var det godt du fik andel i
den båd, Muhammad” sagde Ama. Pigerne smed straks
tøjet, mens drengene tøvede noget, det var grænseoverskridende for dem begge – især for Muhammad, men
ligesom det med at drikke alkohol, og hvad han ellers
havde kastet sig ud i på Roskildefestivalen, så overvandt
han sig selv endnu engang. Hans forældre var jo langt
væk, og hvad de ikke så, havde de ikke ondt af. Ama
skulle nok tie stille, og nu var de altså også voksne.
De løb hujende ud i bølgerne og havde nogle dejlige
timer på stranden. Da de lå og solede sig senere, sagde
Muhammad pludselig ”Hov hvad er det i gør?” Pigerne
lå på hver sin side af ham, og nu havde de begge taget fat
i hans pik, så den stod lige op i luften for fuld rejsning.
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”Øh, vi sku’ bare lige se den foldet helt ud, vi har aldrig set en omskåret før” sagde Amalie kækt. ”Men nu
må vi hellere gå hjem, vi skal både se nybyggeriet og til
at lave mad” sagde Laura” ”Og undskyld Muhammad,
det var måske strengt af os, vi ku’ bare ikke la vær” Ama
havde også fået rejsning, så han skyndte sig at tage bukser på, ligesom Muhammad, og alle fire var noget røde
i hovederne.
Lauras hus var foreløbig ikke nået længere end til
skelettet. Der sad endnu kranse på toppen af spærene
fra rejsegildet, og nogle presenninger var spændt ud
over konstruktionen. ”Ja, der mangler meget endnu”
sagde Laura, ”men vi har jo hele sommeren for os”. ”Øh
ja, vi skulle egentlig have bygget i denne weekend,” sagde Amalie, ”men så dukkede I jo op, og det er meget
sjovere”. De grinede alle fire og den lidt anstrengte atmosfære var blødt op igen.
Pigerne fortalte levende om, hvordan huset skulle
indrettes, når det var færdigt, og både Ama og Muhammad tilbød deres hjælp med det videre byggeri. De var
begge tydeligt imponerede og forelskede i de piger.
Da de kom hjem til forældrenes hus, gik de i gang
med at lave den dejlige mad og åbnede endnu en flaske champagne. ”Helt ærligt, hvordan ka’ det være, at
I har alt den’ champagne liggende, det er sgu’ da ikke
normalt” sagde Ama. ”Næh” sagde Laura ”men min far
arbejder som chauffør for en stor vinforretningskæde –
så falder der jo lidt af en gang imellem.” ”Ja tænk, hele
kasser falder af en gang imellem” fnes Amalie, ”så vi
lever som grever og baroner her. Hvorfor tror I ellers, at
jeg vil flytte herud til rosset i klondiket”. ”Må jeg være
fri” sagde Laura,” vi håber bare på, at de rige aldrig finder ud af, hvor godt vi har det, så vil de sikkert overtage
18

det hele, så lad endelig alle andre blive i troen på, at vi er
nogle sølle sociale tabere her”.
Det blev sent før de var færdige med at spise og rydde af, og så tog de hul på den tredje flaske og satte sig
hen til en lille bålplads, hvor Laura tændte op. Det blev
dunkelt, sommernatten var lun og Amalie rykkede helt
tæt på Muhammad, og inden længe sad de og kyssede.
”Kom” hviskede Laura til Ama og tog hans hånd ”de
skal ha’ lov at være alene, og vi med”. Så hev hun ham
med ind i sit værelse og ned i hendes store seng. Bortset
fra en irriterende myg, kunne det ikke blive meget bedre.
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5.
Da han vågnede næste morgen – eller rettere op ad formiddagen – var han først i vildrede med, hvor han var.
Der var ikke så mange, men nye lyde. Ingen gade
larm, men til gengæld fuglesang. En solsort eller to
larmede i nærheden, og nu kunne han så høre larmen
fra en rundsav, der skar sig igennem et eller andet. Det
var noget anderledes end det han var vant til at høre,
når han vågnede derhjemme på 2. sal. Der var det først
og fremmest bilstøj, men også stemmerne fra en masse
mennesker på gaden, flaskeskramlen, når nogen puttede tomme flasker i flaskeautomaten lige overfor i supermarkedet, og så de evige sirener, der kom og gik fra
udrykningsræsende politibiler og ambulancer.
Han kunne også tydeligt høre Lauras åndedræt og
blev helt varm indeni. Tænk at han lå her ved siden af
sådan en dejlig pige i sådanne dejlige omgivelser. Nu
vidste han godt, hvor han var, og hvilken dejlig dag og
aften det havde været i går. Han lukkede øjnene for at
blive i dette dejlige øjeblik.
Da han blev vækket igen, var det af Laura, der stod
foran ham i sin skønne nøgne krop og sagde: ”Så er
der morgenmad til herren, vi skal op og bygge.” Ude i
køkkenalrummet sad Amalie og Muhammad allerede
og fråsede i et overdådigt morgenmåltid. Ingen af dem
havde tøj på og det virkede helt naturligt her i huset,
men da Lauras forældre kort tid efter dukkede op ude
mellem buskene, fik de to fyre travlt med at få tøj på. Pigerne gjorde ikke mine til at gøre noget som helst i den
retning, mens Ama og Muhammad styrtede rundt for at
finde deres tøj. ”Hva’ fanden er det for nogle starutter I
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nu har samlet op” råbte faren,” ”de kan da optræde i cirkus med det nummer”. Muhammad dansede rundt på
et ben i forsøget på hurtigt at få bukser på, mens Ama lå
med røven i vejret og ledte efter sine sko inde under sofaen. Pigerne og moren skreg af grin, og drengene havde
farve som jordbærsyltetøj i ansigterne.
Lauras far var en stor mand på mange måder. Han
var høj, han var bred og så havde han en ordentlig vom,
der startede lidt neden for kravebenene og voksede i en
stor bue ned mod hans ben.
Grov i ansigtstrækkene og, skulle det vise sig, også
i sproget.
Lauras mor var lige det modsatte. Hun var en fin lille
dame, ja det var det udtryk der faldt lige for. Hun var
spinkel med et meget smukt ansigt, et flot sort hår og
nogle fantastiske nærmest sorte øjne, som Laura havde
arvet. De var meget levende og signalerede, at hun fulgte med i alt, hvad der rørte sig og foregik mellem folk.
Hun hed Simone og faren hed Svend.
Da drengene var kommet på højkant og de andre
havde grinet af, gik Svend og Simone hen til dem og
præsenterede sig. Det gjorde Ama og Muhammad selvfølgelig også, og så var stemningen i neutralt leje igen.
”Nå, men vi skal nu af sted og i gang” sagde Laura,
”så I drenge må lige klare oprydning og opvask, så kan
I jo altid kigge ned – I ved jo, hvor vi snart bor!”. Bom
bommelum, der var ikke så meget pjat med de to tøser.
Pigerne gik ind på Lauras værelse og kom lidt senere
ud iført arbejdstøj, sagde hej og skred. Simone, der dels
ikke ville lade drengene gøre det hele alene, og dels ville
sikre sig, at tingene kom ordentlig på plads, hvor hun
ville have dem, fulgte dem i køkkenet. Hun pludrede
løs, mens de fik kæmpet sig gennem opvasken. De hav21

de aldrig prøvet at vaske op i hånden før, opvokset med
maskiner til den slags, som de jo var, så Simone måtte
lære dem: ”Først skyller I af, så tager man glassene først
og der efter…” Hun fik dem også til at fortælle lidt om
hvem de var, og hvor de kom fra.
Svend havde sat sig uden for på terrassen med en bajer.
Da de var færdige og ville gå - faktisk følte de sig
temmelig generte og forlegne i situationen - kommanderede Svend: ”Simson – stik dem en bajer og knægte kom
så herud og drik den sammen med mig”. Det var ikke
til diskussion, så de satte sig ud på terrassen og skålede
med Svend, der også havde fået en bajer til. ”Ah ja, øl er
godt! Hva’ med dig Muhammed du må godt drikke øl?
Det havde jeg da ikke regnet med at sån’ en perkerdreng
kunne tillade sig” Muhammad blev først meget tavs;
Ama blev gal og skulle lige til at sige noget til stodderen,
men Muhammad stoppede ham med en håndbevægelse og sagde så ”Det er kun perkere der kan kalde perkere for perkere, er du med, og dit åndssvage fordomsfis
om at alle fra Mellemøsten og deres efterkommere automatisk er muslimer, kan du stikke skråt op”.
”Undskyld, undskyld og godt ord igen” sagde Svend
” jeg er ikke så dum som jeg lyder, jeg ved, der er stor
forskel på folk og at mange trosretninger trives blandt
indvandrere og flygtninge.” ”Ja, og så er der faktisk en
stor del, der hader religioner – min far for eksempel, der
er ateist og måtte flygte på grund af det i sin tid.” ”Ahh,
var han politisk aktiv, og hvor kom han egentlig fra?”
”Han var med i en gruppe studenter på Beiruts Universitet, som arbejdede for at de religiøse ledere og bevægelser ikke skulle have så stor magt, så de blev hurtigt
upopulære hos de fleste andre grupper i Libanon.
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Under borgerkrigen måtte han flygte ligesom så
mange andre. I Danmark er han lige siden blevet mødt
med den fordom, at han nok var muslim og hvis ikke
det, så kristen. Når han bliver rigtig tosset over disse
spørgsmål fra folk, svarer han: ”Nej jeg er jødisk hindu,
det plejer at lukke kæften på folk.” ”Hæ, hæ, den var
go’” sagde Svend ”ja, jeg er sgu’ heller ikke troende på
andet end socialismen, hvis man kan kalde det en trosretning.” ”Simson kan godt blive blød i sine kristne knæ
engang imellem og så må hun i kirke – og fred være
med det – så tager jeg på kroen i stedet – I ved, hellere
sidde på kroen og tænke på kirken end omvendt!” ”Årh,
dit fjollehoved” sagde Simone ”din religion er alkohol
og så kommer socialismen bagefter.” Der blev stille et
øjeblik, så sagde Svend ”OK, den sad, og jeg har nok et
temmelig stort forbrug af våde varer, men hva’ fan’, livet
er sgu’ heller ikke lige nemt altid. Hva’ med dig Ama,
hva’ tror du på” Det var ikke noget Ama havde lyst til
at svare på – han havde lige været tæt på liv og død og
havde haft det blandet med sine forældres ikke-tro, og
så Muhammads mors sikre måde at behandle døden og
bisættelsen af hans forældre på. Det, at de pludselig var
væk, og at han ikke skulle se og høre – og især tale med
dem – igen, var svært at have med at gøre. Det der med,
at der måtte være en sjæl og et andet sted sjælene rejser
hen efter livet her på jorden, havde beskæftiget ham en
del.
Så han svarede: ”Jeg er en ateist, der tror på Gud.”
”Ja, det blev jeg sgu’ da meget klogere af” sagde Svend,
”men OK det var nu alligevel et svar man kan tænke
over – ikke så dumt”.
”Øøhmm” sagde Muhammad og skelede til Ama ”I
skal måske lige vide, at Ama bærer sorg, hvis man kan
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sige det på den måde – hans forældre blev dræbt i sidste
måned på Holbækmotorvejen.” Ama var lige ved at blive gal og sige hold kæft til Muhammad men besindede
sig; det var egentlig fint nok, at han fik sagt det for ham.
Lauras forældre virkede som gode og ligefremme
mennesker, der godt kunne have med den slags at gøre.
Der var behagelig tavshed en stund. Så sagde Simone: ”Er det noget du vil snakke om, eller skal vi bare tage
den oplysning til os og lade dig være i fred?” ”Lad mig
være i fred” røg det ud af Ama. ”Godt” sagde Lauras
forældre i kor. ”Men tak for oplysningen, det er vigtigt
at vide, hvis nu vi skal ses igen – og det håber jeg da”
tilføjede Svend. ”Men måske du ku´ trænge til at komme væk og bo et andet sted, min dreng, og så er det jo
heldigt, der er et hus til salg omme på den næste gang.
Hvis du har skejserne, kan du få det for 54.000 kroner, med det hele!”
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6.
Det var sådan han havnede der. Ama var beruset på
alle måder den dag, og derfor var det også bare helt logisk, at han straks sagde ja til at se på huset, der var til
salg.
Han var beruset af hele stemningen.
Han var beruset af Laura og hendes forældre.
Han var beruset af lykkefølelsen at have så god en
ven som Muhammad og det held, at han havde fået en
båd.
Han var beruset af for meget champagne, og han var
frem for alt beruset af følelsen af at høre hjemme her.
Svend havde straks rejst sig og hevet de to venner
med hen for at se på huset. ”Du er vel ikke bange for
onde ånder?” sagde Svend. ”Næh” sagde Ama, men
han kunne se, at det var Muhammad. Ånder var vist
lidt mere nærværende for ham end for en hedning som
Ama. ”Det er godt” fortsatte Svend ”for jeg må hellere
fortælle dig, hvorfor du kan få det tilbud. Normalt bliver
et ledigt hus solgt med det samme og næsten altid til nogen, der står på vores interne venteliste. Normalt, sagde
jeg, men det her er ikke normalt, og foreløbig er der ingen der ville overtage det. Hvorfor får du at se om lidt!”
Da de nåede haven, som huset lå i, var de nærmest kommet til en lokal udgave af Amazonas. Høje træer ragede
op over en vild og kæmpe hæk bestående af alle slags
buske blandet med brombær og humle. ”Velkommen i
junglen” sagde Svend ”vi skal lige finde hullet i hækken,
så vi kan snige os ind.” Da de havde fundet det, måtte
de sno sig ind gennem et buskads før de fik øje på huset,
eller rettere dele af det, da huset også var totalt over25

groet. ”Ja, her boede så den navnkundige PladeÅge”
bekendtgjorde Svend ”PladeÅge har fået sit øgenavn af
to grunde. Dels var han var uddannet pladesmed, og
så havde han en fabelagtig pladesamling. Sådan nogle
gamle grammofonplader helt tilbage til en masse 78’ere”
fortsatte Svend. ”PladeÅge var gammel jazzmusiker
ved siden af sit smedejob og en gudsbenådet saxofonist
i 1950’erne. Men druk og ulykkelig kærlighed tog ham,
som så mange andre, og han endte her som en enlig,
forlist stakkel. Tosset, det var han – eller det blev han –
men han var nu et godt menneske alligevel, syns jeg”
sagde Svend. ”Halvdelen af folk her hadede ham, og den
anden halvdel af os bar over med ham og holdt hånden
over ham. Der var nu også noget djævelsk over ham og
derfor denne snak om onde ånder. Men han var nu ikke
ond – bare forpint og ensom. De sidste mange år af hans
liv gik det bare ned ad bakke for ham. Det ses tydeligt
i huset, som er et – vil jeg sige – ubeboeligt hus lige til
nedrivning, som du kan overtage. Han døde siddende
med en sjus i hånden i sin lænestol, mens hans 7 hunde
lå omkring ham. Dem havde han boet alene sammen
med i mange år, og i alle de år havde hverken han, eller
hundene, kendt til sæbe og vand, i hvert fald ikke PladeÅge, for han drak ikke noget tyndere end elefantbajere.
Da vi fandt ham, kunne vi ikke få lov at komme ind for
hundene. De knurrede og gøede truende, og det endte
med, at politiet rekvirerede en skytte, der kom og skød
alle hundene. Det var nu godt det samme, for de var
nogle skabede kræ og kunne ikke leve videre uden ham.
Så stod huset tomt i et par måneder, mens skifteretten prøvede at finde nogle arvinger. De fandt til sidst
en nevø eller hvad han var, som bare ville have os i foreningen til at vurdere huset og få det solgt.” Nu var de
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kommet så tæt på huset at de tydeligt kunne lugte den
kraftige stank, der trængte ud fra det.
”Nå, vil I ind og kigge, eller er du allerede skræmt
bort,” spurgte Svend. Han pegede på en åben dør.
De vovede sig ind. Stanken var uhyggelig og efter
fire skridt inde, mærkede Ama ligesom et sus på benene.
Få sekunder efter skreg både Ama og Muhammad
op og styrtede ud af huset igen.
Svend klukkede af grin, mens drengene dansende
hev bukserne af og stod med helt sorte underben. Der
sad en kæmpe samling hundelopper på deres lægge, og
de fik travlt med at børste dem af.
Nu var der flere der grinede – ude på gangen stod
både Laura, Amalie og Simone og en hel del naboer og
var syge af grin. Simone havde hurtigt været ude at sladre om Svends salgsforsøg, så alle i haveforeningen vidste, hvad der ville ske, og de ville ikke gå glip af showet.
Ama blev stik tosset, men Muhammad begyndte at
skraldgrine, så Ama overgav sig og grinede med.
”Hæhæ” sagde Svend, ”ja, jeg syns også I skulle have
lov at prøve denne velkomst og hilsen fra PladeÅges
hunde. Den har vi også været igennem fra vurderingsudvalget. Kammerjægeren har været her to gange og siger, han aldrig har oplevet noget lignende.
Han kommer igen på mandag, så håber han at få
bugt med de sidste lopper.” ”Med en øre per loppe, det
er sgu billigt i dag, så jeg køber da huset som ubeset”
sagde Ama. Alle omkring ham jublede og klappede og
sagde tillykke – og Laura gav ham et stort knus og flere
kys. Så var det åbenbart en rigtig beslutning. Den eneste
der var mundlam, var Muhammad. Først på vej hjem i
bussen begyndte han at snakke. Havde Ama nu tænkt
sig ordentligt om. Var han klar over hvad han gik ind til.
27

Kunne han magte det i sin nuværende situation. Kunne
der nogensinde blive bygget noget nyt på sådan en befængt grund og så var der de onde ånder! Sådan blev
han ved hele vejen hjem.
Tak, Muhammad, det var alt sammen med til at befæste Amas beslutning.
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7.
Nu var Ama så blevet husejer, men på den lidt bagvendte
måde. Huset skulle rives ned omgående, fik han at vide
af bestyrelsen, den dag han skrev kontrakten under og
betalte pengene til en kedelig karl, der repræsenterede
arvingen. Så han havde overtaget en masse besværligt
arbejde og muligheden for at bygge et hus. Nå, men det
var faktisk også noget han gerne ville – der skulle ske
noget i hans liv og gerne noget der fik ham i gang fysisk,
så måtte det psykiske følge efter.
To uger efter hans første besøg i kolonien vovede han
sig igen ind i huset. Kammerjægeren havde været der og
gasse en sidste gang, så huset skulle være fri for udyr.
Det var hverdag og Muhammad var i skole, så han
gik alene i gang med opdagelsesrejsen i huset. Der var
– ud over den ubeskrivelige stank – også et næsten ubeskriveligt rod i huset. Han startede med at flå de gamle
gardiner ned og åbne alle vinduer. Det gav lidt lys og
luft og han kunne tage støvmasken af for en stund. Huset var relativt stort. Fra en lille entre, som var bygget
uden på huset, kom man ind i en større stue. For enden
af den lå køkkenet og herfra var der en gang ud til et
værelse. Bag ved det var der endnu et værelse. Udenfor huset var der et andet hus, som viste sig at være et
værksted. Det var ikke spor ulækkert, bortset fra spindelvæv i lange baner, var der faktisk både orden og nærmest hyggeligt, og så var der en utrolig masse materialer
og værktøj og maskiner og en masse andet, som Ama
ikke anede, hvad var. Mens han stod overvældet af synet hørte han pludselig en puslelyd udenfor. Det raslede
i grenene i urskoven og nogen var på vej ind. Han gik
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ud af værkstedet og kunne mærke hans puls var steget
noget. Ikke fordi der vel var noget at være bange for her
ved højlys dag, men alligevel var det noget ”spooky” på
det her sted.
Så kom en lille gammel mand til syne. Han lignede
en nisse og havde en kroget pibe i munden, hvorfra der
dampede en lille røg op.
”Tjænara, gode herre” sagde nissen på noget der lød
halvsvensk i tonefaldet. ”Du har da nok fåt dig et projekt! Ja goddag – jeg heter Noah og er en af dine nye naboer – velkommen til.” ”Øhh tak ” sagde Ama, ”jeg hedder Ama og øhh jeg – det – ja der er noget at gå i gang
med.” ”Oh ja, men du er ung, så du har tiden for dig.
Ock et herligt værkstad, det er ikke det værste at skulle
starte med, når man skal bygge hus. De sidste mange
år af sit liv satte PladeÅke ikke sine ben i værkstedet, så
det er, bortset fra støvet og de fyrretusind edderkopper,
lige til at flytte ind i. Det vil jeg faktisk anbefale dig, om
jeg får, sådær startede jeg selv herude engang i 46. Ja,
forlåt jeg trænger mig sådan på, men jeg ville da byde
dig vælkommen og tilbyde dig lidt hjælp og – måske –
gode råd. Frem for alt en god lunch om en timme, hvis
du vil. Jeg bor henne i nr. 14 og ellers kan du finde mig
på tømmerhandlen.”
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8.
Det var så Noah og starten til endnu et godt bekendtskab i denne gemte verden. Noah gik igen efter invitationen, og Ama blev alene med sin nye, gamle, ruin og
et brugbart værksted. Han var vel egentlig temmelig
heldig lige nu. Mange penge på kontoen, en grund han
kunne bygge sit drømmehus på og mange nye mennesker omkring, der virkede venlige og hjælpsomme.
Han brugte den næste times tid på at få et overblik
over indholdet i det hus, han snarest skulle se at få revet
ned. Så vidt han kunne se, havde PladeÅge kun opholdt
sig i den store stue de sidste mange år. Lænestolen, hvor
han havde forladt denne verden fra, stod der endnu. Det
gjorde hans sidste glas såmænd også og ved siden af det
stod der et hav af andre glas, tomme dåseøl og flasker,
nogle beskidte tallerkener og kaffekopper, overgroede
med interessante mosforekomster, på et kraftigt bord.
Under bordet stod der to spande. Den ene havde været hans pissespand – heldigvis var det fordampet, men
stanken var der endnu og den var den første der røg ud
i junglen. Den anden spand var fyldt med kapsler, her
måtte være flere tusind og Ama kunne ikke lade være
med at tænke på, hvor mange penge de repræsenterede
i indkøbte bajere.
Der stod et par andre almindelige spisebordsstole
omkring bordet og under det lå et tæppe, der en gang
havde haft farver, men nu gik i et med gulvet i en ubestemmelig gråbrun farve. Væggene havde noget af det
samme over sig. Engang havde der været glade farver
her, kunne Ama se, men de var væk nu, ligesom farver31

ne på de malerier der hang på væggene. Der hang faktisk en del som så ud til at være unikke og håndmalede.
Nogle plakater var der også, og Ama besluttede at
han ikke bare ville kyle alt ud i en fart, men støve de her
vægdekorationer af og se hvad der skjulte sig nedenunder. Den ene langvæg bestod mest af vinduer ud mod
det der engang havde været en have, den anden langvæg var en stor reol, der så hjemmetømret ud.
Her var et væld af bøger – lige så umulige at aflæse
som billederne og plakaterne, og så et musikanlæg. En
gammel rørforstærker og en grammofon, og så alle de
plader Svend havde fortalt om. Der måtte være i tusindvis, foruden lige så mange kassettebånd og spolebånd.
Han havde overtaget et museum – en afdeling af det
kongelige bibliotek. Hjælp, hvad skulle han dog stille op
med alt dette! Han kom jo aldrig i gang med at bygge,
hvis han skulle sortere i alt det her, og han kunne ikke
nænne at smide det på lossepladsen; det måtte han starte med at finde en løsning på. At rive huset ned var nu
det mindste problem, selvom det også var noget af en
besværlig sag. Huset lå midt på en af haveforeningens
gange, som var for smal til at man kunne få en bil eller
container ned ad den. Så det måtte der også findes en
løsning på.
De øvrige rum var der ikke noget at gemme fra. Køkkenet var umådeligt ulækkert og her var intet kongeligt
porcelæn eller andet af værdi, det kunne Ama hurtigt
se.
Det ene værelse havde engang været soveværelset,
men ikke brugt længe. Sengen var sammensunket. Et
klædeskab stod åbent og inden i lå tøj i bunker. Der
hang et par billeder her også, som muligvis skulle støves af, men ellers intet af værdi. Bag soveværelset var
32

der endnu et værelse, hvor der ikke var andet end tre
store trækasser og en masse gamle møbler stablet oven
på hinanden. Så var der et lille kammer bag ved køkkenet, som havde udgang til en sammensunken veranda.
Ud over et par gamle kurvestole og et bord, hang der et
stort fuglebur.
Tja, det var bare med at komme i gang med at få alt
det her puttet i affaldscontainere, når han havde reddet
pladesamlingen og set, hvad der var i de kasser.
Han fandt ned til nr. 14, som viste sig at være en af de
mindste grunde i kolonien, og så lå den lige op af den
grund, som Laura var ved at bygge på. Han havde lige
glemt Laura i nogle timer, men nu var hun meget blinkende igen. En dejlig pige; uhh, hvor var hun egentlig
henne i dag, det ville han gerne finde ud af lidt senere,
men nu stod der lunch hos Noah på programmet.
Indgangen til Noahs hus var lidt spøjst. Der var en
meget bombastisk og flot låge, som sad på nogle kæmpe
stolper, men lige ved siden af, var der bare et stort hul,
hverken hæk eller plankeværk, så man kunne gå lige
ind. Ama valgte alligevel at åbne den svære port og gå
ind den vej. Det udløste klokkeringning. Noah røg ud af
døren til – skulle det vise sig – et meget lille hus. ”Kom
ind, kom ind” råbte Noah, ”du valgte heldigvis den rigtige måde at komme ind på, ellers havde du ikke fået
snaps!” Noah lagde armen rundt om Ama og førte ham
ind i huset. Der var en lille forstue, og så kom man ind
i et lidt større rum. Her var et stort bord i midten, hvor
Noah havde anrettet frokosten, og så var der et pænt
stort køkkenbord med brændekomfur. Der var åbent op
til kippen og i den ene ende af stuen, var der en stige
op til en hems. ”Ja, det er så her jeg officielt bor” sagde
Noah, ”men faktisk er jeg her kun når jeg skal have fina
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framlinger på besøg” gnækkede han. ”Sæt dig endelig
ned og lad os få noget mad. De fik sild, sild i alle udgaver – stegte og marinerede, gravede og bidesild. Og til
hver sildemad en snaps af Noahs hjemmelavede kryddersnapse.
Efter sildene hev Noah en stor træplade frem fyldt
med oste af forskellig slags. ”Spis endelig mine radiser,
de er lige taget op af jorden.” ”For det meste holder jag til
på timmerpladsen” fortsatte Noah ”der må du komme
og besøge mig næste gang. Det er min herregård, for
jeg er en jækla kapitalist med jord og ejendomme, skal
du se. Det kan jeg takke Hitler for. Hvis ikke den psykopat havde besat Danmark var jeg aldrig havnet her.”
Ama fik stort set ikke indført et ord under hele måltidet
– Noah fortalte og underholdt med historier om folk i
haveforeningen, Sverige under krigen. Smukke kvinder
– både offentligt kendte – og hans egne bekendtskaber
gennem tiderne, blev malende beskrevet, et par digte
og sange på svensk blev bekendtgjorte, og Ama havde
aldrig følt sig så mæt og omtåget af mad, drikke og ny
viden nogensinde før.
Hans egen far havde været lidt på samme måde,
men kunne ikke måle sig med Noah. Ama havde mange spørgsmål undervejs, men han fik aldrig mulighed
for at stille dem – og det var heller ikke nødvendigt, for
Noah fik selv svaret på dem alle sammen under hans
onemanshow.
Ak, en smuk og fantastisk pige, en jødisk snyggis,
der var flygtet fra Danmark. Rød som satan, både i håret og i hovedet – superkommunist, frihedskæmper og
mandeæder. Det var hans store kærlighed, men hun var
en rullesten, og så fulgte John Mogensens sang, og sådan så det ud til at skulle blive ved hele eftermiddagen.
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Så pludselig holdt han inde. Han havde lige afrundet en længere beretning om haveforeningens brogede
historie, da han rejste sig og fjernede ostebrættet. Lagde
ostene ud i et særligt rum i væggen, som han åbenbart
opbevarede dem i, kom tilbage og skænkede endnu en
dram med en meget rød farve til dem hver, gik over til
en gammel lænestol med snapsen i den ene hånd og sin
pibe i den anden. Så sagde han: ”Det var maden, og det
var alt hvad du skal vide fra mig lige nu, så er det din
tur. Nu vil jeg vide alt om dig – alt der er vigtigt for
dig, og alt jeg skal vide for at kunne hjælpe dig, hvis du
er interesseret. Ellers kan du bare gå og se at komme i
gang med alt det du har at gøre, jeg vil ikke presse dig
til noget. Men du skal vide, at du er vælkommen til at bo
her indtil du kan flytte hen til dit eget. Som sagt bor jeg
næsten altid nede i tømmerhandlen, det her sted har jeg
kun fordi det er ulovligt at bo i butikken. Til gengæld er
jeg så også medlem af haveforeningen og det er godt, det
har givet mig mange gode kompissar. Det er også rart
for mig, at have den her hytte at trække mig tilbage til,
når jeg vil have fred og ro, men det kan jeg godt undvære i et stykke tid, til du er på plads! Nu vil jeg ryge mig
en pibe god hjemmedyrket pot, du ved, den uden tobak,
jeg blander tørrede hørblade i. Synd du ikke ryger, det
giver en dejlig ro i sjælen – og så er det din tur!” Ama
satte sig over i en anden gammel lænestol og begyndte
at fortælle. Det faldt ham helt naturligt at fortælle denne
lille, gamle mand sin korte, men bevægende livshistorie og overvejelserne for fremtiden, de få han egentlig
havde, men undervejs kom der nu en hel del nye helt af
sig selv. Så opdagede han pludselig, at Noah var faldet i
søvn og han selv sad og talte om Laura, hvilket han ikke
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ville eller troede han ville, eller i det hele taget ikke vidste, at han havde så mange drømme omkring.
Nu måtte han hellere komme ud i luften inden han
også faldt i søvn; på mirakuløs vis var han ikke særligt
påvirket af de mange snapse Noah havde hældt på ham.
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9.
Da han kom ud af haven var det blevet sent om eftermiddagen og hans fødder førte ham ind i haven ved
siden af, hvor Lauras hus var under opførelse. Umiddelbart virkede det ikke som om, der var nogen, men da
han listede ind under konstruktionerne kunne han høre
en lyd. Den kom inde bag væggene til det, der skulle blive badeværelse og lød som en slags hulken. Da han kom
hen til døråbningen, så han Laura sidde i det ene hjørne
på en sæk lecanødder med hovedet gemt i skødet. Hun
sad og græd, han kunne se at tårer var løbet ned ad kinderne på hende. Han gik forsigtigt hen og tog blidt på
hendes skuldre. Så kiggede hun op og aldrig havde han
set så ulykkeligt et blik. ”Hvad er der sket - er der nogen
der er død?” spurgte han. ”Bare der var” sagde hun ”det
er de gamle eller altså min lortefar, der igen har drukket
for meget og har slået min mor.” ”Slået din mor” det må
han sgu da ikk” – ”Nej, han må ikke, han burde anmeldes og fjernes, og hvorfor gør jeg ikke noget ved det. Og
min mor, hvorfor finder hun sig i det igen og igen. Jeg
kan ikke holde det ud, sådan har det været så længe jeg
kan huske. Men mor vil ikke have jeg gør eller siger noget. Hun undskylder ham, og han er da også forfærdelig
ked af det hver gang han har gjort det.
Ja, altså, det er ikke noget han gør hver dag – det sker
da heldigvis sjældent, men derfor er det ikke i orden alligevel.
Han er skide stærk og jeg er sgu så bange for, at han
skal ramme mor rigtigt hårdt en dag.” ”Jamen, hvorfor
gør han det og hvorfor drikker han så meget?” spurgte
Ama. ”Ja, hvorfor drikker Jeppe” sagde Laura, ”det er
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indviklet, og jeg er ikke sikker på, at jeg rigtig ved det,
men det er en blanding af noget i hans liv, der ikke blev
til noget og så noget mellem dem, som de aldrig vil tale
om. Hvis du ser på dem, så er far jo altid meget kærlig
overfor mor, mens hun er mere kølig overfor ham. Jeg
tror ikke de har noget sexliv sammen, og ikke har haft
det længe. Det har jeg tænkt, jeg godt ku’ forstå mor ikke
ville have med ham, det store fede fordrukne læs, men
det er han måske blevet fordi hun ikke vil have noget
med ham at gøre på det plan. Jeg ved det ikke. De er
nærmest som bedstevenner eller søskende. Nå, men så
er der tidspunkter, hvor enten han eller hun bringer et
eller andet på banen, og så kører mor på ham og bebrejder ham alt muligt, og så er det han bliver så hidsig til
sidst, at han vapper hende en. Så græder hun og så gør
han det også, og så er der endelig en berøring mellem
dem, hvor de holder om hinanden og siger undskyld og
…. nej jeg gider ikke snakke mere om dem, hvor var det
dejligt du kom” sagde hun pludselig, og trak ham ned
til sig og gav ham et langt kys. Det blev til flere kys og
pludselig var de i gang med at kæle og knappe tøj op og
svævede op i universet.
”Må jeg tage med dig hjem og sove?” spurgte hun
senere, da de havde ligget lidt med hinanden i armene.
”Ja, denne seng er ikke så blød at det gør noget” sagde Ama, ” og jeg vil da også gerne vise dig, hvordan
jeg bor nu, inden jeg rykker herud.” ”Nå dada, det lyder som om du flytter ind i morgen. God fornøjelse i
det hus, du skal ikke regne med at få besøg af mig der, i
hvert fald” sagde Laura.
”Nej, men jeg flytter heller ikke ind i huset – det vil
jeg få fjernet hurtigst muligt, men jeg kan bo i Noahs
hus indtil jeg får indrettet et midlertidigt rum i værk38

stedet.” ”Hva’, har Noah givet dig lov til at bo i sit hus?
Ja, han bor der jo næsten aldrig selv, men alligevel. Det
er første gang han er så large, selvom han altid er hjælpsomheden selv over for alle. Men hans lille hus er nu
det mest private han har, og det er meget sjældent han
lukker nogen ind der – det er jo i tømmerhandlen han
holder åbent hus. Det må jeg nok sige, så er du speciel –
ja det syns jeg nu også du er” sagde hun og gav ham et
kys. Så fortalte Ama om Noahs besøg og invitation og
hele eftermiddagens forløb. ”Hold da op, så har du jo
en plan, mand, vi må vist hellere skynde os hjem til din
gamle lejlighed inden du er ude af den” sagde hun.
”Jeg stikker lige hjem efter tandbørsten og et par rene
trusser; bliv her, du skal ikke opleve mine forældre – og
mig – lige nu – og tak fordi du kom og jeg må tage med
dig hjem.” Laura løb ud af byggetomten og Ama stod
lykkelig og forvirret tilbage.
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10.
De cyklede. Det var lidt svært at snakke sammen, da det
første stykke cykelsti fulgte en af de store hovedfærdselsårer ind mod midtbyen. Først da de kunne dreje af
og tage retning mod Amas bydel, blev der mere ro, og
Ama kunne fortælle lidt om hvad Laura skulle hen til.
”Altså, jeg var jo flyttet ind hos Muhammads familie
ved siden af, da jeg mistede mine forældre, og så rykkede tre af deres børn ind i mors og … min lejlighed”
begyndte han” Nu er jeg så vendt tilbage og har mit
gamle værelse igen. Muhammad bor i mine forældres
soveværelse og hans to søskende er vendt tilbage til deres værelse.
De glæder sig til jeg flytter, så de kan tilbageerobre
lejligheden.
Det er gået i orden med andelsforeningen, så de kan
købe lejligheden og slå den sammen med deres egen.
Godt Aisha har sit arbejde og at de lever sparsommeligt, hun kan købe andelen kontant.” ”Hvad laver hun”
spurgte Laura. ”Hun arbejder som bibliotekar på det lokale bibliotek. Da hun kom til Danmark gik hun straks
i gang med at lære dansk, og hun taler det næsten perfekt nu. Så kom hun i et eller andet indvandrerprojekt og
blev anbragt på et bibliotek. Det fangede hende, og hun
blev en bogorm ligesom min mor. De to havde meget
tilfælles med de bøger – og ja i øvrigt med at være de
stærke kvinder, der holdt hjemmet kørende. Sjovt nok er
– var både min far og Ahmad, Muhammads far, mest til
musikken. Det hjalp faktisk Ahmad, at min far og ham
svingede omkring det. De sad tit og spillede musik for
hinanden, mens deres koner sad og diskutere bøger ude
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i køkkenet. Mændene drak vin, røg fnisetobak og hørte
musik – kvinderne drak kaffe, spiste kager og diskuterede Tove Ditlevsen eller Gud. Ja, for både min mor og
Aisha er – var – troende i hver sin forstand. Ingen af
dem var dybt religiøse, men det åndelige, som de kaldte
det, interesserede dem meget, og de var opdraget meget
religiøst begge to. De var begge blevet socialister i deres
ungdom, men havde bevaret en respekt for hver sin religion, som de nu udvekslede meninger omkring. Aisha
praktiserer den også stadig og går ofte i moskeen om
fredagen.
Det gav hele tiden problemer og diskussioner dem
og mændene i mellem. De var antireligiøse om en hals
– de hadede religioner i al almindelighed og præster og
imamer i særdeleshed.
Som for eksempel med Muhammads lillebror, der er
født her i Danmark. Aisha ville følge traditionerne og få
ham omskåret, men her sagde hans far nej. De var lige
ved at blive skilt på det spørgsmål, men Aisha er så åben
og moderne, at hun godt kunne se det rigtige i, at drengen selv må vælge, hvad han vil tro på og så lade sig omskære som voksen, hvis han vil være en god muslim. Og
nu er den gal igen, fordi Muhammad render rundt med
sine kammerater og drikker og har sex og anden djævelskab, som profeten ikke kan lide, ifølge Aisha. Han har
jo ikke kunnet holde det skjult og vil ikke lyve overfor
sin mor – det tør han sgu ikke – og med ham og Amalie
er det jo sådan lidt hot ik’. Hun har været smuglet med
hjem en gang – og det opdagede Aisha selvfølgelig og så
var fanden løs. Gråd, jammer og bebrejdelser. Muhammad er både gal over det og forfærdelig ked af det, for
han er splittet mellem mor og far her – mellem tro og
oprør.
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Faktisk er jeg lidt bekymret for ham, han er begyndt
at snakke meget om religion og forståelse for hellig krig
mod vesten og jøderne.” ”Ja, og han har droppet Amalie” sagde Laura, ”hun ringede forleden helt grådkvalt
og er nu taget hjem til mor og far i provinsen for at slikke
sine sår.” ”Satans” sagde Ama, ”jeg må få snakket med
Muhammad, men nu har der jo været så meget andet for
mig. Og – så er vi her, derhenne i nr. 22 bor jeg.”
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11.
Næste dag, efter at Laura var gået, pakkede Ama alt sit
tøj og hvad der ellers var vigtigt for ham at have med og
hyrede en vogn til at køre ham og alt sit habengut ud til
hans nye – midlertidige – hjem. Man kunne godt snige
sig rundt med en bil i haveforeningen hen til Noahs hus,
men ikke til hans egen grund. Her var der kun en smal
gang, hvor der højst kunne køre en minitraktor eller en
trehjulet cykel. Det ville blive noget at et slæb, både med
nedrivning og sidenhen opbygning, når alle materialer
skulle den vej. Heldigvis havde Noah og Svend råd for
det. Skråt overfor PladeÅges grund var der en lille vendeplads og et plankeværk med en låge i, som vendte ud
mod pladsen, der lå ud til indkørslen til haveforeningen.
Der kunne nok gives dispensation, så Ama kunne få lov
at fjerne det gamle plankeværk, så kunne han få containere kørt ind og ud, samt materialer og andet, mens han
byggede, mod at lave et nyt og pænere plankeværk, når
han var færdig. Færdig blev han aldrig, men foreningen
skulle nok sætte en dato.
Her lå også foreningens fest- og forsamlingshus, samt
det gamle marketenderi, den lokale købmand, der havde fungeret indtil for ti år siden. Nu stod det delvis tomt
og ubrugt hen, men foreningen havde diverse materialer og maskiner til udlån stående der, og to gange om
ugen holdt Noah butikken åben. Så kunne foreningens
medlemmer komme og købe gas, petroleum og brænde
og om sommeren spagnum og læggekartofler og meget
mere, som Noah indkøbte på bestilling. Noah fungerede som foreningens altmuligmand og sørgede også for at
rydde for sne om vinteren og bestille affaldscontainer og
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den slags. Så havde han jo tømmerhandlen, som gjorde at
han kunne købe brænde og andet billigt ind, så han var
en populær mand. Det eneste problem var, at han var så
gammel, så bortset fra at køre traktoren, kunne han ikke
lave så meget fysisk mere. Det havde han luftet overfor
Ama under deres frokost og også, at han havde planer
om at inddrage ham i forretningen som medhjælper.
”Jeg skal sgu nok oplære dig i, hvad der er værd at
vide om husbyggeri og materialer.” Han havde nu allerede meget godt fat på det med værktøj og byggeri, da
han havde været med i så meget op- og ombygning af
sommerhuset sammen med sin far. Åh, hvor han savnede ham nu, men han vidste også godt, at det ville have
givet dem en masse problemer, fordi de let kom til at
irritere hinanden, når de arbejdede sammen. Eller rettere, det havde det gjort de sidste par år. Det skyldtes
selvfølgelig nok at Ama var kommet i puberteten, men
også at de lignede hinanden så meget, at de kunne se
de samme fejl og mangler hos hinanden og sig selv på
en gang. Desværre var Ama heller ikke særlig praktisk,
han var mere intellektuel og havde ti tommelfingre. Det
ærgrede hans far, selvom han var super stolt af Amas
musikalske evner.
Da havde det været nemmere med hans mor. De havde også mange ligheder, men alligevel grundlæggende
forskellige personligheder som gjorde, at de blev ved
med at synes det var spændende at diskutere de bøger,
de havde læst, eller dagligdags oplevelser og politik. Her
havde de begge en nysgerrighed og åbenhed, som de trivedes med. Hvorimod hans fars altid meget selvkloge
og meget rigtige politiske og moralske holdninger var
til at brække sig over – ligesom så mange andre mænds
på hans fars alder – for eksempel nu Svend – Lauras far.
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12.
Der var nok at tage fat på, men Ama forsøgte at tage
tingene i rolig rækkefølge. Først skulle han altså indrette sig i Noahs lille hus. Han fik pakket tøjet ud og lagt
i bunker i den del af skabet, som Noah havde ryddet til
ham. Han fik sat sin PC op og tilsluttet nogle højtalere,
så han kunne høre noget musik, og så fik han ordnet
sengetøjet med rene betræk og lagen på gæstesengen,
som heldigvis stod i et meget lille kammer ved siden af
stuen. Her lugtede der ikke af gammel tobak.
Ama var, hvis han selv skulle sige det, temmelig
’huslig’. Hans mor havde opdraget ham til at se og tage
vare på både rengøring af sit eget værelse, vask af sit
eget tøj og i øvrigt deltage i den almindelig husførelse, madlavning og indkøb. Kort sagt sådan som piger
for flere generationer siden var blevet opdraget af deres
mødre. Det var der flere grunde til. Hans far var virkelig
en gammeldags mand. Helt ude af trit med den tid han
var vokset op i, og fuldstændig ligeglad med, hvad hans
kone, eller andre, så syntes om det. Han byggede og hyggede og det var efter hans mening, hvad han skulle, og
kunne, bidrage med til familielivet. Så måtte mor ordne
resten. Da hun arbejdede mindst lige så meget som ham,
så var det ikke nogen særlig rimelig fordeling, men hun
fandt sig i det – og så sørgede hun for, at Ama hurtigt fik
del i hjemmearbejdet. Det havde han ikke altid syntes
var særligt rart og tit var det surt for ham, at han havde alle disse pligter – især når Muhammad og de andre
kammerater ville have ham med ud at lege. Muhammads mor sørgede for alt derhjemme og skulle der være
brug for hjælp, så var det altid døtrene, der måtte træde
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til. Såre traditionelt og ’gammeldags’ i begge familier på
2. sal, Nørrevangen 27.
Nu var han dog meget glad for denne opdragelse, for
ellers havde han vist hurtigt været lost i sin ensomme
dagligdag. Han skulle bare tænke på sin nye ejendom,
så vidste han, hvor slemt et forfald en enlig mand kunne
havne i. PladeÅges hjem havde været en møgbule i årtier, det var han sikker på, han glædede sig til at få huset
revet ned.
Derfor startede Ama med en hovedrengøring af Noahs lille hus; det var tydeligt, at de var mange år siden,
det var sket sidst.
Senere på dagen skulle han hjem igen, til familien Al
Ani og spise. De havde inviteret ham til afskedsmiddag
om aftenen, selvom han ikke var flyttet helt endnu. De
møbler og andet større, som han ville have med sig, var
endnu i lejligheden og skulle efter planen snarest sættes
i en lille container, som Noah havde lovet at skaffe, når
de havde fået plankeværket revet ned og gjort plads til
at man kunne køre ind i på Amas grund.
Alting var gået meget stærkt den sidste tid. Fra han
havnede i ”den nye verden” – Laura, haveforeningen,
Noah, Svend, Simone, Amalie og PladeÅges hus, var der
ikke gået meget mere end en måned.
Hans meget lille verden var med et blevet meget stor,
ukendt og overrumplende.
Bortset fra et par andre skolekammerater, som han
havde bevaret kontakten med, var der kun Muhammad
og hans familie, som han havde tilbage. De var til gengæld en fast klippe i hans liv, selvom de nu var røget lidt
i baggrunden. Det var på en måde meget godt, fordi de
også mindede ham om hans forældre og det mistede liv
med dem, men rigtigt rart at vide, at de bare var der.
46

For Muhammad var der også sket en del på den måned. Han havde haft et forhold til Amalie, som havde
været meget heftigt. Han havde villet være sammen med
hende hele tiden og pjækkede derfor en del fra skolen.
Samtidig skulle han i praktik, hvilket viste sig at være
noget nær umuligt for ham. Hans navn var helt sikkert
en forhindring, og da der ikke var mange praktikpladser i det hele taget, var det ødelæggende for hans fremtid som håndværker og for hans humør her og nu. Han
var også blevet interesseret i sine rødder og begyndt at
gå med sin mor i moskeen om fredagen. Her blev han
hurtigt optaget af en ung imams taler, og de sidste par
uger var han rendt i moskeen hver eneste dag.
I starten havde han fortalt Ama om hvad der skete,
og hvad han tænkte og hørte, men på det sidste havde
han holdt sig for sig selv. Ama savnede ham, var temmelig urolig for ham og derfor spændt på, om han overhovedet var hjemme i aften, når han skulle spise sammen
med familien.
Det var han heldigvis og de omfavnede hinanden
kraftigt. Det var ligesom de havde været adskilt i hundrede år, der var sket noget forfærdeligt i de sidste uger,
som de begge kunne mærke og som ikke måtte adskille
dem. Resten af familien var som de plejede. Aisha var
kærlig, varm og forsigtig i sin tilgang til ham. Lige siden
hans mor var død var det tydeligt, at Aisha tog over som
den voksne, ældre kvinde i hans liv,ikke på en ’mormåde’ men som det voksne, kvindelige element og støttepunkt for ham. Hun udsendte simpelthen nogle kraftige
signaler om, at Ama bare var ok og kunne regne med
hendes kærlige opmærksomhed – altid – hvis han ville
have den. Så var det mere speget med Ahmad, Muhammads far. Han havde meget sværere ved at vise styrke
47

overfor Ama. Han var så tydeligt rystet og påvirket af
Amas forældres død, at han slet ikke kunne vise sin
medfølelse med Ama, men bare vise sit eget store savn.
Ahmad havde været en såret og skadet mand lige siden
han kom til Danmark og Amas far havde nok været den
vigtigste person i hans liv siden – den eneste der kunne løfte ham ud af smerten og væk fra dæmonerne, der
hærgede hans sind ovenpå tortur og fængsling, flugt og
en passiv, ny tilværelse i Danmark. Kort tid efter at Ama
var kommet ind ad døren sagde Aisa: ”Vi savner dine
forældre så meget, må du vide, og de vil altid være i vores hjerter, ligesom de må være for dig”. Ahmad brød
ud i gråd og det havde faktisk den effekt, at Ama ikke
kunne græde, selvom han havde været tæt på, da Aisha
startede sætningen. Det blev helt pinligt, da Aisha også
blev så berørt, at hun forsatte ”og vi må tro Allah tager
sig godt af dem”. Så eksploderede Ahmad ”Fuck Allah
og alle de andre guder – de hjælper Ikke, og Carl er og
bliver væk og…” Nu røg det så ud af Muhammad ”Sig
ikke sådan om Allah, du må ikke…” ”Nej, nu må I stoppe med det samme” brød Yizma ind.
Hun var den næstældste datter og boede stadig
hjemme, da hun ikke var færdig med sine jurastudier
endnu. ”Vi har alle sorg, og den må vi bære som vi kan.
Ama skal være velkommen her og vi skal have en god
aften.” ”Tak, Yizma og undskyld Ama, hun har jo ret –
velkommen til, vi har glædet os til at se dig – og skal vi
ikke gå på bordet med den samme”. Alle børnene fniste
lidt over Aisas fortalelse og rejste sig fra sofaen.
Det var et pragtmåltid de havde fremtryllet. Han
havde nydt deres madkunst mange gange før uden at
tænke særlig meget over det. De to familier havde levet ved siden af hinanden i så mange år og delt mål48

tider hos hinanden, at det bare havde været en god
vane. Men i dag kunne Ama virkelig se, dufte og smage,
hvilke ekvilibristiske kogekunster, familien havde med
sig fra Mellemøsten. Alene farverne. Alle retterne blev
serveret på fade med rødkålsblade, eller store grønne
salatblade som bund, hvilket gjorde at retterne tog sig
strålende ud. Røde, orange og gule peberfrugter, cuscus,
mulukhiamashawi, krydrede kødboller, lammekoteletter, kyllingevinger i stærk krydret sovs, der garanteret
havde småsimret hele dagen, falaffel, humus, tabuleh og
munazzala – hvordan skulle han nogen sinde komme
igennem alt dette. Og så var der vin på bordet! ”Det insisterede Ahmad altså på” sagde Aisa ”i respekt for dine
forældre, som jo godt kunne lide vin. Vi håber du syns
det er i orden – det gør vi alle her, ikk’!?” ”Jo” alle nikkede eller svarede positivt. ”Og jeg håber også du drikker
et glas med” sagde Ahmad henvendt til Muhammad
”Selvom du måske har fået anden besked af din nye
imanven”. ”Muhammad var lige ved at fare op, men tog
sig i det og sagde ”Selvfølgelig gør jeg det, jeg ved nu,
at Allah er både barmhjertig og tolerant, og at profeten
sikkert selv tog sig et glas en gang imellem.” ”Nvaa –
velkommen tilbage min søn” røg det ud af Ahmad. Alle
grinede – også Aisa – og de skålede med Ama.
Der var åbenbart sket noget for Muhammad for et
par dage siden, for det var da nye toner. Den sidste diskussion Ama havde haft med ham, havde handlet om
alle djævletingene i den vestlige verden, styret af jødisk
og kristen råddenskab.
Resten af aftenen blev meget hyggelig og varm. De
snakkede både om de svære ting og fremtidsudsigterne
for såvel Ama, som deres egne. De var utrolig taknemmelige for Amas overdragelse af lejligheden til dem.
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Han havde først bare villet give dem den. For ham
var det ikke pengene det handlede om, og han syntes,
han fået så mange på en gang at han slet ikke kunne forholde sig til dem. Derfor syntes han ikke, at Al-Anifamilien skulle betale ham noget for den lejlighed, han bare
så gerne ville væk fra. Men det kunne slet ikke komme
på tale, at de ikke skulle betale prisen for lejligheden.
Man måtte aldrig stå i gæld til hinanden på den måde,
ifølge både Ahmad og Aisa. ”Det gode er” sagde Aisa
”at prisen er fastsat af nogle andre, så vi ikke prutte om
noget.” ”Selvom vi arabere elsker at prutte og handle,
hi” indskød Ahmad. ”Aarhh, Ahmad” fortsatte Aisa,
”men vi er bare så glade for at det kunne lade sig gøre.
Det var en utrolig lettelse med det mere plads, så længe
de fleste af ungerne bor hjemme endnu, og så er det også
rart for os at overtage Susanne og Carls hjem, så er de
ligesom stadig lidt hos os.” Det var nu lige præcis derfor
Ama ville væk fra lejligheden, han håbede flytningen
ville gøre, at de kom lidt ud af hans bevidsthed, så han
kunne komme videre med sit liv. Ved nærmere eftertanke var det nu også rart for ham at vide, at han kunne
komme og besøge dem og så stadig have en fod i sin
barndoms bolig, når han kom der.
På et tidspunkt syntes han det var på tide at bryde
op. Han vidste, at alle de andre skulle tidligt op næste
dag, og han var så forædt og forkælet, at han måtte ud i
luften og hjem til sin nye, midlertidige bolig. Det forstod
de alle sammen godt og nu fik de en hjertelig afsked,
hvor Ama ikke kunne lade være med at tude. Aisha og
Ahmad holdt om ham i en uendelighed, syntes han, og
han bare græd og græd. Det var en befrielse og en glæde
steg op i ham. De sagde ikke noget til hinanden – slap
bare grebet. Muhammads søskende var helt tavse og al50

vorlige og gav ham store knus, men Muhammad tog sin
jakke på og spurgte, om han ikke måtte følge med Ama.
”Jo, men så tag dog en tandbørste med – selv om Noahs hus er lille, kan du godt overnatte der, hvis du kan
holde stanken fra hans gamle piberøg ud, du skal nemlig sove på hans hems, hvis du vil blive”.
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13.
De cyklede sammen ud til ”Lyset”. Gadebelysning var
der ingen af i haveforeningen, så det var knapt nok de
kunne finde huset og fik kørt en omvej. Da de kom ind
i det, måtte Ama lede længe før han fandt kontakten til
lyset i stuen. Han var ikke rigtig stedkendt endnu.
”Sikke et hyggeligt hus” sagde Muhammad” Allah
er stor!” ”Det er han muligvis, men først og fremmest er
jeg vel bare heldig, at der bor sådan en person som Noah
her i området” svarede Ama ”Jeg er ikke med på hverken Allah eller andre guders magt over alting, for hvorfor skulle mine forældre så dø, hva’?” ”Nå, nææh, men
det er jo også derfor det er så rart at vide, at Gud styrer
det hele, selvom vi mennesker ikke forstår det. For det
er ikke til at forstå, altså med dine forældres død, eller at
jeg lige sku bli’ god ven med ham Mikkel, så du kunne
komme med ud at sejle og havne her.” Den nat fik de talt
rigtigt godt sammen.
Der var meget at vende for dem begge og de både
lyttede og snakkede, som de ikke havde gjort i lang tid;
om overhovedet nogen sinde. De var så gamle venner, at
de ofte fuldendte hinandens sætninger, selvom de snakkede om noget, der var nyt for dem. Det der med tro og
ensomhed og manglende holdepunkter. Hvor Ama bare
havde lukket ned for alt, hvad det angik, og kun havde
åbnet en lille smule op for de kærlige følelser, når det
gjaldt Laura, så havde Muhammad været meget mere
åben og modtagelige for alverdens følelser og sindsstemninger.
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Det havde været dejligt, og berusende, at få et forhold
til Amalie, men han havde hurtigt opdaget, at det ikke
var rigtigt dybt eller hvad han skulle kalde det.
”Hun var så umoden og letsindig og kunne sige de
mest tåbelige ting” sagde Muhammad. ”Men jeg var beruset af al den nye frihed og løssluppenhed, som jeg oplevede under og efter Roskilde. Al den tyngende skam
og passen på, som jeg havde levet med i hele min barndom, påvirket af både min mors og fars moral”. Selv om
hans far ikke var muslim, havde han den gamle mellemøstlige kulturbaggrund, som var meget macho. Sådan og sådan er det, vis dig som en mand og stå fast og
kæmp.
Men så var han bare kommet i tvivl om alting – lige
pludselig. Amas forældres død havde også påvirket
ham meget. Hvad var liv og død – hvad lavede han her
og hvad skulle han. Mor Aisha var en utrolig rummelig
og følsom person og hun fangede straks, hvordan det
var fat med Muhammad, men hun var så præget af sin
muslimske opfattelse af verden, at det var derfra hun
prøvede at hjælpe ham. Det var ikke en hjælp – det gjorde ham blot endnu mere forvirret og fortvivlet. Jo, lige
de første par gange, hvor han var kommet i kløerne på
en meget veltalende, ung dansk imam. Han kunne med
det samme forstå hvor Muhammad var, så han fik givet
ham en masse viden og sætninger, som han umiddelbart kunne bruge og se fornuften i. Han fik lektier for
og blev meget optaget af koranens mange sære ordspil.
Han havde længe været i konflikt med sin far.
Muhammad fortalte om alle de skænderier de havde haft om politik og ret og pligt. Ama genkendte det
kun alt for godt fra sine skænderier med sin egen far.
Tænk at det åbenbart skulle være sådan. De der fædre
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og halvgamle mænd, der var så skide kloge, men som i
virkeligheden sad og ynkede sig selv og deres liv, som
ikke var blevet til det de havde håbet. Og så skulle det
gå ud over sønnerne.
Nu havde Amas far jo kun haft ham, men han kunne
høre på Muhammad, at hjemme hos dem var det også
kun ham, der måtte stå for skud. Hans storesøstre var
gudinder og alt, hvad de gjorde, var perfekt og vovet og
alt muligt, som farmand med sine holdninger kunne
være stolt over . Det var mere Aisha, der kørte på søstrene. De var alt for udfordrende og manglede respekt for
profeten og deres egen herkomst og traditioner. Hun forgudede til gengæld Muhammad, så her fik han al den
støtte og trøst, som hans far ikke kunne give ham.
Henne i moskeen var der meget grundlæggende
stof, som han på ret kort tid fik ind, takket være ham
den unge, men det var også ham, der fik det til at vende
ret hurtigt. For det var ikke bare Guds fred det hele. Der
var også megen markering af forskellen mellem dem og
os. Præcis det samme som han havde oplevet hele sin
opvækst, nu var det bare ikke de hvide danskere, der
direkte eller især indirekte lærte ham det. Her stejlede
Muhammad, det havde han ikke brug for, selvom det
umiddelbart lød som en oprejsning for ham og hans familie.
Dog huskede han også sin fars mange raserianfald
og fortvivlelse og frygtelige depressioner, som havde
præget hele hans barndom. De skyldtes jo disse religioner og deres insisteren på, at der var forskel på de rigtige og de forkerte mennesker. Det gjaldt både de kristne,
jøderne og muslimerne. Hans mor havde altid prædiket
den almenmenneskelige kærlighed – Guds kærlighed
til menneskene og menneskes pligt til at gengælde den.
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Men hun havde sin egen udlægning af troen og de hellige bøger, det var ikke det, disse imamer prædikede.
Og så alle de ting man ikke måtte mene og gøre ifølge koranen og profeten.
”Det jeg godt kan lide ved den muslimske tro, i modsætning til den kristne, er, at hos muslimerne er Allah
et og menneskene noget andet, og hverken Jesus eller
andre profeter er andet end mennesker. Alt det sludder
om Helligånd og jomfrufødsel og Guds søn, det har jeg
aldrig fattet de kristne kan tage alvorligt. ”Det kan jeg
da heller ikke” sagde Ama ”jeg tror nok jeg er kommet
frem til min egen trosbekendelse. Gud er alt det vi ikke
forstår. Altså uendeligheden. Alt det der kommer før livet og efter døden. Universet.” ”Jamen så er vi ikke så
langt fra hinanden” svarede Muhammad. ”De fleste
kristne danskere tror vist heller ikke på alt det der, men
alligevel står de pænt op i deres kirke og lader præsterne sige, at de bekræfter alt dette nonsens, når de er til
barnedåb, bryllup eller begravelse. For slet ikke at tale
om juleaften, hvor så mange af hyklerne absolut skal i
kirken og få nogle hellige ord fra en velmenende præst.
Kan du huske den juleaften, jeg fik lov at komme
med dig, din mor og farmor med i kirke. Det betød så
meget for din farmor, at de kom i kirke den dag.” Jo, det
glemte Ama aldrig. Carl var blevet hjemme og havde sat
sig sammen med Ahmad og drukket sig halvfulde, og
så var der blevet en farlig ballade. Susanne var naturligvis blevet stiktosset. Her tog hun med svigermor i kirke
for at sørge for en rar juleaften for dem allesammen og
så sked han bare på det hele, sin gamle mor, Ama og
hende.
Aisha var ikke mindre tosset, og det kan nok være
far Carl blev ædru på rekordtid og lavede flæskesteg
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og rødkål efter alle kunstens regler, mens Muhammad
måtte høre på Aishas bebrejdelser og Ahmads forbandelser hele aftenen.
Men han havde da nået at høre alt det der ævl i kirken den dag.
De kom vidt omkring den nat og var temmelig enige
i fordømmelserne af deres forældres generation og selvfede danskere i særdeleshed.
Lige nu var Muhammad bare i tvivl om det hele. Det
der fik betydning var, da Muhammad begyndte at udeblive fra skolen og Ehmet og Mikkel opsøgte ham en
dag og spurgte, hvor fanden han blev af. Ehmets familie kom fra Tyrkiet. Da Ehmet havde forstået sammenhængen med den religiøse tvivl og interesse, havde han
snakket med ham i lang tid om det. De havde taget båden ud at sejle og Mikkel passede roret og sejlet, mens
de to havde siddet på fordækket og snakket. Det var lige
som det passede godt sammen – herude hvor hav og
himmel dominerede. Ehmet havde fortalt om sine forældres udgave af den muslimske tro. De var Mawlana
Sufister. Det var en helt anden åben fortolkning og levevis, der her var mulig med meget mere respekt for mennesket og troen. Ehmet var ikke med i sekten mere og
var blevet ikke-troende, men han havde stor respekt for
sine forældres, og de kunne sagtens rumme hinanden.
Det var nyt for Muhammad, men gav ham håb og
en ny interesse for at studere, hvad det var for noget de
der sufier dyrkede. Så der var han nu – en ny verden var
åbnet, og han kunne leve sit liv uden indsnævringer.
”Det syns jeg lyder spændende, jeg har lidt kendskab
til sufismen, via min interesse for musik. På det område
er der en hel skatkiste at hente fra, da musik og dans er
helligt – især indenfor de sufistiske retninger. Det er de
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eneste gange jeg kan mærke tro og religiøsitet – det er
når jeg spiller eller hører musik. Det er et sprog der når
ud i universet, eller måske kommer det derfra. Nå, men
lad os komme ned på jorden” sagde Muhammad ”jeg
vil meget hellere høre om dig og Laura, Noah og alle
de andre særlinge, du har lært at kende.” ”Laura er ikke
nogen særling, hun er meget særlig, meget klog og smuk
og …” Ama gik i gang med at fortælle om Laura og alt
det andet nye, der var sket for ham.
Det var ved at blive lyst, da drengene endelig gik til
køjs. Lykkelige for deres venskab og meget klogere på
hinanden og verden – syntes de begge.
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14.
Laura var forvirret. Laura var rasende. Laura var forsinket og Laura var måske forelsket. Intet gik helt som
planlagt, eller ønsket, fra hendes side. 2008 var startet
så godt. Hun var i gang med sin uddannelse og frisk på
livet. Hun trivedes godt, og der var ro i familien, forstået
på den måde, at de var kommet igennem jul og nytår
uden de store familietragedier. Hendes far havde taget
sig sammen og var gået på antabus året før, en måned
før hendes 18-års fødselsdag. En bedre fødselsdagsgave
kunne hun ikke have fået, selvom hun ikke sagde det
højt. Det manglede sgu da også bare, hendes far skulle
slet ikke drikke. Han var altså holdt op af sig selv, og
både hendes mor og hende havde haft en dejlig sommer,
ja faktisk hele året havde været godt på hjemmefronten.
Så havde hun fået det utrolige tilbud med en næsten
tom grund i haveforeningen. Det kunne hun ikke sige
nej til, selvom hun ikke rigtigt havde plads til byggeplaner lige nu i sit liv, men et sådant tilbud kom sjældent,
det vidste alle i haveforeningen. 1. maj, på hendes fødselsdag, havde hun underskrevet kontrakten. Den aften
festede hele familien og alle deres venner, både hendes
egne og en hel del af hendes forældres samt adskillige
naboer. Som sædvanlig havde far sørget for rigelige forsyninger via sit firma, så det blev en munter fest. Far
selv tog også et lille glas, som hurtigt blev til en flaske.
”Hvis ikke der skal drikkes på denne dag, så ved jeg da
virkelig ikke hvornår, og jeg kan jo bare stoppe igen og
nøjes med en enkelt en gang i mellem. Nu jeg holdt mig
på måtten i et helt år, leveren er regenereret, så det går
nok!” Hun havde haft det dejligt og var ubekymret, men
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hun så ud af øjenkrogen, at hendes mor var bekymret,
for ikke at sige ulykkelig.
Selvfølgelig havde han ikke kunnet styre det og nu
var det hele tilbage i gammel gænge igen, og derfor var
hun rasende.
Så var hun også fandens forsinket. En sommer gik så
hurtigt og selv om hun havde fået megen hjælp, gik det
alligevel alt for langsomt. Første del var gået stærkt.
Nogle der kendte nogle, der var gode jord- og betonarbejdere, havde fået gravet ud og støbt, lagt kloakrør
og vand ind og på den måde sørget for, at fundamentet
var i orden i løbet af den første måned. Så havde Noah,
hendes far og hans gamle venner og et par naboer været
med til opførelsen af skelettet, og endnu en gang havde
de haft en mægtig fest. Hele foråret havde hun også haft
en vældig sød og dejlig kæreste, som var gået med ind
i byggeriet men, viste det sig, kun så længe han syntes
det var sjovt, og det syntes han ikke ret længe. Det var
for krævende, og han var ikke parat til at flytte sammen
med Laura. Hun var nu heller ikke interesseret i, at han
skulle flytte med, så meget kærester var de altså heller
ikke, og et rigtigt parforhold her og nu var ikke med i
hendes planer. Desuden var det Amalie og hende der
skulle flytte sammen i huset.
Nu var det ligesom gået i stå det hele. Hun havde
taget orlov fra sin uddannelse for at bygge og det samme havde Amalie, men det var blevet september og de
havde ikke en gang fået taget på endnu. Amalie var ved
at trække sig ud af det, kunne Laura mærke, selvom det
var Muhammad, der umiddelbart fik skylden for, at hun
pludselig rejste hjem til far og mor i Skive.
Og så var hun forvirret over, hvad skulle hun stille
op med ham Ama. Han var kommet ind som en ekstra
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klods om benet. En dejlig klods, det måtte hun indrømme, men han var også en bremseklods, og en der pludselig fyldte utroligt meget i hendes hoved. Det var fand’me
tarveligt. Han var en lidt underlig snegl og ikke så mærkeligt, for han havde godt nok fået et slag af de største
man kan få. Hun var træt af sine forældre og ville gerne
snart flytte væk fra dem, selvom det altså ikke var så
langt væk, måtte hun indrømme. Ligefrem at miste sine
forældre det kunne hun dog slet ikke forestille sig. Han
var ligesom lidt fjern hele tiden, når de var sammen.
Ikke bare over for hende men over for alle. Det var
kun når de var intimt sammen, når han gav sig helt hen,
hun kunne mærke ham fuldt ud, syntes hun. Det var lidt
svært at have med at gøre, for samtidig var han meget
sød og forstående, og det havde hun i den grad brug for.
Hun var måske forelsket i ham – hun vidste det ikke rigtigt, for hun havde aldrig været forelsket før – men med
ham var det noget andet, så måske var det forelskelse.
Pisseirriterende. Egentlig kunne de rende hende allesammen, de havde alle hver deres, og her stod hun ret så
alene, når det kom til stykket.
Hun havde så valgt at holde afstand til dem alle sammen.
Nu skulle hun videre med det hus, så hun kunne
flytte ind og blive så klar, at hun kunne starte uddannelse igen. Hun havde genoptaget arbejdet på fuld tid på
den bar, hvor hun havde arbejdet på tidligere. Så dagene
gik med at sove lidt for længe, komme i arbejdstøjet og
knokle med det sureste af alle job – isolere og lægge tagplader på. Der skulle holdes øje med vejret, for lidt regnvejr kunne ødelægge det hele. Så hun måtte hun hele
tiden hive presenninger af og på, og en nat havde det
blæst og regnet så kraftigt, at et par af presenningerne
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var blæst af og den nyligt nedlagte isolering blevet våd.
Så var det forfra med det hele – isoleringen op igen, tørre plastfolien, ny isoleringen på og så tagplader på med
det samme. Det havde kostet hende lange arbejdsdage,
og med en 20 til 04 vagt oven i, var det ved at tage livet af
hende. Men hun ville og hun skulle, og hun skulle nok
vise dem alle sammen at hun kunne.
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15.
Efter at have indlogeret sig i Noahs lille hus, syntes Ama
det var på tide han fik set Noahs andet hjem – hans tømmerhandel.
Da han trådte ind i denne specielle verden for første
gang, følte han sig meget lille og på eventyr. Det mindede ham om nogle af rejserne med sine forældre til det
store udland eller første gang hans farfar havde taget
ham med i Roskilde Domkirke.
Da han fandt frem til indgangen til butikken, var der
næsten tale om en kirke. Noah havde sørget for en kæmpe tagkonstruktion på bygningen, hvor det nederste af
taget gik ud og dannede overdækning over terrasser
rundt om huset. Indgangen bestod af to store svingdøre,
som udløste ringning på indtil flere klokker, når man
gik igennem dem. Så kom man ind i en stor entré, hvor
der solgtes frø og planter, samt sjove tilbud på diverse
hjemmelavede skulpturer og kakler, som lokale havde
lavet i deres fritid. Inden for i butikken var det lige så.
Ud over det forventelige som søm og skruer, beslag,
el-artikler og værktøj, var der også en sær blanding af
kunst og hemsløjd. Inde i butikken til højre var der en
stor åbning ind til ”kontoret”. Her gik man et trin op og
kom ind til et stort skrivebord og en disk med kasseapparat, hvor Noah tog sig af det strengt forretningsmæssige.
Ved siden af, kun adskilt at forskelligt gammelt
værktøj og sjove nedløbsrør, gamle musikinstrumenter
og andet ragelse, som hang ned fra loftet, var der et større solidt egetræbord, en masse stole og et stort køleskab.
Fra begge dele af kontoret var der vinduer og her
kunne man se havnen og bådeklubbens små skure.
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”Välkomna” gnækkede Noah, da han så Ama komme anstigende ”det var på tid at se herren her i butikken.
Stig på, stig på, og lad mig vise dig resten af slottet”.
De gik ind i et køkken og videre ud i butikken igen.
”Her er så toaletten, om du får brug for den” sagde
Noah og pegede på en dør i hjørnet ”men kom nu ind i
det allerhelligste”.
De trådte ind i et lavloftet rum. Her var der en masse
reoler med bøger og tidsskrifter og nogle store skabe fra
gulv til loft. ”Der her er for specialisterne” sagde Noah,
”dem, der vil vide mere eller har særlige ønsker.
I disse skabe ligger håndsmedede hængsler og låsetøj, Fine kompasser og lanterner. Gamle søkort og kikkerter.
Værktøj til specialarbejde. Gamle frække fotos fra
dengang man tog billeder på glasplader – finere fotos er
aldrig lavet siden. Og på bogreolerne er alt du kan få brug
for at vide om gamle håndværk, smukke samlinger i træ
og sten. Bøger om plåtarbejde som ingen blikkenslager
kan lave i dag, norske brændeovne og skorstene. Bøger
med 1001 knob og knuder, og jeg ved ikke hvad. Alle har
bidraget gennem tiderne og TræLarsen, som jeg overtog
stedet fra, havde allerede lavet en god samling. Her kan
du bruge mange timer, hvis du er interesseret. Men kom
nu med ind til noget, der måske interesserer dig mere,
har jeg på fornemmelsen.” De trådte ind i et stort rum,
hvor der var højt til loftet. Kæmpe bjælkekonstruktioner
af den smukkeste slags bar loftet og i midten af rummet var der en stor hvidkalket masseovn. Det lignede
nærmest et røgeri på Bornholm, som Ama kunne huske
han engang havde besøgt. Skorstenen rejste sig op igennem rummet, som en snoet dragehale, og selve loftet
bestod af plader i forskellige træsorter og metaller. En
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sær blanding han aldrig havde set før – et helt kunstværk i sig selv. ”Ja, kig du bare, men det vigtigste står her
henne, så ska du også få høre rummet” sagde Noah og
førte ham forbi den store ovn. Bagved åbnede rummet
sig endnu mere, takket være store vinduer i loftet og på
det smukke parketgulv i ædeltræ af en slags, stod der
et flygel og et trommesæt. ”Værsgo, sæt dig og spil om
du har lyst” sagde Noah. ”Jamen, hvordan ved du at jeg
kan spille klaver” sagde Ama temmelig overrasket. ”Tja,
kald det mandlig intuition” grinede Noah” og så ser jeg
fine hænder, mærker en følsom og lyttende person, så
at herren kiggede interesseret på den lille pladesamling
i mit andet hjem, – ock – så har jeg haft besøg af hr. Al
Ani den ældre”. ”Hvad, hvordan kan det gå til” spurgte
Ama forbavset. ”Du tror måske ikke at de arabere passer
ordentlig på dig hva?” sagde Noah. ”De er lige så urolige
for, hvad du har gang i, som dine egne forældre vil have
været, du er jo også en søn for dem – du skulle høre,
hvordan han fik væltet alle hans og konens og sågar
børnenes bekymringer ud, da først jeg havde fået ham
sat i en stol. Han var faktisk faret vild og ville slet ikke
have været herinde, men haveforeningen så for mærkelig ud for ham, så han turde ikke gå derind, så var det
her mere ordinært i første øjekast. Så her stod han og
var meget forsigtig og nervøs og spurgte meget lavt – på
sit elendige danska, ja det er da værre end mit, syns du
ikke” Ama var ikke helt enig, Ahmad havde en forfærdelig udtale, men han kunne da tale perfekt dansk, hvor
Noah blandede så meget svensk ind, at han var nok så
uforståelig.
”Om det var rigtigt, at der lå en haveforening her,
der hed Lyset, som man kunne bo i – altså hele tiden.
Jeg sagde ja og bød ham en stol og en kop kaffe. Måske
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var han tyrker eller græker, tænkte jeg, og så ku’ det jo
godt være han også ville have en Raki, du ved jeg laver
en udmærket efterligning, du også kan få lov at smage,
så det fik han. Nå, og så gik jeg i gang med at fortælle
ham, at det altså var meget svært, at komme til at købe
et hus derovre i Lyset. Jamen, det var ikke til ham – og
så fortalte han om dig og det hele. Også at du spillede
fantastisk godt på klaver, og hvis det stod til ham, så
blev du musiker. Så HÆ jag har mine spioner ude – det
er sgu li’som under kriget”.
Vi blev helt fina venner, Ahmad og jeg, og han blev
her længe. Han spiller jo også musik, så jeg har bjudet
ham ud her en dag, så vi kan spille tilsammans. Nå, og
så fik han også luftet en anden bekymring. Det var omkring Muhammad, som han var bange for skulle ende i
noget religiøst sump og fordærv. Han mangler en praktikplads, og senere en læreplads, og ved du hvad, jeg tager ham sgu i praktik og opfører han sig ordentligt og
har hænderne skruet ordentligt på, så ansætter jeg ham
sgu også som lærling, hvis jeg må.
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16.
Ama var paf; den Noah var da utrolig. Han blev pludselig ramt af savn til sine forældre, bare de kunne have
mødt Noah og de andre herude, det ville de have nydt.
Det ironiske var bare, at var de ikke døde, så havde
han jo aldrig mødt dem, så kabalen kunne ikke være
gået op.
Han satte sig til flyglet og slog et par toner an. For
fanden, hvor var akustikken god og lyden af det flygel
heller ikke dårlig. Han lukkede øjnene og gik i gang
med Griegs pragtfulde klaverkoncert, den kunne han så
godt som udenad, men han havde aldrig spillet den på
så godt et instrument.
Da han var færdig, blev der klappet af flere hænder.
Åbenbart havde hans spil fået flere kunder til at
komme ind, uden at han havde hørt dem. ”Det var flot”
udbrød flere af dem ”hvor spiller du godt”, ”hvor lød
det godt” og så videre. ”Ja, vi må fejre, at vi har fået en
koncertpianist i vor midte” sagde Noah ” kom med ud i
kontoret” og så gik de alle der ud. Der kom øl og brændevin på bordet. Nu var Ama godt nysgerrig efter at få
at vide, hvordan det kunne være Noah havde en hel lille
koncertsal her.
De andre stamkunder havde nok hørt det før, men
Noah gik i gang med historien. ”Tja, det var vel farssan
som stod bag. Han spillede fiol og det fik jeg da også
lært, og vi spelade tilsammans til mange bryllupper
dengang i Dalarna. Så kom jeg nærmere den nye verden her i København og Malmø, hvor de unge hørte, og
dansede til, jazz. Det var noget helt andet og så kom jeg
i gang med at spille bas i stedet. Jo, fiolen spillede jeg da
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også på til traditionel dansbanamusik. Det vakte lykke i
mange pigehjerter, men det var nu jazzen mit hjerte var
faldet for. Flere af dem, der flygtede til Sverige var også
jazzmusikere – dem kunne nazisterne heller ikke lide –
der var både danskere, tyskere, englændere og amerikanere og en enkelt hollænder i mellem, kan jeg huske. Så
jeg fik gang i bassen og den kunne de heldigvis bruge i
mange af de småbands der opstod. Så forsvandt det hele
igen, da krigen var slut. Alle fik travlt med at finde tilbage og starte en ny tilværelse. Det gjorde jeg også selv,
jeg havnede jo her. De første par år gik med at etablere
forretningen og bygge det nødvendigste, men da jeg gik
i gang med slottet, besluttede jeg, at det også være kreativ sted og ikke bare træ det hele. Jeg havde bevaret kontakten med mange af musikerne og flere af svenskerne
og danskerne blev ved at spille sammen i alle mulige
konstellationer. Du kender vel Svend Asmussen – han er
en af mine gamle venner. Så kom der gang i København
i 50’erne, hvor de sorte amerikanere kom til og fik lavet
byen om til et jazzmekka – ja og de hvide fulgte da heldigvis også med – åh, hvor var det en fantastisk tid. Når
de var trætte af indre by, så havnede de herude. Stan
Getz har stået her, Dizzy – for ikke at snakke om halvdelen af både Count Basies og Ellingtons orkestre.” ”Det
da løgn” fik Ama fremstammet. ”Næh” sagde Arthur –
en af de rigtigt gamle stamkunder, der også havde boet
i ’Lyset’ næsten lige så længe som Noah ” vi fik de mest
fantastiske dage og nætter forærende, takket være Noah
og hans forbindelser” – ”og PladeÅges” sagde Noah
”PladeÅge var faktisk en fremragende saxofonist, desværre drak han som et hul i jorden, når først han kom i
gang. Det gjorde mange af de andre jazzmusikere ganske vist også, men PladeÅge blev desværre hurtigt så
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beruset, at han ikke kunne spille ordentligt. Jo, i starten
– de første dage spillede han forrygende. Så godt, at han
altid kunne hoppe ind på de forskellige spillesteder og
vinde respekt. Han havde et gehør, og en teknik der var
stor, og en tone, der fik selv Stan og Benny til at nikke
anerkendende. Dexter var hans bedste makker og de to
kunne spille duet, så vi græd. Men efter 14 dage var han
brugt op, og efter en måned, havde han hærget byen og
”Lyset” med, og så blev han til sidst indlagt på den lukkede, ofte efter håbløse selvmordsforsøg. Men det var
faktisk ham, der fik de fleste af stjernerne herud”.
Det var lige før hele selskabet her også endte på intensiv afdeling til udpumpning. I hvert fald blev der
drukket godt og fortalt mange historier om dengang,
da jazzeliten havnede ude hos Noah. De få kunder der
dukkede op, blev hurtigt betjent af en af de mere ædru
gæster, eller også skyndte de sig ud igen, da de hørte
den højlydte snakken og grinen i baglokalet. Det var
ikke forretningen, der havde Noahs største interesse.
Der var efterhånden kommet mange af stamkunderne i rummet, som der åbenbart gjorde hver eftermiddag,
kunne Ama fornemme. De var alle nysgerrige for at finde ud af hvem Ama var og ivrige efter at fortælle ham
om sig selv og deres gruppes fortræffeligheder, samt de
andre gruppers mangel på samme. Det medførte protester og mange drillerier blandt de tilstedeværende, og
de næste timer fik Ama en vigtig introduktion til sin nye
verden.
I Sildebæk var der flere små adskilte verdener, som
de, der boede der, havde fuldstændig styr på og alle
grupper var repræsenterede. De var naboer men med
klare forskelle og interesser, og selv om de også mødtes
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til festlige lejligheder og mærkedage, så var der usynlige
grænser imellem dem.
Der var fiskerne og deres del af havnen. De var ligesom de ophøjede, de der havde været der længst, de
der historisk set var grundlaget for hele samfundet her
og især hos den lille familie, der var tilbage som eneste
erhvervsfiskere, var der en tydelig klasseforskel på dem
og så alle de andre.
Så var der fritidsfiskerne. De hørte lidt til den bedre
halvdel af havnebeboerne. De kendte også til erhvervet
og fiskene og det hårde arbejde men også til fornøjelsen
ved at hive en fangst i land og sidde og snakke om vejr
og vind over en kølig øl bagefter.
Det var ikke som de der fritidssejlere. De gik jo bare
op i deres både, og hvor fine og dyre de var. Hvor hurtigt de kunne sejle og den slags pis. Næh, dem regnede fiskerne ikke rigtig med. Men blandt lystsejlerne var
der nu også skel. Der var dem der bare elskede at sejle,
dem der havde en båd, fordi den altså bragte dem ud i
en anden og spændende verden, hvor man var væk fra
dagligdagens trummerum og kunne mærke vinden og
strømmen.
Dem hørte Mikkel, Muhammad og Ama til. Så var
der dem, hvor det var selve livet i og omkring sejlklubben og bådene det handlede om. Hvor man var fælles
om at hive op og sætte i, passe og pleje og hygge sig
sammen.
Her var det ikke så meget det at sejle, som det at være
fælles om bådene og bådeklubben. Gå til generalforsamlinger og skændes om bestyrelsens forslag til fællesprojekter.
Her overlevede noget af det, som ellers var gået tabt
i samfundet, altså det socialdemokratiske. At man løfte69

de i flok og så i øvrigt indordnede sig under det fælles
normsæt. Sådan gør vi her, og det skal der ikke laves om
på. Kend din pligt og få så din ret. De herskede efterhånden over det meste af den gamle havn, og det måtte
fiskerfolket finde sig i, de havde hverken pengene eller
fællesskabet til at hamle op med lystsejlerne.
De mest særprægede var nu haveforeningsfolkene i
”Lyset”, som jo boede mere eller mindre ulovligt på deres del af det lille opland, der var bag havnen og sejlerfolkets pladser. Nogle af dem tilhørte så også det sejlende folk og var gode at have i baghånden, for de var
altid hjælpsomme og en del af dem gode håndværkere,
og det kunne en sejler altid få brug for. Nogle var også
lidt uldne i kanten og handlede med diverse sorte varer,
som altid kunne spare en for lidt, som så kunne bruges til fornøjelser i stedet. Eller på deres møgbiler. Her
havde de næsten alle et fællesskab, mændene, som deres
næststørste interesse, og kvinderne, som deres vigtigste
transportmiddel, som sparede dem for at komme ud i
dårligt vejr og slæbe varer hjem fra supermarkederne,
hente ungerne og hvad biler ellers kunne bruges til. Heldigvis var der denne fælles interesse, som kunne forene
dem på mange måder. Mændene kunne passe deres fritidssysler, reparere på både skibe og biler, og kvinderne
kunne køre bilerne, når mændene havde fået for meget
indenbords. Flere af haveforeningens beboere var automekanikere eller smede, og der var sågar en der arbejdede på et større bilværksted som lagermand, så det kunne ikke være meget bedre.
Ama selv vaklede hjem på et tidspunkt, måske sulten, men det mærkede han ikke oven på al den øl og
snaps, men i hvert fald var han mæt af oplevelser og historier, som han ikke havde troet mulige.
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17.
Da Ama vågnede op ad formiddagen næste dag, tog han
igen hjem til lejligheden, for nu skulle han så til det. Den
endelig oprydning og udvælgelse af sit barndomshjem –
af hans forældres liv og efterladenskaber. Det var i første
omgang overskueligt; hvor meget kunne man egentlig
have i en 2½-værelses lejlighed. Det viste sig dog alligevel, at den kunne rumme ikke så lidt. Når mennesker
dør unge og uden varsel, så er der ikke tænkt på oprydning endnu, sådan som ældre mennesker ellers begynder på. Hans elskede farmor i Roskilde var blevet
gammel og træt og døde stille og roligt af alderdom.
Hun efterlod sig kun de få møbler hun havde, og så
en dragkiste med det, hun syntes de efterladte skulle
have.
Alt lagt i orden og med navn på, så der ikke var noget at være i tvivl om.
Her var det noget andet. Der var ganske vist ikke så
mange møbler, og næsten ikke noget han ville gemme,
men så var der alt det, der havde haft deres store interesser.
Mors kæmpe bogsamling og fars lige så store ud i
musik. Det var samtidig det de havde præget ham med,
og som han nu indså han ville få frygteligt svært ved
at sortere i. De fleste af bøgerne kunne godt smides ud
– det meste kunne lånes via biblioteket og alt skriftligt
blev gemt digitalt i dag, så det var mere et spørgsmål om
minderne, når han så de enkelte titler. De havde givet
anledning til mange gode diskussioner. Hans far læste
dem også, så de havde rigtigt gang i kæberne, når Ama
havde fået læst sig igennem en klassiker, eller en politisk
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biografi, som mor havde nødet ham til at læse. Han far
var kun interesseret i indholdets politiske påstande og
problematikker, hvor hans mor gik nok så meget op i det
litterære, sproget, tonen, ordene og opbygningen. Sjovt
nok var det nærmest omvendt, når de kom til musikken.
Her var det hans far, der analyserede og gik op i detaljerne, hvor mor først og fremmest gik op i virkningen, og den påvirkning hun fik af tonerne, og helheden
i musikken. Hun havde studeret litteratur, og han var
musiker, så det var nok ikke så mærkeligt.
Der var bare det der med en bog. Noget papir med
trykte ord på, var noget andet end at se det på en skærm
– det syntes selv han, selvom han havde en naturlig tilgang til pc’erne og alt det andet elektroniske og digitale, der havde domineret hans opvækst. Ama besluttede,
at han ville tage alle de politiske og kunstneriske bøger
med sig og smide resten ud.
Med musikken var det lidt det samme. Det hele kunne vel fås via nettet eller lånes på biblioteket, ligesom
bøgerne, men her var det sværere for ham, for lyden var
ikke den samme. Hans far havde en imponerende samling af grammofonplader, og dem vidste han med det
samme, at han måtte gemme. Han vidste også, at det var
et håbløst projekt, da han havde besluttet at gemme alle
PladeÅges, så nu havde han vel firetusind plader. Her
var så mange timers musik, at han nemt kunne regne
ud, at han aldrig ville få hørt det alt sammen indenfor
de næste 20 år, hvis han også skulle lave andet.
Ud over bøger og plader var der det helt private –
det han ikke kendte, men som lå i skuffer og arkivbokse, gamle breve og fotos. Da Aisa og Muhammad havde
hjulpet ham med den første oprydning, havde de kun
fjernet alt, som var kødeligt personligt. Tand- og hår72

børsterne, barbermaskinen, medicinskabet, deres tøj og
sengetøj. Men alt det der lå i skuffer og gemmer, som
var papirer og små æsker, smykkeskrin og poser bagerst
i klædeskabene, havde de ladet blive. Det måtte vente til
den dag, hvor Ama selv kunne tage vare på det – helt
alene. Det kunne han godt nu, selvom følelser væltede
rundt i ham, og han pludselig begyndte at græde med
jævne mellemrum. Han kæmpede sig igennem det, kvadratmeter for kvadratmeter, skuffe efter skuffe, konvolut
efter konvolut, pose efter pose. Timerne gik uden at han
opdagede, at det var ved at blive aften, og han egentlig ikke havde spist noget. Han havde drukket. Normalt
drak han ikke og brød sig ikke om det. Vennerne gik
meget mere til den, og han drak da også, når han var i
byen med dem. Især da Muhammad også var begyndt
på det. Det havde egentlig været så nemt og fint for ham,
så længe han temmelig fejt kunne dække sig ind bag
en påstået solidaritet med Muhammad, der ikke måtte drikke for sin mor og ham den gamle Muhammed.
Men da Muhammad fik sin jeg vil være dansk-periode
og min far har ret: nyd livet og skid på religionerne, så
måtte Ama finde ud af, hvad han egentlig selv ville og
drak og røg så med for ikke at være udenfor.
Nu var han havnet i Lyset og blandt Sildebæks hulebeboere, dermed i et kraftigt fordrukkent miljø. Her
drak de fleste mænd det meste af tiden og havde gjort
det i det meste af deres liv, så det var nærmest som en naturlov, hvor øl og spiritus var en nødvendig del af arternes overlevelse på dette sted. Dette, sammen med hans
egen sorgstemning, havde gjort, at han havde drukket
en del på det sidste. Han var meget alene og her i lejligheden, stod der mange flasker. Hans forældre drak ikke
til daglig, men hans far drak altid en del sammen med
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Ahmed, når de sad og snakkede og hørte musik. I weekenderne hørte det sig også til med øl og snaps til frokost,
vin til maden og måske en lille en til at sige godnat på,
som hans far sagde. Alt i alt småfordrukne, som hovedparten af den danske befolkning var, uden at det kunne
mærkes på dem i det daglige.
Så han havde nok fået drukket en 3-4 øl mens han
gik her og ryddede op, og nu havde han åbnet en flaske
god rødvin, han nippede til, mens han sad og læste i
nogle gamle breve han havde fundet. Glødende kærlighedsbreve mellem hans far og mor, mens hans far havde været i militærnægterlejr og hans mor var startet på
Universitetet. Han ville både læse det, og lægge det fra
sig til senere afbrænding, uden at have læst det. Det var
deres – det var privat, men alligevel var han selvfølgelig
også nysgerrig, de her breve var sådan set også starten
på hans liv. Der var så meget, der kunne være gået galt,
kunne han da godt regne ud. De var et umage par allerede dengang. Hans far, Carl, var en arbejderrod med
generationers klassebevidsthed og håndværkerstolthed
på bagen. Og så var han allerede dengang bidt af en gal
musiker, spillede selv jazz og rendte til al den musik der
blev spillet i byen. Elskede fest og ballade, kunne Ama
tydeligt læse. Susanne, hans mor, var modsætningen.
Den stille pige fra det pæne borgerhjem. Ja, mere end
det, en falleret adelsslægt med drama i flere led. Susanne var født Svane til efternavn og slægten havde været blandt landets rigeste adel og siddet på en helvedes
masse herregårde, bestemt over konger og borgmestre.
Susannes mors gren af familien var gået ned med flaget efterhånden. Til gengæld var hendes fars slægt gået
den modsatte vej opad. Fra undertrykte landsbybønder
i 1700-tallet, var de blevet selvstændige bønder og føre74

nde i opgøret med adelen og opbyggelsen af andelsbevægelsen. Hans morfar var endt som en belæst mand og
lærer på en højskole. Her var hans mormor også endt.
Mest af nød, da hendes forældre ikke kunne betale for
en uddannelse til hende i de store byer. Så havde hans
morfar forført den unge frøken og gjort hende tyk, og så
havde de balladen. Nå, men dengang var det så bare at
blive gift, og da morfar snart avancerede til højskoleforstander, syntes den fallerede adel, altså hans mormors
forældre og familie, at det var da ikke så ilde endda,
selvom det var bønderne hun endte hos. Mormor kom
sig aldrig over sit fald, og det blev ikke et lykkelige ægteskab. De fik kun Susanne, og da hun var ti år gammel tog faderen livet af sig. Hendes mor flyttede hjem
til sine forældre og havde nu en ganske god pension at
leve for. Hun var en snob, der forsøgte at håndhæve et
overklasseliv, som pensionen slet ikke kunne leve op til,
hvad hun heller ikke selv kunne, så det blev en meget
forstillet og kunstig opvækst Susanne fik. Hun huskede
sin morfar, som den eneste fornuftige og kærlige i det
hjem. Han så tingene klart og var den eneste, der også
kunne undskylde og forklare Susannes fars selvmord.
Desværre døde han, da Susanne var 15 år gammel, og
så var hun ladt alene tilbage med sin snobbede mor og
mormor, der håbede på, at den hvide prins ville komme ridende en dag, og tage Susanne med sig. Så Susanne blev holdt nede og hjemme, kun beskæftiget med at
læse bøger og lave håndarbejde. Heldigvis kom hun på
gymnasiet og her var der nutid og liv. Beatles og fest og
begyndende opbrud over hele linjen. Susanne var stadig
den stille og pæne pige, men hun havde da både øjne
og ører med sig, så da gymnasiet var overstået, var hun
den der var skredet. Hun kunne starte på Københavns
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Universitet på hvilket fag hun end ønskede sig, selvom
der stadig var en skrap adgangsbegrænsning. Hun havde årets flotteste studentereksamen.
Hun boede på kollegium og her fik hun hurtigt en
god veninde, som der var meget gang i. Hun havde
smidt bh’en og var aktiv i Rødstrømpebevægelsen og på
venstrefløjen. Frem for alt var hun aktiv på dansegulvet
og i sengene rundt omkring hos de unge fyre. Hun fik
slæbt Susanne med ud i livet, og det var sådan hun var
rendt ind i hans far. En aften på et musiksted, hvor hans
far havde spillet. Han spillede trompet og flygelhorn i
et jazzrockorkester, som var vældigt populært. Deroppe
fra scenen kunne han stå og spotte de smukke, unge piger ”og da han så min mor sagde det pling.” Sådan fortalte han altid historien, hvor mor havde sin egen udgave. ”Ja, ja, nok opsøgte du mig den aften i en pause, men
du havde indtil flere andre piger kørende i baggrunden,
så det der med pling – det var nu nok bare endnu en
erobring du var ude efter.” ”Sludder og vrøvl” – hans far
protesterede altid voldsomt ved denne del af udgaven
– ”du var aftenens lysende stjerne, som straks fik alle
andre piger til at blegne.” Carl var temmelig romantisk,
når det kom til stykket, selvom han altid optrådte med
den barske murerfacade. Hans mor var mere nøgtern og
havde fortalt alt det her til ham, når de var alene i lejligheden og far var flyttet ud i sommerhuset.
Nu sad han så her og læste deres breve fra den gang
– og de var i hvert fald forelskede begge to, det kunne
han da læse. Han kunne også læse mors bekymringer
for Carls heftige liv og helbred og deres mulige fremtid,
og fars vilde kærlighed, uden anden tanke end ønsket
om konstant nærhed og elskov. De havde været kærester i mange år, før de flyttede sammen og Ama hav76

de de først fået, da hans mor var 37 og hans far 39, så
han havde haft gamle forældre. Det havde han da også
kunnet mærke i hele sin opvækst. Hans lege- og skolekammeraters forældre var meget yngre og fra en anden
generation, og det gav ham tit problemer. Han var meget
anderledes og sær, syntes de andre børn vist, i hvert fald
havde han aldrig haft ret mange andre rigtige kammerater end Muhammad.
Nu orkede han ikke læse mere eller så meget andet.
Uden at tænke over det sad han pludselig ved klaveret og spillede. En sørgmunter bluesagtig ballade, som
hans fingre fik gennemtvungen. Han havde ikke rørt
klaveret siden før Roskilde. Havde ikke haft lyst eller
energi. Det var helt nyt for ham. Før det spillede han
hver dag, og det havde han gjort i snart mange år. Heldigvis havde Noahs flygel fået ham i gang igen. Hans
forældre havde tidligt ham sendt til klaverundervisning.
Det var nok mest hans far der pressede på, men han
troede også, at hans mor syntes det var en rigtig god idé
af flere grunde. Hun vidste, hvilken betydning det havde haft for hans fars liv og for deres møde. Hun ønskede
det bedste for sin søn og vidste, at det var en særlig glæde man kunne have hele livet, at spille et instrument, og
så troede Ama faktisk også, der var en lille snert af skjult
borgerlig adelsstand i det, selvom hun aldrig ville have
indrømmet det. Det hørte med til den gode dannelse, og
hun havde selv lært at spille violin som barn.
Under alle omstændigheder havde de altså fået ham
i gang med klaverspillet i en tidlig alder, og han elskede
det. Han havde lært det klassiske klaver og gået hos en
dygtig, gammel klaverlærer, men han havde også fået
jazzen og alle dens afarter med, da hans far sørgede for,
at han både lærte at improvisere og nok så meget, at lytte
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til og føle musikken. Frem for alt rytmerne. Når hans
klassekammerater gik til fodbold, så rendte han til musikskolen. Ud over de faste timer hos den gamle støvede
Berthelsen og hans fine flygel, så var der trommer, sang
eller guitar på programmet på musikskolen.
Hjemme blev der spillet og diskuteret musik, og især
når de var i sommerhuset kunne han udfolde sig frit.
I ejendommen kom der hurtigt klager over den megen musiceren, så de måtte anskaffe et elektrisk klaver,
så han kunne øve med hovedtelefoner på. I sommerhuset var der langt til naboerne, og han kunne bare spille
løs. Her hændte det også, at hans far og mor spillede
med. De havde et par stykker klassisk musik, de kunne enes om og kunne spille sammen. Han spillede klaver, mor violin og far på flygelhorn. Senere, da familien
Al-Ani var flyttet ind overfor, og far og Ahmad havde
fundet hinanden, blev det mere vildt. Når de kom ud
og besøgte dem i sommerhuset, havde Ahmad sine
blæseinstrumenter med og så prøvede de at spille noget sammen. Det var nok ikke særligt godt at høre på,
især ikke i de første år, for Ama var ikke god på klaveret
og slet ikke trænet nok til arabiske rytmer. Det samme
problem havde hans far, og Ahmad havde lige så svært
ved at finde melodien, hvis de prøvede at spille en jazz
evergreen.
Den eneste, der faktisk kunne være med helt fra starten, var Muhammads ene storesøster, Zania. Hun fandt
selv nogle congasser frem, som Ama havde fået en gang,
og så begyndte hun bare at slå en rytme til, når de spillede. Det blev aldrig til noget videre med det orkester,
men for dem alle blev det alligevel starten på en musikalsk karriere. I dag var Zania kendt som trommeslager
og sanger, selvom hun endnu ikke var færdig på ryt78

mekonservatoriet, og Ahmad spillede i et godt amatørband, der optrådte til diverse fester og sågar hjemme i
ejendommen, når de havde karréfest.
Det var kun hans far, der ikke fik gjort mere ved det.
Han ville eller kunne ikke. Nej, embouchuren var
væk, eller han var for gammel til det pjat, eller hvad han
nu brugte som undskyldning. Problemet var nok i virkeligheden, at han ville spille på et meget højere niveau,
end han kunne. Han var ikke dygtig nok og havde heller
ikke tiden og kræfterne, der var jo et arbejde, der skulle
passes og som sled på det hele. Det var nok her hans
fars bitterhed voksede og gjorde, at Ama havde det så
svært med ham de sidste par år. Der var ikke noget der
var godt nok, alt gik ad helvede til efter murens fald!
Eller rettere sovjetkommunismens. Det var ligesom det
ændrede hele stemningen, kunne Ama mærke, selvom
han var alt for ung til at forstå, hvad der foregik. Han var
jo født nærmest samtidig med dette, men at det havde
præget hans forældre, opdagede han da efterhånden.
Han begyndte at forstå lidt af deres diskussioner, efter han selv havde fået læst i nogle af de historiske og
politiske bøger, hans mor proppede ham med.
Hans mor var en meget sammensat person, der gik
meget grundigt og fundamentalt til tingene. Hun havde
nogle stålfaste principper og en meget ren opfattelse af,
hvordan verden burde være, hvad der var rigtigt og forkert. Hun havde også en snert af religiøsitet og gammeldags kristendom. Grundtvigiansk som hun var opdraget af sin far, så længe han levede og siden ved hendes
mormors mere mørke udgave af bibelhistorien og Guds
befalinger. Som ung var hun kommet ind i de universitetsmarxistiske kredse samtidig med den ny kvindebevægelse, og begge steder havde hun stået for en stålfast,
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og meget teoretisk opfattelse af tingene. Det havde hans
far dog fået blødgjort en del, men han tilhørte nu også
den anden grøft. For ham var socialisme en selvfølgelighed, den eneste tro man kunne have der hvor han kom
fra. ”Og det handler sgu om praksis, min pige. Står du
på stilladset og ser en dum mester overhale en lærling,
eller sætter ham til noget urimeligt arbejde, så er det
bare at gå ned og love ham øretæver, og hvis det ikke
hjælper, få fat i de andre arbejdskammerater og sætte
sig i skuret et par timer, så plejede den kamp at være
overstået og kapitalistsvinet havde lært, at han ikke bare
ku’ te sig som det passede ham, selvom han havde pengene og arbejdspladserne.” Den slags taler holdt han tit,
til stor irritation for Ama og hans mor.
For ham var der det daglige fællesskab, fagforeningen og så partiet. Han havde meldt sig ind Socialistisk
Folkeparti, samtidig med at han først og fremmest var
aktiv i fagforeningen. Her tog han sin tørn med kommunisterne, som prøvede at sætte sig selv på dagsordenen
hele tiden, som om de havde patent på den rette lære og
strategi. Alt det her havde Ama måttet lægge øre til fra
han var 14-15 år, for da diskuterede hans forældre ivrigt
derhjemme. Hans mor og far havde ganske vist mødt
hinanden gennem musikken, men de kunne lige så godt
have mødtes i SF, for Susanne havde også meldt sig ind i
det parti, da hun var aktiv rødstrømpe. Her så kvinderne en mulig platform og en åbenhed for de kvindespecifikke dagsordener, som de gerne ville støtte. Det var nu
ikke lige noget, der passede murerne på det tidspunkt,
det var kun de unge hippiemænd, der kunne være med
på den galej og gå med barnevogn og den slags pjat – det
var sgu lige før de også ville amme.
80

Han havde været så fanget af sit eget klaverspil, at
han slet ikke havde set, at Aisa var kommet ind i stuen.
Nu fik han et mindre chok og hev hovedtelefonerne
af.
”Undskyld Ama, det var ikke for at forskrække dig,
jeg ville bare spørge, om du ikke vil have noget mad
med – eller skal jeg bare komme ind med noget til dig”
spurgte hun. Det var nok meget godt med en pause, så
han takkede ja og slukkede for klaveret. Hvad skulle
han gøre uden Aisa.
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18.
Noah havde sin egen aftenterrasse. Gennem årene havde han fået opbygget forskellige kroge på sin tømmerplads, som passede til hans gemyt og behov. En af dem
han var gladest for, var denne solnedgangsterrasse.
Der var synlig solnedgang denne aften og han havde
allerede siddet her i en times tid og solen var stadig ikke
nået ned i horisontniveau. Den bedste tid på dagen – en
stund der burde være hellig for alle. Tiden, hvor menneskene stoppede op og lod dagen og fortiden glide forbi,
mens man mærkede sig selv og hinanden.
Nå ja, det med at mærke hinanden. Da han var ung
havde han nydt denne stund i selskab med kvinder, og
her var solnedgang gledet i baggrunden for elskov.
Dejlige oplevelser at huske tilbage på, men også
smertefulde.
De bedste var med hans kortvarige elskede – de andre var døgnfluer i nydelsescentret af luftige bekendtskaber uden støbt fundament. Måske – måske og så
ikke, savnet af HENDE og KÆRLIGHEDEN var for stor
at overvinde. Det havde han aldrig gjort. Så hans liv var
blevet derefter – ensomt og fuldt af bekendtskaber.
Han huskede sin barndom i Dalarne som solrige
og glade. Der var megen kærlighed i hans hjem uanset
manglen på næsten alt andet. Her var der også mange
gode aftenstunder at tænke tilbage på. Solnedgange over
den store sø de boede ud til, hvor de lunede sig med the
og nybagte boller uden smør eller andet. Ham og hans
søskende havde ikke manglet noget, men det vidste han
at hans forældre havde. Papa, der kom hjem med en ussel dagløn og Mama, der brokkede sig over skovejerens
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nærighed og manglende respekt for det arbejdende folk
– og så strejkede de – skovarbejderne. Så manglede der
endnu mere derhjemme i lang tid. Begravelsestøjet blev
pantsat hos onkel i den store by, og børnene blev sendt
ud og samle alt muligt – bær, svampe, fugleæg og brænde.
De levede af fisk og atter fisk. Heldigvis havde søen
mange af dem, men hold kæft, hvor han hadede fisk i
mange år. Sjovt at tænke på nu, hvor han elskede en god
rødspætte, men der gik mange år, før han begyndte på
det. Faktisk først da han flyttede til Danmark, hvor de
sjovt nok spiste mindre og mindre fisk, selvom de havde
så mange af dem rundt omkring sig.
I det hele taget var Danmarks og Københavns befolkning et nyt og anderledes bekendtskab, som han endnu
ikke havde vænnet sig helt til, selvom han havde levet
med dem i over 60 år. Og det kunne han så takke Hitler
for. Hvis ikke den psykopat havde fået indfanget det tyske folk i sit vanvid, og den tyske storkapital var hoppet
med på vognen, så havde han jo aldrig mødt Sarah.
Måske aldrig blevet rablende forelsket. Nok aldrig
flyttet til Danmark og endt her i sin dejlige stol med udsigt til en smuk aftenhimmel.
Krig kan have en side, som lukker op for det gode på
mange planer. Nøden, der får mennesker til at hjælpe og
tåle langt mere, end de ellers ville gøre under normale omstændigheder. Flugt og tvangsarbejde, der giver
nye venskaber og skæbnefællesskaber. Dem kendte han
mange af, som de fleste der havde overlevet 2. verdenskrig gjorde.
I 1938 var han færdig som tømrer-snedkersvend og
ville på valsen. Ud at se verden og væk fra det trange
Dalarne. Her var smukt men også indelukket. De uen83

delige skove og ensartede landsbyer med ensartede
mennesker. En stor samling fattige bønder og land- og
skovarbejdere. Dem ved minerne og dem ved jernbanen.
De få fiskere og musikerne, de eneste, der livede op
i den sorte hverdag for småfolkene. Så var der den lille småborgerklasse. Skolelærerne, præsterne og lægerne, der trængtes i stationsbyerne og forsøgte at mænge
sig med den reelle lokale overklasse. Storbønderne og
herremændene, jordbesidderne og mineejerne. Af sten
og jord er du kommet – til klippe og bonderøv blev du,
kunne man sige om de indbildske og magtfulde flok,
som han havde lært at hade som barn. Som de, der bestemte hvor meget, eller rettere, hvor lidt mad de havde
der hjemme. Hvor længe Papa var væk, og hvor træt han
var, når han endelig kom hjem. Hvor rasende eller glad
Mama havde været, alt efter om hun havde fået afsat en
gulvtrasa, en broderet dug eller et sjal til de rige, til en
foræringspris, eller med en ordentlig fortjeneste.
Mærkeligt nok var der slet ikke det samme klassehad i Danmark, havde han til sin store forundring opdaget som noget af det første, da han ankom. Jo, lige efter
krigen var der mange, som hadede alle de tyskervenlige,
dem der havde skummet fløden ved at tjene det tyske
herrefolk. Og kommunisterne stod stærkt – de var heltene i manges øjne. De eneste, der reelt havde kæmpet
og risikeret livet, sammen med en håndfuld nationalister og storborgerlige. Det var hurtigt blevet hverdag
igen, der var stadig mangel på meget, og der var stadig
stor bitterhed hos kommunisterne og mange arbejdere i
socialdemokratiet, men det blev pløret til med den store danske bådforbindelse. Alle i den samme trange og
halvt synkende skude – i de store guders magt og egen
afmagt.
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Der måtte hans svenske grundfjeldsbaggrund rystes.
I Sverige vidste alle godt, hvad der var op og ned,
og selv om der var det samme klassesamarbejde og balancegang mellem højre- og venstrefolk, så var alle sig
det bevidst. Det var ligesom at det brød de sig egentlig
ikke om i Danmark. Det var uhyggeligt, og det var nu
vigtigere at hygge sig. De rige svin var nogle rige svin,
men hva’ fanden, bare vi selv klarer os og kan få en bajer
eller to, så er det nu ikke så værst. Se bare, hvor slemt
de har det i de andre lande. Se, hvor meget smerte og
død og ødelæggelse de andre blev udsat for. Sådan går
det når man er fanatisk, næh vi har nu altid taget det
mere roligt. Se bare på, hvor få nazister der egentlig var
i Danmark.
Nu var solen godt nok på vej ned. Den stod som en
rød kugle og begyndte så småt at farve skyerne oven
over. Fuglene tav stille nu, selv de altid larmende måger
nede på havnen. Hvorfor havde fuglene stadig den respekt for solen, når menneskeheden havde mistet den!
Sarah ja. Han var ikke nået så langt, så kom den forbandede krig og stoppede hans videre rejseplaner.
Faktisk ikke længere end til København nåede han.
Her fik han et udmærket arbejde på et større byggeri,
som de kooperative tømrersvende var i gang med. Det
var altid den slags foretagender, man kunne regne med,
de hjalp en farende svend. Han fik et godt år i denne by
på tærsklen til Europa. Det kunne mærkes, at det store
kontinent lå lige neden for. Desværre på den kedelige
måde, for samme dag, som han havde snøret sine vandrestøvler og begivet sig af sted mod Hamborg, kom tyskerne til ham i stedet. ”Kan du se at komme hjem” sagde en af hans nye danske arbejdskammerater. ”Her er
ikke værd at blive og Tyskland skal du i hvert fald ikke
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tage til. Nu er helvede brudt ud og det bliver kun værre
de næste mange år. Hvis I er heldige i Sverige forbliver I
ubesat og udenfor krigen.” Manden, som hed Knud, var
i forhold til Noah gammel. Nok 30 år eller mere og han
havde været med i den Spanske Borgerkrig som frivillig
og kendte allerede alt for godt til krig og fascister. ”Tag
hjem til Sverige” sagde han ”og find nogle kammerater
du kan stole på, og som vil kæmpe mod fascismen, så
lad os bevare kontakten, og du kan hjælpe os meget. Vi
får brug for det, de få af os, der vil tage kampen op her
i Danmark.
Tro mig, det bliver ikke nemt, men vi får brug for et
neutralt land i nærheden, så længe det varer, det kan jeg
mærke” sagde han.
Noah gjorde som han sagde, og det kom der meget spændende ud af. Jo, det var også spændende. Han
var ung og socialist og var, takket være venskabet med
Knud, ikke blevet hverken socialdemokrat eller kommunist.
Hjemmefra var han blevet socialdemokratisk opdraget om end en meget rød udgave, som slet ikke kunne
sammenlignes med den, der herskede i Danmark, eller
blandt lederne i Sverige for den sags skyld.
Så var han blevet meget optaget af den kommunistiske verdensbevægelse, da han var i lære og havde sine
første arbejdspladser. Her var der mange kommunister
blandt arbejdskammeraterne og alle troede på idéen om
en anden og bedre verden uden kapitalisme og nationalstater, så selv om han ikke fik meldt sig ind i kommunistpartiet, var han på det hold, da han nåede til København. Så var det han mødte Knud, som havde nogle
bitre erfaringer i rygsækken efter årene i Spanien. Om
den stalinistiske tankegang, og dens morderiske logik
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og manglende respekt for menneskeliv, og anderledes
tænkende. Noah lyttede og lyttede til Knuds beretninger og betragtninger om, hvordan han syntes verden
skulle se ud, når der blev ægte socialisme i den. Udsigterne til den var nu håbløse i 1940, men at han var blevet
en uafhængig socialist, der ikke havde lyst til at indordne sig under et parti, var han ikke i tvivl om.
Nu var solen nået under horisonten fra hans synsfelt,
og han måtte hente et tæppe, hvis han ikke skulle komme til at fryse nu. Ligesom han måtte gøre i de første
uger i Malmø. Hjemvendt til Sverige, men så alligevel til
en ny og ukendt del af dette store land. Der var mange
mennesker i Malmø, og mange der manglede arbejde,
især indenfor byggebranchen, da meget var gået i stå
lige her efter krigsudbruddet og besættelsen af Norge
og Danmark. De første par uger havde han hverken arbejde eller et sted at bo.
Han fik dog arbejde som håndlanger på Kockums
skibsværft. Her havde de gang i den, for den svenske
marine skulle bruge nye krigsskibe. Det gav en rimelig
hyre, selv med ufaglært arbejde, og mange nye kompissar.
Så fik han også råd til et lille kammer hos en gammel
enke, der boede i en villa lidt udenfor byen på vej mod
Limhavn. Sådan gik de første par krigsår.
Han fik også taget nogle kurser på Tekniska Högskolan i byggeteknik, så han fik til sidst fik taget diplomuddannelsen som konstruktør. I samme tidsrum kom
han med i en forening, der hjalp flygtninge, som kom
fra Danmark, og han havde en sporadisk kontakt med
Knud. Knud var gået under jorden i Danmark og var
aktiv i modstandsbevægelsen, så det var ikke sådan lige
at skrive sammen, men det hændte, at nogle af de flyg87

tende havde hilsner og breve med fra ham, og han kunne sende nogle retur via folk der tog tilbage til Danmark
som kurerer.
Det var sådan han mødte Sarah. En dag dukkede
hun bare op i det lokale, hvor foreningen havde etableret en slags café og socialtjeneste for danske flygtninge.
Hun spurgte efter Noah og gav ham et brev fra Knud.
Der stod, at Noah måtte tage sig særligt godt af Sarah og passe på hende, for hun lå inde med meget vigtige informationer om modstandsarbejdet og personer
i Sverige, som man skulle vogte sig for. De havde opdaget flere spioner, falske flygtninge, som tyskerne havde
sendt over for at infiltrere modstandsbevægelsens folk i
Sverige.
Sarah skulle prøve at få dem uskadeliggjort inden
hun selv blev det, for der var en fare for, at tyskerne også
godt vidste, hvem hun var, selvom Knud og vennerne
i Danmark håbede, at hun var en af de få ukendte p.t.
På det sidste havde tyskerne haft stort held med at optrevle flere grupper, fængsle dem og slå en hel del af de
aktive ihjel, så Sarah var deres håb. Officielt var hun nu
flygtet, fordi hun var jøde, men i virkeligheden var hun
med i en af de kommunistisk styrede modstandsgrupper og havde haft en kontakt til den øverste ledelse af
modstandsbevægelsen i Danmark. Sarah var blændende smuk. Sarah brændte sig ind i Noah sjæl og legeme
med det samme. Sarah var utilnærmelig og indbydende
på samme tid. Sarah var et smittende smil og et dræbende blik. For første gang i sit liv blev Noah mundlam og
afventende, da han havde læst brevet og set på Sarah i
nogle sekunder.
Normalt var Noah meget talende, flirtende og hurtig i vendingen. Ikke noget med stiv svensker her. Det
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havde han fra sin far, som var en af de få musikere på
egnen. Han spillede op til fest og elskede at danse og
more sig, på trods af den fremherskende sorte tristesse i
hans barndoms landskab. Hans far havde også lært ham
at spille violin, så da han var dygtigt nok, kom han med
ud at spille på dansbanerne.
Noah havde fået mange venner og bekendte på den
konto, og mange pigenætter selvom pigerne passede så
meget på dengang. Ak, hvor var de bornerte og tækkelige, selvom pigerne i Malmø var noget mere frigjorte end
i Dalarne. Det var dengang det var næsten værre end
døden, især for en fattig bonde- eller arbejdertøs, at blive
gravid, så var ens liv sgu kørt i sænk.
Da Noah var kommet ind på det spor, var solen gået
helt ned og han faldt i søvn med dejlige drømme.
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19.
Nu havde Ama hverken set eller snakket med Laura i
flere dage. Han havde forsøgt at få kontakt, men hun
var ikke hjemme eller på byggeriet, og svarede ikke på
hverken telefon eller mails. Han var lidt urolig og tænkte faktisk på hende det meste af tiden, selvom han havde
nok af andre ting om ørerne og blev bedøvet med jævne
mellemrum af omgivelsernes trang til en lille en.
Dagen efter den første oprydning af lejligheden, var
han taget tilbage for at få ryddet mere op i PladeÅges
hus og klargøre containerne til opmagasineringen, men
først var han gået forbi Lauras forældres hus, og nu var
hun endelig hjemme. Hun var trist og ikke meget meddelsom. Ingen kram eller anden form for kontakt.
Hvad var der dog i vejen? Det havde ikke noget med
ham at gøre, sagde hun, hun var bare nede i kulkælderen, og skulle se at koncentrere sig om sit husprojekt, og
så måtte hun også arbejde, så hun havde altså ikke overskud til noget. Jamen, han kunne da hjælpe, og hvis hun
ville komme og spise hos… ”Stop - jeg kan ikke rumme
hverken dig eller nogle andre lige nu, så vil du ikke nok
bare gå. Vi ses en anden gang, når jeg forhåbentlig er
kommet mere ovenpå.” ”Jamen, jamen …” Ama var helt
ude af den, men måtte bare luske væk med hele hjernen
og kroppen i oprør. Hvis det ikke havde noget med ham
at gøre, hvorfor kunne så ikke – nå, så betød han altså
bare ikke rigtigt noget for hende – det havde ellers lige
været så tæt og nært og kærligt, troede han, sidst de var
sammen. Han troede, han havde kunnet trøste hende,
og de havde haft det så dejligt sammen, og han syntes
da de begge havde vist nogle følelser, og var det ikke det,
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der var vigtigt for piger, at man også kunne. Ama var
ked af det, skuffet og såret. Ked af det på Lauras vegne,
ville så gerne give hende sin kærlighed og ømhed og
bare holde om hende. Ked af det selv, han trængte sådan
til en som hende lige nu. Alle andre kunne ikke få lov at
trænge ind til ham, sådan som han havde det, og selvom
de gerne ville og prøvede, både Muhammad og resten af
familien Al-Ani, hans gamle skolekammerater og naboer i øvrigt, så var der lukket.
Der var dog kommet en ny person til i hans liv, som
godt kunne trænge lidt ind, eller rettere, bare gjorde det
uden at han kunne gøre så meget ved det.
Han gik hen til Noah, som han fandt omme i sin urtehave. Han var i gang med at plukke tomater og bønner.
Den lå bag tømmerhandlens bygninger og var en blanding af mark og park. Et stort område, hvor han både
dyrkede rodfrugter og andet grønt til sin husholdning,
og havde frugttræer og buske, som han også kunne
udnytte. Lidt husdyr var der også, hønse- og andegård
med tilhørende sø, et par grisebasser og en gammel
nordbagge. Sådan en pony måtte han naturligvis have,
men at han også havde et par æsler gjorde stedet til en
mindre dyrepark, først og fremmest til glæde for hele
områdets børn.
”Så bra du kom” sagde han, da han opdagede Ama
”kan du ikke lige tage den der kurv herhen, så har jeg
lidt at fylde i den” Ama gjorde som han sagde, og Noah
gik videre til hønsene og ænderne, der kom farende hen
til ham. De fik lidt bladrester og andet grønt smidt ind.
”Nå, du ser ikke munter ud, du trænger vist til en
lille en og en sludder med en gammel tokskalle” – ”Bare
en kop the ville være fint” – ”Ja vist, så gerne” og de
gik op på Sydterrassen, eller handelspladsen som Noah
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kaldte den. Den vendte ud mod tømmerpladsen, og her
kunne han sidde og snakke eller råbe af kunderne. Han
orkede ikke at gå så meget rundt mere, men da han vidste, hvor alting var, og hvad han havde i de forskellige
rum, så kunne han fjernstyre kunderne fra sin gyngestol. Det var nu ikke fordi han havde så mange kunder
mere, bortset fra de ret mange faste, som nok så meget
kom for at drikke og sludre og handle med alt muligt
andet end tømmer.
Herfra kunne han holde øje med den kæmpe lade på
venstre hånd og en mindre bygning til højre, som var
en garagebygning for blandt andet en gammel traktor.
Laden indeholdt det grove tømmer – bjælker og
halvtømmer, samt diverse materialer indenfor sten og
grus. Fundamentsten, kloakrør, cementsække, mur- og
tagsten, samt diverse genbrugsmaterialer, såsom gamle
vinduer og døre, og mere underlige ting som en gammel
karet, tovværk og ankre. Det var ikke bare en blandet
land- og tømmerhandel, det var også en skibsproviantering Noah havde her. Længere til venstre var der endnu
en lade. Den var mere tæt og velholdt og indeholdt plader og mindre tømmer, isoleringsmaterialer med mere.
Sammenbygget med denne bygning var et større savværk. Det var Noahs stolthed. Her kunne han udskære,
save og afhøvle det meste. Han opskar stadig selv lister
og lægter, hvis han fik et godt parti træ hjem, som var
egnet til det, og i øvrigt kunne få nogen til at hjælpe sig,
for hans kræfter slog ikke til mere, han kunne bare indstille maskinerne og styre slagets gang.
Da teen var klar og de havde sat sig på terrassen, fik
Noah ild på piben og sagde ”Nåee, lad mig så høre, er
der noget galt med hende Laura” ”Hvordan kunne du
vide det” ”Tja, jeg kender hende vældigt godt, og når jeg
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ser på dig og ved, at du er forelsket i hende til op over
begge ører, så er det ikke så svært at gætte” Så fortalte Ama, hvad der lige var hændt. ”Ta’ det lungt” sagde
Noah ” det skal nok gå over. Du ved vel, at kvinder har
deres perioder, og det må vi mænd bare leve med – og
sig det for guds skyld aldrig til dem, så bliver de stiktossede. Det er deres eget, og det skal vi i hvert fald ikke
blande os i og slet ikke antyde noget om for at bruge det
som undskyldning for vores egen elendige opførsel.” –
”Jamen, jeg havde sådan set ikke sagt eller gjort noget,
jeg kom bare, fordi jeg så gerne ville se hende, og var
urolig for hende og…” – ”Ja, ja, ja det er fint, det hjælper
bare ikke noget, se nu er der snart fuldmåne, og efter
den, så opsøger vi hende igen. Hun har brug for ro og
fred lige nu, og så har hun også brug for hjælp, og den
skal hun få om nogle dage. Du kan ikke gøre hverken
fra eller til, så kom bare videre med dine projekter og
så går vi ned og hjælper hende, når tid er. Jeg ved, hvor
hun er henne i byggeriet – hun skal se at få lagt taget på
og lukket huset af, og det er en kæmpe opgave hun ikke
klarer alene. Men det vil hun – lige nu – så du må have
tålmodighed et par dage, så skal hun nok tage imod. Stol
på mig, jeg har kendt hende, siden hun blev født; hun er
envis, altså stædig og helt sin egen. Jeg er faktisk hendes
gudfar, eller det der ligner. Da hun var blevet født, holdt
Simone og Svend en lille højtidelighed, hvor hun fik sit
navn og vi holdt fest, ligesom barnedåb uden præstfan.
Så spurgte de mig, om jeg ville være Lauras ugudelige far og love at passe på hende, hvis de ikke kunne. Det
blev jeg meget beæret over og sagde selvfølgelig ja. Du
ved ikke, hvor meget det har betydet for mig siden. Og
der har været brug for mig, for nok tager jeg en lille en
med jævne mellemrum, men jeg har altid kunnet styre
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min brandert og sørget for at det ikke tog overhånd –
ellers sad vi sgu ikke her. Det har straks været sværere
for Svend, som du nok allerede ved. Der har været alt for
mange gange, hvor Laura er kommet grædende til mig
og har måttet overnatte her, fordi forældrene skændtes,
eller Svend bare var for døddrukken til at passe hende
og Simone var nødt til at passe sit arbejde. Det var så
slemt i en periode, at hendes klassekammerater troede,
at jeg var hendes far, fordi det altid var mig, der kom og
hentede hende i skolen om eftermiddagen”.
Selv om Laura nu var voksen og havde nok at se til, så
kom hun stadig forbi Noah og snakkede, lige som Ama
gjorde i dag. Det var Noah glad for, man kunne ikke tage
det for givet, at det ville vare ved, men Laura var hans
livs bedste indhold og han savnede tit de glade stunder,
mens hun var barn og han var friskere. Han havde altid
holdt åbent i weekenderne, det var jo her de fleste havde
brug for materialer, men til gengæld holdt han lukket
om mandagen. Da havde han som regel hentet Laura, så
snart hun fik fri, og så var de gået på opdagelse i skoven,
eller langs stranden, eller hun havde været med i haven
og passet dyrene, redet på æslet, eller de havde kørt en
tur med Ester, den gamle nordbagge, der blev spændt
for hestevognen. Ama blev helt misunderlig, kunne han
mærke, sikken herlig barndom – og dog, hans far kunne
også tage en tur, men at skulle leve med Svend som far,
havde ikke været nemt, det kunne han regne ud.
Efter en times tid var Ama helt glad og ved godt mod
igen, og gik hjem til sit oprydningsprojekt nummer to.
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20.
Endelig kunne han komme i gang. Altså første del, som
hed oprydning og klargøring til nedrivning.
De sidste par dage var det gået stærkt.
Han havde fået revet plankeværket ned mellem den
lille plads foran det gamle marketenderi og gangen, som
hans grund lå på. Det betød, at der nu var plads til, at en
lastbil kunne køre helt op til hans grund. Hans grund –
ja det var det jo ikke helt – han lejede den via foreningen,
men han havde i hvert fald den fulde brugsret nu og en
håndfæstning på, at huset skulle være revet ned inden
årets udgang.
Det udviklede sig hurtigt til et større fællesprojekt
med den nedrivning. Noah havde givet et vink med en
vognstang om, at det var en god idé altid at have en kasse med kolde øl og vand stående. For måske der dukkede nogen op – nysgerrige var folk her, som bare faan
– og en del var også hjælpsomme, og det sku man ikke
kimse ad. Man skulle dog også holde tungen lige i munden og mærke efter, hvad man selv troede på eller ville,
for hver mand og kvinde havde deres erfaringer og sikre
overbevisning om, hvordan ting skulle foregå, hvordan
loven egentlig var, hvordan man altid havde gjort, eller
hvad andre havde haft af dyrekøbte erfaringer, fordi de
havde gjort tingene forkert. En værre jungle at befinde
sig i, men det kunne han lige så godt lære at manøvrere
i, hvis han ville bo herude.
Ganske rigtigt, han havde lige fået kobenet sat til det
første bræt i det halvrådne plankeværk, så kom den første. Det var Mads Fugleklat. Ham havde Noah advaret
om, han kom altid, når der noget på færde og han var
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ikke til en skid. Han kom mest for at nasse bajere og spille klog men ydede ikke den store indsats med mindre
man lokkede ham i en fælde, så han ikke kunne undslå
sig. Det forsøgte Ama så med det samme. ”Aj, det var
godt du lige kom” sagde han til Mads ”gider du lige holde i den anden ende af brættet, så det ikke skvatter ned,
når jeg løsner det i den her ende”. Mads var fanget og
kunne ikke sige nej til den opgave og på den måde fik
Ama ham aktiveret med det samme, så han ikke bare
sad og drak øl i et hjørne og kom med dumme bemærkninger.
De dumme bemærkninger kom selvfølgelig, men var
alligevel beherskede, fordi Mads havde fået en betroet
opgave sammen med Ama. Kort tid efter kom Svend
med en lille lastbil og en kasse øl i førerhuset.
”Ja, jeg lånte lige den lille i dag – jeg tænkte vi nok
ku’ bruge den til at få plankeværket læsset på, og kørt
lortet væk med det samme. Øllet er desværre ikke så
koldt, men I kan vel nok drikke en alligevel”. ”Jamen
jeg har kolde i skabet” sagde Ama. ”Det var satans,
hvor har du fået det skab fra?” ”Det har jeg lige købt
og fået leveret. Jeg fik chaufføren til at køre det helt ind
til værkstedet for en beskeden ekstra sum, selvom han
bandede det langt væk, da han opdagede, hvor langt
han skulle køre det på sækkevognen, og så især da han
skulle gennem junglen.” ”Hæ, hæ, hæ” grinede Svend
”og så har du også fået Mads til at arbejde, du lægger
sgu hårdt ud må jeg sige”. Ama hentede øl og de skålede på, at det første bræt var kommet ned. Så kom
Emma. Emma var en af Amas nye naboer, en kvinde i
starten af 30erne, smed og enlig. Hun boede i huset lige
ved siden af, op mod pladsen, og altså nærmeste nabo
til plankeværket.
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Hun havde først knurret lidt over at få det fjernet,
da hun frygtede det gav al for let adgang til deres før så
fredelige sti, og at alle mulige nu ville bruge gangen som
smutvej. Da Svend havde fået snakket med hende – godt
sekunderet af Laura, som Emma havde et godt øje til –
og fået hende overbevist om, at der jo ikke var så mange,
der overhovedet havde udbytte af den mulige smutvej,
og at hun faktisk selv fik en nemmere og hurtigere vej
ud af foreningen, havde hun overgivet sig. Nu dukkede
hun også op med et koben, hammer og knibtang. ”Ska
vi så få det møg ned” sagde hun ”i stedet for at drukne
i bajere, som I plejer.” Klask, straks fik mændene et par
fiktive slag på hovedet og Mads Fugleklat røg op.
”Det var godt Mads” sagde hun ”så kan vi to starte
i den anden ende, og Svend og Ama kan fortsætte her”.
I løbet af et par timer, var plankeværket nede og
læsset på bilen. Ama og Svend tog af sted til genbrugspladsen, og Mads skyndte sig hjem, da Emma ville have
ham med på det noget hårdere arbejde med at fjerne
stolperne, der var nedgravet i jorden. Da Svend og Ama
kom tilbage, havde Noah løst det problem uden de store
anstrengelser. Han var kommet med den gamle traktor
og en kæde til at binde rundt om stolperne, og Emma og
han havde fået dem op på et øjeblik.
Noah og Svend blev enige med sig selv om, at det var
en god tørn alle havde gjort i dag, og at det fortjente en
bedre frokost. Emma var med på den, og Mads var igen
kommet luskende, så alle begav sig ned til tømmerpladsen med ølkassen i mellem sig. Vandene kunne de jo
gemme til børnene, som Svend sagde, dem skulle man
ikke glemme.
Det blev en dejlig eftermiddag i godt selvskab, og
Ama fik endnu nogle historier tilføjet samt adskillige
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mere eller mindre gode råd og formaninger. Et par af
lystfiskerne og den eneste tilbageværende erhvervsfisker
dukkede op, og så kom der fiskerhistorier oveni. Der
var også kommet snaps på bordet, men da var Emma
skredet for længst og Mads faldet i søvn i en gammel
kurvestol. ”Så’en går det sgu altid med Mads” sagde
Svend ”han kan ikke tåle anstrengelserne med at løfte
højre arm ret længe, og i dag har han sågar måtte bruge
venstre også, så tror fa’en han bliver træt” Ama var nu
også ved at være noget træt efter alt det øl og brændevin
Noah fik hældt på ham, men Noah, Svend og fiskerne
virkede, som om de kunne drikke til næste dag, uden at
det gjorde dem trætte. ”Tag dig i agt for dejlige Emma
”sagde Svend pludselig ”Oh ja Emma” sagde alle de andre næsten i kor ” hun er en mandeæder – især når hun
lugter ungt kød” fortsatte Svend. ”Kan I huske forrige
år, hvor ham den unge forskningsassistent skulle prøve
at undersøge fiskebestanden her udenfor molerne. Hæ,
hæ, han fik sgu også undersøgt sildebestanden indenfor.” Gnæk gnæk gnæk – mændene morede sig og var
sikkert også lidt misundelige, i hvert fald fik han fortalt,
at Emma var sin helt egen, men ville hun ha sex så tog
hun det sgu, hvis der var mulighed. Ellers skulle man
ikke prøve på noget, hun havde ikke meget til overs for
mænd i det daglige, og måske hun var til begge sider, i
hvert fald var hendes motto altid, (når hun skulle lukke
kæften på dem), at hvis der ikke var smukke kvindfolk i
nærheden, måtte man jo nøjes med mænd.
Der blev snakket meget mere, men Ama kunne ikke
huske det dagen efter. På et tidspunkt havde han sagt
tak for i dag og var vaklet hjem til Noahs lille hus, men
hvordan han kom i seng, kunne han ikke huske noget
af. Måske havde Laura været der, eller var det bare en
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drøm? Puh ha, han havde i hvert fald lært, at han skulle
passe på med for megen hjælp fra morgenstunden af.
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21.
Dagen efter gik det slag i slag. Først kom der en mand
med en grab, som han havde bestilt. Der var ikke ende
på hvor mange, gæsterne i Noahs hule kendte, der snildt
kunne hjælpe ham med den opgave, sort naturligvis,
men de skulle bare lige ringe og så kunne Ama jo selv….
jo tak, han lærte hurtigt, at halvdelen aldrig dukkede op,
at den anden halvdel enten ville have en masse penge i
forskud, eller ikke kunne sige, hvornår de egentlig lige
kunne. Han tog hurtigt den beslutning at købe sig til opgaven hos en ordentlig entreprenør, på regning og med
klar aftale.
Det syntes de gamle godt nok var lige kækt og overlegent nok. Ok han havde penge, det havde de regnet ud,
men alligevel, hvis det sku være på den måde, risikerede de bare, at der også kom myndigheder ind over med
miljøkrav og fanden og hans pumpestok og så endte det
vel med at hele foreningen blev revet ned.
Det endte i hvert fald med, at Ama næste dag havde fået ryddet så meget op i træer og buske og fået lagt
jernplader ud, så der kunne komme en lastbil ind med
to containere. Både jernpladerne og containerne havde
Noah godt nok skaffet ham via en, der kunne låne dem
i et års tid, da de ikke lige skulle bruge dem foreløbig,
eller i hvert fald var de vist blevet glemt et sted eller ”lad
vær at spørge”. Så kunne Ama få sine større ejendele opmagasineret i den ene, og den anden vil han bruge til
de forskellige ting i PladeÅges hus, som han ikke ville
smide ud, men heller ikke bruge tid på at gøre så meget
ved nu.
100

Han skulle lige til at gå i gang, da han følte nogen
kiggede på ham. Den fornemmelse havde han haft, lige
fra første gang han overhovet var inde på grunden, men
nu var han helt sikker. Han blev stående stille og lod
blikket vandre rundt. Der var blevet ryddet og fældet så
meget af buskadset, og træerne, at han havde en bedre
mulighed for at kigge rundt nu, og derfor kunne han nu
pludselig se øjnene. De sad i hovedet på en ret stor stribet kat, som lå oppe på taget af den lille tilbygning, der
var på værkstedet og som husede gasflasker og elmåler.
Den stirrede bare på ham, men rørte sig ikke ud af flækken, da han gik nærmere. ”Nåh, lille mis” sagde han og
ville prøve at kæle med den. Han var ikke vant til dyr,
men de havde da haft et par tilløbende katte i ny og næ
ude ved sommerhuset, som han hulkende havde måttet
finde sig i, blev jaget væk af hans forældre.
De kunne jo ikke tage dem med til byen om vinteren,
som de rigtigt sagde.
Nå, men han fik en klo. Ikke en dyb flænge, bare en
lille markering. ”Du ska nok hellere starte med at give
Stan noget mad, hvis du vil være gode venner med den”
sagde en stemme, det var Emma. Hun havde fulgt optrinnet, og sikkert hans gøren og laden, de sidste par
timer. ”Siden Åge døde, har Stan, ja det hedder kræet
altså, fået foder hos mig, men den hører jo hjemme inde
hos dig, så du må meget gerne tage over. Det er en fin
kat, og den skal nok sørge for, at du hverken får mus
eller rotter, hvis du behandler den godt. Den er vant til
at bo i brændeskuret, da der jo var de satans hunde, som
den ikke gad, så du behøver ikke lade den flytte ind til
dig, når du får bygget dig et hus”. Emma kom ind med
en sæk kattemad og fortsatte: ”Når du en gang er træt,
og færdig for i dag med dit oprydningsprojekt, så kan
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du da komme herind og få dig et bad og så giver jeg aftensmad” sagde Emma. Det kunne han ikke sige nej til.
Emma virkede flink og det var godt at lære hende
bedre at kende, når de nu var naboer. Desuden gjorde
det livet lidt nemmere for ham. I Noas lille hus var der
intet bad, han kunne altid få et henne i tømmerhandlen,
men det var alligevel lidt længere væk og så med den
væsentlige risiko at blive hængende hos Noah resten af
dagen og aftenen med.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, det var lunt i
vejret og Ama havde det fint med at gå i gang med forberedelserne til den endelige nedrivning af PladeÅges
gamle hus. Han havde lejet en kraftig industristøvsuger
og startede med loftet og væggene inde i stuen.
Han havde alle døre og vinduer åbne, så der også
kom frisk luft og gennemtræk i huset, men alligevel var
der så støvet, at solens stråler fik lavet hele gardiner af
flimmer i rummet, mens han gik rundt i det. Nu fik malerier og plakater på væggene pludselig farver, og de var
faktisk flotte mange af dem. Plakaterne var ganske vist
så blegede, at de ikke var værd at gemme, selvom de
muligvis var unikke. Her var flere reklamer for koncerter i det gamle jazzhus Montmartre og nogle politiske,
der opfordrede til at møde op til en demonstration eller
stemme på et for længst uddødt parti. Det sagde ham
ikke noget, så væk med dem, men malerierne ville han
gemme. Efter støvsugningen fik de også lige en aftørring med en våd klud og så ud i den ene container med
dem. Det gik ret hurtigt, da han først havde fået tav’et
og så kunne han fortsætte med støvsugning af gulv og
møbler. Det var måske åndssvagt, men han var nødt til
at rengøre det meste, for at se, hvad der gemte sig under
skidtet. Pladesamlingen var heldigvis sat ind i gamle øl102

kasser af træ. Så når de havde været ude og blevet rengjort og kasserne ligeså, kunne han bare sætte dem tilbage og bære dem ud i containeren. Her var meget han
gerne ville høre, der blev nok til de lange vinteraftener.
Hans far ville have været helt vild med dem, og hans
mor ville have udstødt høje, dybe suk over det håbløse
projekt, var han sikker på.
Så ringede hans mobil pludselig. Han fik nærmest et
chok, for det var ikke tit den ringede. Efter at han havde været så langt nede og utilnærmelig, var de fleste af
hans gamle lege- og klassekammerater holdt op med at
kontakte ham, så det var stort set kun Muhammad og
Aisa, der ringede til ham med et par dages mellemrum.
Nu var det så Laura! Ama blev ramt af lykkerislen
lige med det samme. ”Hej – ja, du må undskylde, at jeg
var så afvisende forleden dag, men jeg altså bare helt
nede. Men jeg vil da gerne se dig, så jeg tænkte på, om
du måske har lyst til at komme og spise sammen med
mig i aften. Jeg er alene hjemme, for mor og far er til et
eller andet møde.” – ”Øhmm, jo det – jeg – altså, desværre har jeg lige sagt ja tak til at spise inde hos Emma
i aften, hun kom og spurgte og jeg kunne ikke så godt
sige nej tak, syns jeg og … men jeg kunne måske komme
bag…” – ”Glem det, få du dig bare en god aften hos hende, vi ses nok en anden dag.” Laura afbrød forbindelsen,
og hun svarede ikke, da Ama ringede til hende få sekunder efter. Hvad nu, han ville jo gerne, og hun måtte
da forstå hvad der var sket, og at der ikke var mere i det.
Emma var bare en nabo og meget ældre end Ama
og. Nej, det var for tosset. Ama stoppede arbejdet og gik
hen til Lauras forældres hus. Der var hun ikke. Så gik
han hen til hendes hus, hvor hun var i fuld gang oppe
på taget.
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”Jeg har ikke tid til at snakke med dig nu, pas du
bare dit eget hus, der er vist nok at lave der også” Laura
var skide sur. ”Jamen, hvad er der dog galt, jeg har jo
bare sagt ja til et måltid mad hos Emma, og så er det da
meget godt at lære hende at kende, når vi nu skal være
naboer, ikk’.” Ja, men du skal da bare se at få hende
lært at kende, og det er da også vigtigere, end at spise
sammen med mig.” – ”Jamen, jeg ku’ da ikke vide, at
du ville spise med mig, forleden var du jo totalt afvisende og…” – ”Ja og det er jeg så også nu. Helt ærligt,
så vil jeg faktisk helst være alene, jeg syns bare, at jeg
havde været for grov ved dig, men jeg vil altså ikke
noget andet med dig, hvis det er det, du troede, så skal
vi ikke bare passe os selv et stykke tid, vi har jo nok om
ørerne begge to”. ”Ok, hvis det skal være på den måde”
Ama var ret gal og forvirret nu ”Men så må du ha god
arbejdslyst. Farvel” hun kunne rende ham, sådan en
lille finke.
Han gik hjem igen og startede noget vildt metal på
sit musikanlæg. Det passede fint til hans humør og hans
rengøringsopgaver.
Da han et par timer senere havde fået alle plader og
malerier ud i containeren, og fået overblik over resterne i
stuen, var han godt mør og beskidt. Han gik hen til Emmas dør og råbte ind til hende, om det var i orden han
kom ind og fik et bad nu. ”Ja, det er fint” sagde Emma
”du skal ikke tænke på håndklæder og sæbe, det har
jeg her, så bare hent dig noget rent tøj, jeg laver maden
i mellemtiden, så kan vi spise ved syvtiden.” – ”Fino”
Ama gik hjem og hentede tøj og lod med vilje være med
at kigge ind til Laura. Hun var heldigvis ikke oppe på
taget, så han kunne komme ind og ud, uden at blive
konfronteret med hende.
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22.
Da han kom ind hos Emma, var hun lige ved at sætte
et stort fad i ovnen. ”Ja, jeg ved godt det er sommer og
varmt, men jeg havde altså lige en dejlig lammeculotte
og den skal helst i ovnen, men gå du nu bare i bad, så er
den nok færdig, når du er det”.
Emmas badeværelse var stort og flot. Alle rørene var
af kobber og velpudsede, men hun var jo også smed af
en slags. Det samme var diverse knager og kroge, og så
var væggene beklædt med mosaik. Alle mulige former
for keramikflisestumper og gamle vaser og lignede var
muret ind i væggene, og loftet, og gav rummet et helt
surrealistisk præg. Men det var Ama nu ikke så optaget
af, han ville bare i bad i en fart, det kløede alle vegne på
hans krop. Da han havde stået lidt under bruseren, åbnede døren sig og ind kom Emma. Splitter nøgen. ”Jeg
tænkte du trængte til at blive skrubbet på ryggen, så nu
kommer jeg lige og giver dig en hånd” sagde hun.
Ama var mere end overrumplet, men kunne ikke
gøre meget ved situationen. Emma smuttede op i bruserummet til ham. Hun var flot. Skide flot. Muskuløs på
en meget veltrimmet måde. Hun slukkede for bruseren
og tog håndsæben og begyndte at sæbe hans ryg ind.
Ama Stod helt stivnet og tavs, mens Emma fortsatte
indsæbningen.
Da hun nåede ned til hans baller, sagde hun ”Slap nu
bare af, er det ikke rart, vi kan vel nok hygge os lidt, når
nu vi alligevel skal se en del til hinanden de næste par
år – som naboer altså, jeg er ikke ude på noget med dig,
andet end denne nærkontakt, så jeg kender dig ordentligt” i samme øjeblik førte hun sine fingre ned gennem
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hans ben og begyndte at kæle med hans kugler. Det var
rart – rigtigt rart og hans pik begyndte at vokse. Hun
tog nu hans hånd og førte den ind mellem sine ben og
hans fingre kom ind i hendes meget åbne og våde kusse.
Det var så det – hurtigt efter, var hans hænder overalt på
hendes lækre krop, og det samme var hendes, og hans
pik gled ind i hende. Meget hurtigt efter kom han med
nogle vilde krampetrækninger til følge.
Hun holdt om ham og kyssede ham vildt og inderligt
og førte hans fingre rundt i hendes kusse og op og ned
over hendes klitoris. Så kom hun også med nogle voldsomme rystelser og et langt skrig. Det var så voldsomt,
at Ama var lige ved at springe ud af badekabinen og
løbe væk.
”Ahhh” hun kiggede ham ind i øjnene ”ikke nogen
dårlig start på naboskabet, syns jeg.” ”Oh, nej men jeg
var nu noget uforberedt på det her.” ”Ha, det gik da meget godt, syns jeg, hvis du var overrasket, så var jeg da
også overrasket over at se, hvilken smuk mand du er
uden tøj på, men skal vi ikke se at blive færdige her og få
noget mad, der er ikke noget der kan gøre mig så sulten,
som god sex”.
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23.
Endnu en god dag var ved at være slut. Ama havde
været forbi Noah med sine bekymringer og forelskelse omkring Laura. Det havde været rart for den gamle
at opdage, at han kunne støtte og trøste sådan et ungt
menneske, og så kunne han mærke at Ama ville slå sig
ned her for godt. Så måske han kunne blive den der kunne overtage biksen. Det havde han drømt om i de sidste
mange år, men der havde bare ikke været nogen til at
aflaste ham. Ingen han kunne med i hvert fald. En del af
de håndværksmestre, der kom hos ham, havde da været
ude med forespørgsler, men de var alle bare interesserede i at købe hans tømmerhandel, for at få den revet ned
og sælge videre til noget nyt byggeri. Noah var jo ikke
idiot, så han kunne da også godt regne ud, at det var en
attraktiv grund at eje, hvis kommunen ville lave en ny
lokalplan, der åbnede op for boligbyggeri, men det ville
også åbne op for nedrivning af haveforeningen og den
gamle lystbådeklub, for slet ikke at snakke om fiskernes
plads. For Noah var den eneste private jordejer her. Resten ejede kommunen, de lejede bare jorden ud til fiskerne, lystbådeklubben og haveforeningen. Så var der den
gamle fabriksruin, som en eller anden kapitalfond vist
havde købt op, netop i håb om, at de kunne overtage det
hele en dag. Nej, han ville fand’me ikke sælge. Nå, men
så var Ama jo dukket op som sendt fra himlen.
Himlen ja – den var smuk nu. Han sad i sin yndlingsstol, i sin yndlingskrog, og nød solnedgangsstunden endnu en gang. Faldt tilbage i tiden og Sarah dukkede som altid op. Hvor var hun smuk – endnu en sol i
hans liv og en han blev blændet af med det samme, da
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han mødte hende første gang. Dengang i flygtningecafeen, hvor verden var en anden.
Det var de to i øvrigt også – selv af navn. Noah hed
nemlig slet ikke Noah, men Evert, men det var ikke et
godt navn i Danmark, det lød surt i munden på en dansker, syntes han, så da han var landet i dette forkølede
land, havde han hurtigt kaldt sig Noah i stedet. Først for
at køre med på den danske humor; en af de første danskere han kom i kontakt med døbte ham nemlig Noah
med det samme.
I 1946 havde de fleste danskere et blandet forhold til
Sverige og svenskerne. De var både helte og kujoner –
de var velbjærgede og heldigt sluppet gennem den krig,
der havde ødelagt halvdelen af kloden – svenskerne var
dem, der havde hjulpet danskerne og nordmændene,
men også hjulpet tyskerne – de var både forbilleder eller
forrædere.
Så da Evert første gang besøgte tømmerpladsen og
fik den forevist af den lokale opsynsmand og havnefoged Hans, blev han mødt med denne lidt vagtsomme
dobbelttydighed men også en venlighed, der ikke kunne
holdes nede hos Hans, som faktisk var hjælpsomheden
selv. De var hurtigt kommet ind på krigen og besættelsestiden, og da Evert havde fortalt, at han havde hjulpet
danske flygtninge og bygget huse til dem sågar, vendte
hele stemningen sig straks til lutter positive toner. Og
så kom den – svenskere var nogle ukendte størrelser for
de fleste danskere, der var blevet i landet under krigen,
men ”Gubben Noah” kendte de alle. De havde lært den
i skolen i de par dansktimer, hvor de arme børn skulle
lære om de nordiske naboer, læse lidt svensk og norsk
litteratur, og lære et par sange. ”Ja, ja min gode gubbe
Noah, du er heldig at få det her tilbud” sagde Hans ”
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men kom nu med hen og få en øl i min lille hule”. Det
gode tilbud var tømmerpladsen, som var sat til salg af
myndighederne. Den forrige ejer havde været tyskervenlig og tjent godt på at handle med dem, så nu sad
han i fængsel, og alle hans værdier skulle omsættes.
”Det var fandens med den karl ka’ du nok forstå”
sagde Hans senere, da de sad i hans hule. Hulen var
hans havnefogedkontor med meget mere. ”Alle vi andre herude var jo mere eller mindre med i modstandsbevægelsen efterhånden, og herfra blev der sejlet mange
flygtninge over til jer, så han var en ekstrem sikkerhedsrisiko.
Vi havde stor lyst til at likvidere ham, men nogle
mere besindige ”højere oppe” forbød os det, og en af
dem fik faktisk forklaret os, hvorfor det var en dårlig idé.
”TræLarsen” som han blev kaldt, var egentlig ikke
nogen ond mand, eller nazist eller noget, han var bare
en snu djævel, der kun tænkte i hurtige penge. Han elskede at handle og snyde folk, hvis han kunne komme
af sted med det. Derfor tænkte han straks, da tyskerne
havde besat landet, at dem skulle han da snyde og lave
gode forretninger med. De skulle blandt andet bygge
nogle barakker her i nærheden, til en luftværnsstation
og en lyttepost. Garager til alle deres møgbiler og meget
andet.
Det var så her ”ledelsen” kunne se fordelene ved, at
vi havde kontakt til ham. Nok kunne vi ikke stole på
ham, men omvendt kunne vi få en masse at vide gennem ham, og da han havde et svagt punkt for brændevin, kunne vi altid få ham drukket fuld, få pumpet ham
for lidt oplysninger og så få ham til at falde i dyb søvn,
så vi alligevel kunne lave vores sejlture over sundet,
sprænge lidt hist og her og hvad vi ellers fik tiden til at
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gå med”. Det blev starten på et langt venskab mellem
Hans og Noah, som han nu var blevet døbt. Inden længe kom der fiskere og lystsejlere ind på kontoret, og de
blev alle præsenteret for Evert: ”Ja her har du Noah, lige
flygtet fra Sverige – hva’ siger du så – nu går det sgu den
anden vej. Nå, men han køber TræLarsens plads. Det er
skide godt, Noah er selv tømrer, og så kan han jo skaffe
billigt træ derovre fra, går jeg ud fra, så bedre kan vi sgu
ikke få det!” Noah havde overhovedet ikke besluttet sig
for at købe stedet endnu, og han kunne da heller ikke
huske, at han havde fortalt, at han var tømrer men efter
et par øl og en dram eller tre, var han nu mere og mere
overbevist om, at han hellere måtte blive her. Om han så
kunne få Sarah med herud måtte vise sig – han skulle i
hvert fald finde på noget at tage sig til og leve af, og det
her var ikke så tosset. Noah nåede lige at se solen glide
ned i horisonten, så sov han godt med dejlige drømme.
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24.
Ama var noget rystet og forvirret over gårsdagens oplevelser med Emma. Efter den hurtige elskov i brusebadet
havde de taget tøj og spist hendes vældig gode mad.
Hun var i godt humør og snakkede løs. Hun kunne
også en masse historier om de forskellige beboere og haveforeningen, så nu fik han lidt andre vinkler på dem.
Hun var selv meget speciel med en spændende historie.
Hun viste sig at være 33 år gammel og født i en pæn
middelklassefamilie med to akademikerforældre, der
havde hang til den stramme venstrefløj – de havde været med i noget leninist-marxist-noget og gået meget op
i det. Faktisk snakkede de aldrig om andet og rendte til
møder, hvor de slæbte hende med. På sommerlejre og
andet politisk pladder, som hun kom til at hade. De havde været meget optaget af arbejderne og været en slags
venner med flere af den slags, som de selv plejede at
sige. Uhh – hun kunne stadig brække sig over at tænke
på deres hykleri og snobben nedad. Pudsigt nok ville de
alligevel så gerne have, at hun læste videre, og de havde
allerede store planer for hende inden hun var fyldt 10 år.
”Jeg var noget af en drengepige, som man kalder det.
Glad for sport, især fodbold og ishockey, og jeg elskede
at klatre i træer. Alt dette medførte, at jeg blev stærk og
muskuløs og fik en masser skrammer og havde brækket
både arme og ben. På skadestuen blev jeg så kendt, at de
havde min journal liggende klar på skranken, når mine
forældre kom ind med mig” fortalte hun ”da jeg nåede
det tidspunkt, hvor det hed gymnasiet eller noget andet,
kunne det nok være de fik et opgør, der var på højde
med det der skete i verden i samme tidsrum. Sovjetuni
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onen og hele østblokken faldt sammen som et korthus,
og det gjorde mine forældres verden også. Næsten fra
den ene dag til den anden ændrede de attitude og politisk holdning. De havde nu begge fået gode stillinger
i statsforvaltningen. Min mor, som var gymnasielærer
med en helvedes masse efteruddannelse, fik en kontorchefstilling i undervisningsministeriet og min far, der
var blevet jurist, kom i justitsministeriet.” Så var det ikke
så godt at være socialist, hvad Emma nu ikke mente, de
nogen sinde havde været, men i hvert fald blev de hurtigt meget frikøbt af deres åh så røde fortid. Emma kunne ikke snuppe deres hykleri, og da de samtidig ville
tvinge hende i gymnasiet, og hun i hvert fald ikke ville
derhen, kom det til et brud, som de ikke var kommet
over siden.
Hun havde faktisk fået ægte venskaber med et par af
de arbejderunger, som hendes forældre havde tvunget
hende til at møde via deres bekendtskab med ungernes
forældre. Deres forældre var i øvrigt lige så forvirrede
og fortabte,som hendes forældre, når det galt den sammenstyrtede kommunisme, og deres børn var lige så
lede ved at se og høre på dem, som Emma var. De ville have handling og var alle endt i BZ-bevægelsen og
ungdomshuset i København. De flyttede sammen i et
kollektiv i et bezat hus og boede der, indtil de blev smidt
ud med magt af politiet.
Det varede nu ikke længe. Hun flyttede ind i sommeren 1989, og i 1990 blev huset ryddet, som det sidste
bezatte hus i København. På det tidspunkt havde hun
fået et kæresteforhold til en anden pige i kollektivet, og
de to flyttede sammen ud på Christiania. Her fik hun
kontakt med smedjen og dermed en masse ældre håndværkere.
112

En god blanding af selvlærte, og uddannede, og hun
fandt hurtigt ud af, at de udlærte kom nemmest og bedst
til resultater. ”De selvlærte var de sjoveste og fandt på
skøre ting, men ofte var det noget værre lort de lavede
rent håndværksmæssigt, så da jeg var blevet tændt på
smedefaget, gik jeg i gang med tage uddannelsen” fortalte hun stolt. Hun havde talent for det og endte som
årgangens bedste svend. Så tog hun diverse certifikater,
og siden havde hun mest fungeret som rørsvejser.
Det var en god niche, hvor der næsten altid var arbejde og nogle kammerater at arbejde sammen med. Så
hun havde for det meste arbejdet med rør siden, når hun
trængte til penge. Hun ville nemlig også leve livet og
ikke arbejde hele tiden. Derfor var hun lykkelig, da hun
ved en tilfældighed havde hørt om ”Lyset”. Dengang i
1994 havde der endnu ikke været ventelister til køb af
hytterne her, så hun havde været heldig og fået sit nuværende hus uden at skulle betale en formue under bordet,
som det ellers var almindeligt dengang. ”Lyset” var ved
at blive opdaget af forskellige personkredse fra storbyen
som et billigt og fedt sted at bo, så der begyndte at være
rift om husene, og dermed steg priserne også. Ikke de
officielle, dem fastsatte bestyrelsen for foreningen, men
så blev der handlet under bordet, så den der ville betale mest fik huset. I al hemmelighed selvfølgelig, når
det gjaldt om at tjene penge, var folk som regel utrolig
lukkede.
Bagefter blev det alligevel kendt, og derfor enedes foreningens medlemmer om, at sætte en prop i denne tuskhandel. De indførte en tvungen venteliste, så nummer et
var nummer et og foreningens pris dermed også fast. Det
havde til gengæld betydet, at det nu var den rene indavl
– det var næsten kun børn og børnebørn af foreningens
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medlemmer, der overtog husene nu. ”Men du er en behagelig undtagelse,” sagde hun. Især nu efter deres nærmere bekendtskab, selv om hun altså ikke havde tænkt sig,
at det skulle være en vane, at de gik i seng med hinanden.
Ama havde tørt bemærket, at hvis de havde været i seng
med hinanden, måtte det være en vandseng. ”Nå, det har
du ret i – så lad os prøve sengen også” Det var ikke mange
gange Ama havde været sammen med en kvinde, og de
fleste gange havde været med nogenlunde jævnaldrende,
og dermed næsten lige så uerfarne som ham selv. Med
Emma var det noget andet; hun var i den grad erfaren,
syntes han, i hvert fald fik de afprøvet en masse stillinger
og metoder til at tilfredse hinanden de næste timer. Til
sidst var han helt udslidt og faldt i søvn, som en gammel
hund efter en tur på stranden.
Nu var han frisk og veludhvilet og følte sig både glad
og ovenpå. Tænk at sådan en voksen kvinde, der så så
godt ud og var så selvbevidst, ville gå i seng med ham,
der var så ung og uerfaren. Han var lidt stolt men også
temmelig skyldbetynget. For, altså, hvis nu Laura fik det
at vide. Det kunne ødelægge det hele. Det hele var selvfølgelig ikke så meget, for de havde ikke kendt hinanden
ret længe, og de var egentlig ikke kærester, men det ville
Ama vist nok gerne være med hende. I hvert fald tænkte
han kun på hende, når han ikke tænkte på sine forældre
eller noget praktisk.
Nå, sket var sket, og han kunne ikke lave om på det
nu, men han håbede, at Laura snart ville lukke ham ind
i varmen igen, som Noah havde spået. Så måtte han bare
bede til at hun ikke opdagede noget, det var en tikkende
bombe, kunne han mærke.
Han gik i gang med at undersøge de andre rum i huset grundigere for at se, om der var noget der, der skulle
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gemmes. Køkkenet var hurtigt overset – der var ingenting af værdi. Havde der været noget spiseligt, havde
katte, rotter og mus sørget for at det var fjernet.
Så var der soveværelset. Her var der et par enkelte malerier, som han fik støvet og vasket af og sat ud i
containeren. Rummet bagved soveværelset var en stor
rodebutik. Et pulterkammer, hvor alt muligt ragelse og
gamle møbler var smidt ind oven på hinanden. Allerede
ved første gennemsyn havde Ama dog set, at der nedenunder det hele stod nogle grå, kraftige trækasser. Ama
brugte en times tid eller mere på at grave sig frem til
kasserne. Der var tre styks, cirka fyrre gange fyrre centimer gange en meter i længden. De var vældig tunge, og
de var låst med rustne hængelåse. Ama gik ud på værkstedet og fandt et kraftigt koben og gik tilbage og fik revet låsebeslaget og låsen af den første kasse. Da han fik
åbnet låget var der en masse kradsuld. Under det lå der
noget langt metal – det var stenguns – maskinpistoler
fra krigens tid. Shit – hva´ skulle han dog stille op med
dem – og mon de andre to kasser indeholdt det samme.
Nej, det gjorde de ikke – Ama fik brækket dem op i
en fart, mens hans hjerte hamrede derud af, og sveden
rendte ned over ham. Den ene indeholdt håndgranater,
og den anden noget, som Ama gættede på var sprængstof.
Nu var gode dyr rådne, skulle han ringe til strømerne eller militæret eller – han valgte at lade kasserne være
og i stedet tog han hen til lejligheden.
Han måtte lige sove på det her, så det var godt, at han
havde han aftalt med familien Al-Ani, at han tømte de
sidste ting fra lejligheden, så de kunne overtage den. De
skulle hjælpe ham med flytningen og tage sig af alt det
han efterlod sig.
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Det var nu ikke meget han skulle have med. Han
havde pakket alle de personlige ting, han ville beholde
ned i nogle poser samt elklaveret, hans fars horn, pladesamling, de udvalgte bøger og hans mors yndlingslænestol.
Den var ganske vist rædselsfuld, syntes han, slidt og
med et hæsligt stof, men den var god at sidde i og så
havde hans mor altså elsket at sidde i den og læse, så den
kunne han ikke skille sig af med.
Det gik ret hurtigt med at få det hele båret ned i den
ventende bil, han havde bestilt; når hele familien Al- Ani
hjalp til, var der ret mange hænder. De fik endnu en bevæget afsked, og så tog Muhammad med ud og hjalp
med at bære ind i containeren. Da de var færdige med
slæbet, gik de hjem til Noahs hus og drak en øl. Ama
vaskede sig lidt under armene, barberede sig, og så tog
de i byen. Det havde han ikke været i hundrede år, syntes han, i hvert fald ikke siden før Roskildefestivalen, så
nu trængte han til at komme væk fra det hele og tænke
på noget andet. I morgen måtte han finde ud af det med
de kasser. Han ville ikke involvere Muhammad, selvom
han var meget fristet. Det var alvorlige sager, så hvis der
kom politi på, skulle han i hvert fald ikke rode sin bedste
ven ind i det.
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25.
Noah vågnede fordi han frøs. Godt nok var det en af de
varmeste somre i mands minde, men det blev alligevel
for køligt for ham at sidde ude, når solen var gået ned.
Han gik med besvær indenfor og fik rodet i sin fryser.
Han var blevet sulten og havde altid fryseren fyldt
op med små retter, som han kunne tilberede forholdsvis hurtigt. Han orkede ikke at lave mad hver dag mere,
så han lavede nogle kæmpe portioner af en eller anden
sammenkogt ret i ny og næ, og delte dem op i mindre
portioner. Han var ikke den store kødspiser mere –
i hvert fald ikke, når det kom til pattedyrene. Fisk og
skaldyr derimod hørte til hans favoritter. Han var ikke
vegetar og blev han en sjælden gang budt ud på mad,
og den stod på bøffer, så nappede han da en med. Men
han havde det ikke godt med pattekød, som han kaldte
det. Høns og andre fugle kunne gå an, men fisk var nu
igen blevet hans hovedspise, som tilbehør til en masse
grøntsager. Det var alt sammen noget eller nogle, han
selv havde stående eller gående rundt på sine minimarker, og derfor kunne han være næsten selvforsynende
det meste af året. Denne nøjsomhed, som nogen af hans
bekendte kaldte det, og han selv kaldte rigdom, havde
han det rigtigt godt med. Han syntes nu også det hørte
sig til med fisk, når han nu boede ved en havn og havde
fiskere i sin kundekreds. Mange stykker træ og skruer
eller gode råd var blevet byttet med dem til et dejligt
aftensmåltid gennem tiderne. Nu havde han lige hevet
en pose rejer ud, det var så nemt, for de kunne komme
frosne ned til de hakkede grøntager han havde tilberedt
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i går og kun havde brugt halvdelen af. Heldigvis havde
han taget en stor pose ud, for lige pludselig stod Laura i
butikken. ”Hejsan blomman” peb Noah ”Hej du gamla”
svarede Laura ”tager herren imod besøk”. Noah havde
gennem tiderne fået præget indtil flere af områdets beboere med alt sit svenske, og i særdeleshed Laura, som
havde tilbragt så mange timer sammen med ham i sin
barndom. Noah bød på aftensmad og Laura gik straks i
gang med at tilberede det, som hun så ofte gjorde. Noah
klarede skam sig selv, men Laura var en af hans faste
hjemmehjælpere, det blev der bare ikke snakket om.
Da de havde spist og snakket om vind og vejr, samt
Lauras husbyggeri, nåede de til en pause, hvor Noah så
huggede til. ”Har du set noget til ham Ama for nylig,
han var her for et par dage siden, han hang lidt med
næbbet?” – ”Nja, jeg har ikke haft lyst til at se hverken
ham eller andre,det sidste stykke tid. Alle har jo travlt
med deres, og jeg har så rigeligt selv, ved du, så det er
ikke blevet til så megen kontakt.” – ”Næh, men du er da
vel lite fortjust i ham eller hur ?” ”Glad og glad for – joh,
han er sød, men også så ung og forvirret – og så er han
li´som inde i sig selv, og det gør mig utryg.” – ”Men det
er vel klart med den sorg han bærer rundt på, men han
er vældig glad for dig, det kan jeg se på hans øjne, og
høre når han fortæller” sagde Noah ”jovist er han ung,
men det er du jo, ta’ mig fa’en, også, og i modsætning til
dig, så har han al den tid i verden lige nu, som han behøver. Lige om lidt har han fået revet PladeÅges gamle
lort ned, og så skal han planlægge sit eget nye hus, men
det haster ikke. Det gør dit husbygge, og han vil gerne
hjælpe, så lad ham hjælpe dig. Det vil vi andre også, så
lad os dog. Du skal se at blive klar med dit hus, så du
kan flytte hjemmefra og væk fra dine forældre.
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Det har I alle sammen brug for.” – ”Men så render
han også rundt med hende der Emma, i går skulle han
spise sammen med hende og jeg ved ikke hvad” – ”Aij,
så du har snakket med ham i går. Jamen, så går det jo
fint for ham. Emma kan være en god hjælp og hende
skal du ikke være bange for i forhold til Ama. Sådan
noget umodent kød, som ham, vil hun ikke røre, kan
du ta’ mig fa’en på.” – ”Er du sikker på det, hun plejer
at æde mænd, hvis hun vil have dem, kan du ikke huske sidste år til Skt. Hans, hvor det der band spillede her
inde i din koncertsal. Inden trommeslageren havde fået
pakket sine gryder ned, havde hun jo nærmest lukket
hans gylp op – og det for øjnene af hans kæreste. Sikken
ballade der blev ud af det.” – ”Ja, jo, men om du er god
ved ham, så kan han nok stå imod Emma, hvis – og siger udtrykkeligt HVIS – hun skulle blive interesseret en
dag.” – ”Ja, ja det kan da godt være, men lige nu vil jeg
helst klare det hele selv, faktisk kom jeg kun for at bestille nogle materialer – og så for at gi min bedste Noah et
knus” sagde hun og løb rundt om bordet og omfavnede
Noah. Der trillede et par tårer ned ad hendes kind, mens
Noah klappede hende blidt på skulderen.
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26.
Dagen efter dukkede Ama så op. ”Hejsan – synd du
ikke kom i går, så kunne du have spist tilsammans med
mig og den dejlige Laura” hilste Noah. ”Uh, det havde
nok ikke været så godt, jeg mener, jo jeg ville da gerne
se hende, men hun er så sur på mig og vil ikke se mig”
svarede Ama ”Næh, der har du nok ret, og du lugtede
nok også stadig af en annan kvinde” – ”Hva´, hvordan
ved du det” Ama blev igen rystet over Noahs viden, var
manden synsk? ”Ak, i forgårs aftes var jeg ovre i den
gamle marketender for at hente noget, så hørte jeg nogle
urbrøl, og da jeg vidste du skulle spise hos Emma, var
det ikke svært at gætte, at du også blev spist af hende”.
”Kunne man høre – tror du andre har hørt – jeg
mener” – ”Ta’ det lungt, det er nok bare mig, men det
er faens som hun larmer, når hun har sex. Det minder
mig om en flicka jeg en gang havde et kort forhold til
i Malmø i 42. Hun var operasanger og hun skreg også
helt oppe i falsetten, når hun kom. Det kunne jeg ikke
holde ud, så jeg stoppede det forhold. Hun var ellers sød
og havde nogle store…” ”ja, ja, men nu skal du høre, jeg
har noget andet stort, du skal se på, og som jeg er mere
optaget af og bange for lige nu end kvinder”. Noah forstod, at Ama var skræmt, og gik straks med ham hen og
så på kassernes indhold.
”Det var – alla jævlar – ikke så godt, her er jo sprængstof nok til at rydde den halve by. PladeÅke din gamle
skid, hvorfor gemte du dog det, vi var enige om, at du
skulle aflevere det til myndighederne den gang” sagde
Noah vredt til sig selv. ”Så du kendte til det her” spurgte
Ama ”Jo, på den måde, at da jeg havde boet her i et par
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år og fået bygget kontoret og spillerummet, så blev Åke
og jeg vældig gode venner. Han var en god musiker, og
vi begyndte at spille sammen. Som du hørte forleden
dag udviklede det sig til en masse musik og musikere
her, takket være ham. En aften i starten af en af de perioder, hvor han var begyndt at drikke, men endnu ikke så
meget at han var blevet uforståelig, fortalte han mig om
de her kasser. Jeg blev noget forskrækket over det, for jeg
kendte jo godt til sprængstof fra min barndom.
Min ene onkel var sprængningsekspert, og det var
vældigt spændende at være med ham ude og sprænge.
Åke vidste ikke hvad han havde liggende, han havde
bare været depotbestyrer under krigen, fordi han havde
sådan et godt lille beskyttelsesrum, han selv havde gravet ned, som modstandsfolkene brugte til opbevaring af
diverse våben og andet. Efter krigen blev det glemt i farten og Åke havde sådan set også glemt det, men så kom
han i tanke om det den her aften i sin brandert, hvor
han var i gang med røverhistorier fra krigens tid. Jeg
fulgte med over og så det hele her og formanede ham
om hurtigst muligt at skaffe sig af med det. Den gang
– så tæt på krigen – kunne man sagtens aflevere sådan
noget uden at få problemer. Der var tonsvis af den slags
efterladenskaber rundt omkring i Danmark – både fra
tyskerne og modstandsbevægelsen.
Nu tror jeg desværre det er mere besværligt at komme af med. Politiet vil gå helt af mok, når de får underretning om det her. Du vil blive hevet i forhør og få taget
DNA, og hvad ved jeg. Grunden vil blive afspærret og
hele Lyset blive evakueret – ja hele området her. Nu er
det plastisk sprængstof, vi har med at gøre, og det er
ikke en skid farligt, som det ligger der. Der skal en hel
masse andet til, for at få det sprængt men i disse ophid121

sede terroristtider vil myndigheder og presse køre det
her op. Håndgranaterne kan være mere farlige, men de
ser fine ud, Åke har sgu passet godt på dem, så dem kan
vi nok også transportere bort.” – ”Hvad – mener du ikke
vi skal anmelde det til politiet” spurgte Ama forundret
”Nja – næh, jeg får pludselig en bedre idé – vi skal for
pokker af med skidtet, men måske vi har nogen der kan
hjælpe os af med det – og som vi kan hjælpe os af med
bagefter”. Ama var et stort spørgsmålstegn. ”Men det
kræver lidt forhandlinger med et par folk, som jeg ved,
vi kan stole på, og som er stærke nok til at bære de her
kasser ud på en trækvogn. Så vi skal hen til formanden
for lystsejlerne. Han hedder William og boede alene i et
pænt lille hus inde på sejlklubbens område, lige som de
fleste andre medlemmer gjorde hele sommersæsonen.
Du har mødt ham henne hos mig” Jo, Ama kunne
godt huske William. Han var en stor, stærk og rar mand
– fuld af gode historier ligesom så mange af de andre
kunder i butikken.
På vejen derhen forklarede Noah sin plan. Ud over de
hyggelige lystsejlere, boede der også et medlem de ikke
var særlig glade for. Han var med i en rockergruppe og
selv om han ikke kom så tit, så hændte det, at hele banden kom derud og holdt fest. Så terroriserede de området, og der var ikke nogen, der skulle prøve at sige noget
til dem, så fik de – hvis de var heldige – en gang tæsk.
I værste fald fik man brændt sit hus og båd af. Så alle
var hunderædde for ham og hans venner og holdt lav
profil, når han var der. De ville naturligvis gerne have
ham smidt ud, men det var der ikke rigtigt nogle muligheder for – før nu, tænkte Noah. Stodderen var sikkert
ikke hjemme, der var, så vidt Noah havde hørt i radioen,
stævne i Roskilde netop denne weekend, hvor rockerne
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havde hygge- komsammen og familietræf. Det lavede de
hvert år, hvor de forsøgte, at få det hele til at se ud som
om de var nogle rare karle. Hvis William var med på
den, så kunne de få anbragt kasserne under rockerens
skur og lave en anonym anmeldelse. Så kunne de da endelig slippe af med ham. For Ama lød det vanvittigt og
han indvendte, at hele området jo så alligevel ville blive
afspærret og alt det der. ”Ja, men så bliver det i en god
sags tjeneste, vi vil alle være lykkeligere bagefter” sagde
Noah.
William måbede noget, de Noah fortalte ham om
kassernes indhold og sin plan, men han var hurtigt med
på idéen. Jo, stodderen var ikke hjemme og kom garanteret heller ikke i dag, de drak sig som regel skide fulde til det træf. Men de skulle handle hurtigt. ”Vi flytter
dem, når det er blevet mørkt der omkring ved nitiden.
Så er de fleste lystsejlere også taget hjem, det er jo
blevet hverdag igen. Vi kan nå at få kasserne anbragt,
inden han eventuelt dukker op senere i nat for at sove
branderten ud, det kan han nemlig godt finde på” sagde William. ”Tror du ikke vi to” sagde han til Ama ”ka
bære de kasser ud, jo færre der ved noget om det her jo
bedre” Ama sagde ja, selv om han vidste hvor tunge de
var – og hvor svag han egentlig selv var – men kunne
godt se nødvendigheden af det.
De gik så i gang med forberedelserne. Hentede
trækvognen og pumpede hjulene godt op. Fandt en presenning, der kunne dække kasserne under transporten
og fik genetableret låsene. Dem fik de selvfølgelig fra
Noahs butik. De sørgede for at vaske kasserne godt af,
så de mente, der ikke var deres fingeraftryk på, og så
havde de handsker på hele tiden. Nu kom Ama i tanke
om en god ting, de fik forærende. Han havde bestilt ned123

rivningsfolk til næste dag, som ville komme med en stor
Bobcat, der ville rive hele skidtet ned og smide det i affaldscontainere. De havde en aftale fra morgenstunden
og regnede med at være færdig ved middagstid.
Så blev sporene hos PladeÅge i hvert fald slettet, både
fra kasserne og hjulsporene fra trækvognen, som ellers
ville være tydelige inde på grunden.
Da de var færdige med alle forberedelserne, blev de
enige om at spise sammen og da foreslog Noah så, at
de også inviterede Emma med. ”Hvorfor det” spurgte
William og Ama i kor. ”Af to grunde” svarede Noah” for
det første vil hun garanteret opdage, hvad vi har gang i,
hvis hun ikke allerede har lugtet lunten. Hun er meget
opmærksom. Så vi bliver nødt til at indvie hende også.
Emma kan man stole hundrede procent på, så det behøver I ikke at bekymre jer om. Det andet er, at vi godt
kan bruge en stærk person til, og undskyld Ama, men
jeg er ikke sikker på, at du er stærk nok til at bære i den
ene ende af de kasser. William skal nok klare det, du er
stærk som en okse, men den unge pianist er mig lidt for
spinkel, og vi skal nødig have en brækket ryg oveni de
øvrige bekymringer, vel!” Sådan blev det, Ama gik over
og hentede Emma, som først troede, at han var ude på
noget andet, da han så så anspændt ud, men det fik han
hurtigt overbevist hende om ikke var aktuelt lige nu. De
spiste sammen og Emma var helt med på idéen.
”Jeg har også en personlig hævn at komme af med
over for den stodder og hans kumpaner” sagde hun
pludselig ”i 1993, året før jeg flyttede herud og stadig boede på Staden, blev jeg og min kæreste voldtaget af ham
og nogle af hans svin til kammerater, så hvis jeg kan få
buret dem inde i nogle år, vil det glæde mig meget”. Der
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blev helt stille, ingen af mændene skulle spørge om eller
sige noget.
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27.
Da det begyndte at skumre gik de i gang med projektet.
De havde måttet rydde en hel masse væk igennem
huset, for at kunne få kasserne bakset ud. Kasserne stod
ved siden af hinanden, og da William og Emma tog fat
i den første, kunne de først ikke rykke den ud af stedet.
Den var nærmest groet fast til gulvet, men Ama fik kobenet ind under og vristet kassen fri. ”Så kan han alligeveller løfte noget, den knægt” sagde William med et
grin. I det samme lød der et bump og noget trillede hen
af gulvet.
Det var en håndgranat, som havde ligget oven på et
gammelt bord, som de havde skubbet til side. Nu havde
Noah sat sig på det for at hvile sig lidt med det resultat,
at det var sunket sammen i den ene ende. Håndgranaten
havde åbenbart ligget der. Alle stod bomstille og stirrede
på håndgranaten, der roligt trillede over mod kasserne.
Der var ingen tændsats i – mens den trillede løb der
krudt ud af den, der var heller ingen hætte på den, den
var helt åben. ”Det var vel godt man inte havde ild på
piben” sagde Noah tørt. De andre begyndte at grine hysterisk et kort øjeblik, så sagde Emma ”Hvordan helvede har han fået åbnet en håndgranat uden at lortet er
røget i luften? Han var ikke rigtig klog, hold hæft, han
kunne have fået fjernet os og hele ”Lyset” for mange år
siden.” Ja og bådene med ”sagde William med forfærdelse i stemmen. Så grinede de igen småhysterisk. ”Nu
ingen panik” sagde Noah ”har du ikke sådan nogle små
papdimser man sår i, Emma, så kan vi feje krudtet forsigtigt op og komme lidt af det ned i hver af dem?” – ”Jo,
det tror jeg nok” sagde hun og for af sted. ”Ingen hur126

tige bevægelser,” sagde Noah ”vi skal ikke have nogen
ting til at vælte nu, som kan give elektriske stød eller
gnister, så bliver vi sgu pludselig rumpiloter alle fire”
Emma kom listende tilbage med de små plantebakker
og hun begyndte forsigtigt at feje krudtet op og putte
det i bakkerne. De andre stod bare helt stille og kiggede på hendes sikre hænder, der ikke rystede spor. Da
hun havde fået det hele op, sagde Noah, at hun skulle
bære det udenfor, og anbringe det på midten af grunden. ”Så er det din tur” sagde Noah ”nu skal du bare
tage et bæger af gangen og langsomt strø det ud rundt
om i haven, så kan der ikke ske noget med det mere.”
Ama var skrækslagen, men da han havde haft fat i den
første, hjalp det lidt, og han fik hurtigt spredt krudtet ud
over hele grunden.
”Så kan vi komme videre” sagde Noah ”der var vel
ikke nogen nysgerrige derude” – ”Nej, overhovedet
ikke” sagde Ama ”alle sidder og ser tv”. Så fik de endelig
løftet den første kasse op og båret den ud til trækvognen.
Det gik forholdsvist nemt, men både William og Ama
rystede noget i benene, hvorimod Emma og Noah var
helt rolige. De fik de sidste to kasser ud uden problemer,
nu var det blevet temmelig mørkt, da det var overskyet.
De fik listet sig ud af haveforeningen, uden at nogen
så dem, og trillet over til sejlklubbens område. Her fik
de næste chok. Motorcyklen stod udenfor skuret, stodderen var kommet hjem. Der var oven i købet et lille lys
tændt. ”Vi må bare gå videre” hviskede William” vi kører hen forbi hans skur og parkerer midlertidigt omme
bag Sørensens ved siden af. Han er taget hjem, så der
kan vi gemme os. Så må du, Ama, liste hen og finde ud
af om han er vågen, og hvad der foregår”. Som en del
127

af forberedelserne havde de skruet en af eternitpladerne løs, som lukkede af mellem jorden og skurvognens
gulv. Det var en gammel skurvogn, som bare var blevet
klodset op, så der var et hulrum nedenunder på en cirka
en halv meter i højden, lige nok til at kasserne kunne
anbringes der, havde de regnet ud.
Ama listede med hjertet i halsen hen til skurvognen
og kravlede det sidste stykke, så han ikke kunne ses fra
vinduet, hvis stodderen skulle kigge ud. Inden han var
nået helt tæt på, kunne han allerede høre stemmer.
”Sut så kælling, jeg skal fand’me råbolle dig, så du
aldrig har fået bedre pik før” lød det derinde fra. ”Det
ser jeg frem til, hvis ellers du kan få den op at stå, magen
til slap medister har jeg sgu ikke rørt ved i årevis” lød
en rusten kvindestemme ”Hold din kæft og bliv ved”
svarede stodderen med grødet stemme. Ok, de var pissefulde og optaget af noget, der lød til at være et håbløst
projekt. I hvert fald kunne det tage sin tid, blev de enige
om, da Ama listede tilbage til sin deling og aflagde rapport. ”Vi prøver sgu at få kasserne ind nu” sagde Emma
”så længe de er i gang med deres bolleforsøg, så hører
de nok ikke så meget andet” De rullede forsigtigt vognen over på bagsiden af skuret. Her var heldigvis ingen
vinduer, og heller ingen naboer, da det vendte ud mod
plankeværket, der var ind til Noahs tømmerhandel. Det
var også her de havde løsnet pladen.
De fik forsigtigt, og så godt som lydløst, fjernet den
og endnu mere forsigtigt bakset den første kasse ned
på jorden. Nu skulle den ind under vognen og det var
straks værre. Noah havde fundet nogle spånpladerester
frem med laminerede overflader. De var glatte som bare
fanden og kunne bruges til at glide kasserne ind på. Det
gik faktisk godt med den første kasse. Ama var kravlet
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ind under vognen i hullet, og Emma og William skubbede forsigtigt kassen ind, mens han styrede den.
De skulle have pladerne ud igen og her holdt det
hårdt, for så skulle kassen løftes lidt op inde under vognen, hvilket næsten var umuligt at komme til. De baksede og svedte. Heldigvis havde Ama taget kobenet med,
så det kunne bruges som løftestang og til sidst fandt de
en metode, så det lykkedes at få pladen ud igen. De kunne jo ikke sige et ord og heller ikke se hinanden, så det
gik meget langsomt, og var lige ved at gå helt galt, da
Ama fik vippet kobenet ned over Emmas fingre. Men
hun sagde ikke en lyd – sej kælling! Oven på i skuret var
de stadig i fuld gang. De skændtes og mundhuggedes
ind i mellem at hun havde munden fuld, så det kun var
ham der brokkede sig. Endelig var han åbenbart kommet så meget op at stå, at han kunne komme ind i hende.
Det kunne de forstå så nogenlunde af lydene, der mere
blev til stønnen og piv. Så skyndte de sig med kasse to
og det gik også noget nemmere, nu de havde øvet sig
med den første. Da de havde fået nummer tre ned på
jorden og skulle til at skubbe den ind, lød det pludselig
inde fra skuret ”For helvede jeg ska pisse” og lidt efter
gik døren op. De lå muse stille. Der nærmede sig nogle skridt og rundt om hjørnet kunne de høre stodderen
komme. Han vaklede noget og holdt sig til skurvæggen
med den ene hånd. Så hørte de det plaske, da han begyndte at pisse, lige ned på dem og kassen. ”Åh, det var
fand’me godt, nu skal den møgfisse ha en ordentlig omgang” sagde stodderen og vaklede tilbage. Han fortsatte,
nu meget voldsommere ”naj ikke i røven – ikke i røven”
jamrede hun ”Hold kæft og lig stille, kælling, gu ska du
ha den i kloaken” han buldrede løs, og hun jamrede, og
det var så godt for Ama og kompagni, der nu kunne få
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den sidste kasse ind under vognen og skrue pladen på
igen.
De listede tilbage til Noahs kontorhus og satte vognen på plads. ”Den må jeg hellere få spulet, som noget af
det første i morgen” sagde Noah ”og mon så ikke vi alle
skal ind og spules i badstuen” Den eneste der var gået
fri af direkte pis, var Ama, men han havde til gengæld
fået sin ration inde under vognen, da han skulle bakse
den sidste kasse på plads og møve sig ud mellem den
og den anden kasse, hvor han havde sørget for at lave en
smal passage, så han kunne komme ud igen.
De stank kort sagt alle sammen og var hurtigt af
med kludene allerede uden for. De var enige om ikke at
tage nogen chancer, så alt deres tøj smed de i et par papirsække, sammen med presenningen. De blev brændt
i forbindelse med optændingen af ovnen til badstuen.
Da de en time senere sad inde i varmen med et glas
af Noahs bedste hjemmelavede rom, begyndte de først
at slappe af og snakke sammen. Det var vel alt i alt gået
rigtigt godt, ”Ja, bortset fra at du prøvede at klippe min
ene hånd af, Ama” sagde Emma. Nu skulle de så bare
få tipset polisen på en sikker måde. ”Den ordner jeg”
sagde William ”jeg kan ringe fra en boks på vej hjem, jeg
kører lige forbi hovedbanegården.” ”Vent til i morgen
formiddag, sådan ved ellevetiden, så har de kaffepause på Gården, den skal vi nok få ødelagt” sagde Emma
”men nu vil jeg sige tak for en begivenhedsrig weekend”
hun sendte Ama et stort smil ”og gå hjem og sove, det er
fand’me mandag i morgen og jeg har igen meldt mig til
den sultne slavehær af lønmodtagere. Ka’ I sove godt”
Hun gik ud og tog en af de kedeldragter på, som Noah
havde fremskaffet fra butikken. ”Den passer mig sku
fint, Noah, tak for den, så fik man da lidt ud af besvæ130

ret, en ny kedeldragt kan man jo altid bruge”. ”Hun er
nu god nok” sagde Noah” og fandens snyg uden tøj på,
du har da været heldig unge mand” William gloede på
Ama og han blev blussende rød i hovedet. ”Hva’ fa’en,
har Emma indfanget dig allerede” sagde William” ja, vi
prøvede jo at advare dig forleden dag, men ungdommen
nu til dags, de vil slås med drager. Men indrømmet, hun
er en sej og smuk drage”. Så snakkede de ikke mere om
det, Ama luskede hjem til sit, eller rettere, Noahs lille
hus, men William blev siddende, for ham og Noah skulle lige have en til det andet ben.
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28.
I dag havde været en sjov dag, syntes Noah. Han var
lige blevet færdig med at spule og vaske trækvognen,
da arbejdstilsynet pludselig dukkede op. De, eller andre
myndigheder for den sags skyld, lagde sjældent vejen
forbi Sildebæk. Det var de fleste da også glade for, men
nu stod der en ældre herre og en ung pige og så lidt forlegne ud. Herren tog sig sammen, præsenterede dem og
fortalte, at da Noah havde ansøgt om at blive praktik- og
læreplads for lærlinge, skulle arbejdstilsynet godkende
stedet. ”Det er da helt i orden” sagde Noah” jag har altid
sat sikkerheden højt, så kom endelig indenfor.” ”Jo tak,
men vi starter med at gå rundt selv og kigge forholdene
efter, så vender vi tilbage.” Jamen, så ville Noah have
kaffen klar til den tid.
Efter et stykke tid kom de tilbage. Pigen så helt munter ud, mens herren var mere anstrengt at se på. ”Ja kaffet er klar og skulle det være en nybagat bulla” Noah
rablede sit blandingsskandinaviske af. ”Æh, jo tak, men
vi skal lige høre til personalefaciliteterne først” sagde
herren ” selve savværket og hallerne var i orden, selv
om lidt oprydning nok ville være på sin plads – men det
er vel det, du skal bruge en lærling til!” ”Nu ska jeg sige
dig noget, en lærling her skal lære noget, ikke bruges
som staldknægt. Jeg har en ung mand på hånden, som
lige er gået ind i firmaet, og han skal nok tage sig af oprydningen. Men nu skal I få se, hvordan lærlingene kan
være her – kom med.” Noah tog dem med ud af kontoret
og gennem forretningen og ind i ”privaten”.
”Ja, lige her til højre har vi så toilettet og her til venstre badstuen”. Herren var blevet fornærmet af Noahs
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forrige bemærkning og var nu noget spids, hvor pigen
kom med et lille ”åhh”, da han førte dem gennem ”biblioteket” og ind i forrummet til badstuen. ”Er toilettet
også til brug for kunderne” spurgte herren. ”Ja, vist”
svarede Noah ”skal man så skal man, men de må vente på hinanden, jeg har ikke nogen tohullers” herren
måbede og pigen smilede. ”Men det går ikke, der skal
være separat omklædning og toilet for lærlingene.” –
”Se så her, gode herre, her har vi omklædning og toilet
til lærlingene separat, og ved siden af er brusebadet og
så er der selvfølgelig selve badstuen.” – ”Er alt dette til
lærlingene” spurgte pigen forbavset. ”Ja da, de skal da
have det godt, og jeg vasker mig af princip aldrig” sagde
Noah. ”Nu tror jeg gerne jeg vil bede om en kop kaffe”
sagde herren og så gik de ind på kontoret og ordnede
papirerne.
Jo, det havde været morsomt at se hans ansigt, og
hans forvirring. Der stod ikke noget om badstuer i arbejdsmiljøloven, eller regulativerne omhandlende skurforholdene for lærlinge, men der stod heller ikke noget
om praktikpladser med sø og urtehave. Herren overgav
sig og godkendte det hele, det eneste der var et problem,
var den gamle Fergusontraktor, som Noah måtte love
at lærlingene aldrig kom til at køre med. Efter kaffen
måtte herren ud og lette sig, og pigen fik spurgt om hun
måtte komme igen og måske en dag prøve badstuen.
Selvfølgelig, en sådan inspektion ville både Noah, og
sikkert også lærlingen sætte pris på, hun skulle være så
velkommen.
De skulle lige til at gå, da der pludselig lød sirener.
Kort tid efter kørte en mængde politibiler ind med
blå blink og hvinende bremser og holdt udenfor på pladsen.
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Fra kontorets vinduer kunne de se kampklædte specialtropper vrimle ind og omringe en skurvogn inde på
den anden side af hegnet. ”Hva’ fa’en sker der her” fik
Noah lige sagt, så lød det fra en højtaler ”Det er politiet,
bygningen er omringet, kom ud med hænderne i vejret”
Lidt efter blev salutten gentaget og i det samme kom en
lettere forvirret og halvt påklædt kvinde ud fra skuret.
Hun blev straks hevet afsted af en de kampklædte
og så fulgte stodderen. Også han var kun halvt påklædt,
hans T-shirt sad omvendt på og han havde hverken
strømper eller sko på. ”Hva’ helvede er det her” råbte
han ”I har ikke lov til” – han fik en på hovedet, blev
sparket omkuld, og kort efter lagt i håndjern og slæbt
afsted.
De to fra arbejdstilsynet, Noah og nogle kunder var
alle klistret til vinduerne, men så kom der betjente ind i
lokalet og beordrede alle ud.
Udenfor holdt der nogle store busser på vejen ud
mod byen og her blev de, og dem der ellers var i Sildebæk, samlet op og kørt væk til en nærliggende kro.
Her fik de tilbudt kaffe og kage og orienteret om, at
der var kommet en anonym anmeldelse, som påstod,
at de nys anholdte havde skjult våben og sprængstoffer under skurvognen. Indtil politiets specialstyrker, og
hærens sprængningseksperter, havde fået undersøgt sagen, måtte de desværre blive her. Politiet vil muligvis
afhøre hver enkelt, hvis de mod forventning også skulle
finde noget. Den anholdte mand var kendt af politiet, og
de formodede, at alle i lokalet også kendte til hans tilknytning til bandemiljøet. Han havde dog ikke tidligere
haft noget med våben og sprængstoffer at gøre, så de
tvivlede på at de fandt noget.
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Noah, Ama og William satte sig med vilje langt fra
hinanden, de var alle tre blevet indfanget. Noah holdt
sig til sine to gæster og kunderne fra butikken, William
sad sammen med de andre fra sejlklubben, og Ama havde sat sig hen til Laura og hendes forældre. Emma var jo
heldigvis på arbejde, så hun var fraværende.
En halv time efter kom lederen af politiindsatsen
igen, og nu så han temmelig alvorlig ud. ”Jeg kan meddele jer, at det desværre var en korrekt anmeldelse vi
havde fået.
Vi har fundet håndvåben, håndgranater og sprængstof nok til at jævne den halve by med jorden. De anholdte nægter ethvert kendskab til det, selvfølgelig, men
nu bliver vi altså desværre nødt til at snakke kort med
jer alle sammen, inden vi kan tilbyde jer at blive kørt
hjem igen.
Sprængstof og våben er kørt bort så området er sikret.
Jeg må sige I har været heldige, at skidtet ikke er røget af, vi ved ikke hvor længe det har været på sejlklubbens område, men vi har konstateret, at det stammer fra
2. Verdenskrig.
Så hvordan det er havnet hos denne rocker, glæder vi
os til at finde ud af.” Det finder de forhåbentlig aldrig ud
af, tænkte Ama, Noah og William samtidig, mens de for
første gang, fandt hinandens blikke.
Det kunne nok være, der var noget at snakke om i
Sildebæk den dag. Da de kunne komme hjem igen, inviterede William på vegne af sejlklubben alle til spisning
i klubhuset.
Forpagterparret fra klubhusets restaurant, havde
også været evakueret og havde aftalt med William, at de
nok skulle sørge for aftensmad til alle.
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Da Noah senere sad på sin aftenssolsplads, tænkte
han, at han ikke havde haft så begivenhedsrige dage siden krigen.
Det var ligesom dengang han mødte Sarah første
gang. Ja, hun kaldte sig jo ikke Sarah der, men havde
dæknavnet Ingeborg. Det var godt nok svært at sige på
Svensk, og Noah havde fået det galt i halsen og i stedet
døbt hende Ingalill. Åh, hvor var hun dejlig og første
gang han havde fået lokket hende med i badstuen da…
Noah gled i dag ind i en behagelig søvn inden solen var
gået ned.
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29.
Det blev knap så sjov en dag for Ama. Bobcatten og nedrivningsfolkene kom præcis klokken syv og gik i gang
med det samme. De var nogle friske gutter der elskede
deres job. Først tjekkede de huset igennem og fjernede
forskellige dele, som de på den ene eller anden måde
mente, de kunne genbruge, eller som var en forhindring
for en hurtig nedrivning. Så kørte det ellers bare derudaf.
Bobcatten blev sat ind og tog fat i taget. Efter få ryk,
faldt det meste af det ned på jorden, og samtidig væltede
den ene gavl. Gutterne på jorden skar hurtig taget op i
mindre enheder, og føreren af Bobcatten kørte det ud i
de containere, de havde anbragt på stien. Så var det tid
til en smøgpause og så kom den første overraskelse.
Da den ene af fyrene smed sit skod på jorden, lød
der et smæld og en blå røg stod op i et lille område. ”Det
var satans, det lugter sgu af krudtrøg” sagde ham, der
havde smidt skoddet. ”Øhm, det må være noget fyrværkeriaffald eller noget” mumlede Ama. De andre grinede indtil en af de andre smed sit skod et andet sted og
eksplosionen gentog sig. ”Sig mig er det en fyrværkerimester, der har boet her” spurgte han ”her skal vi vist
ikke ryge mere”. Så fortsatte de arbejdet. Da de næsten
havde fjernet det hele og der kun var få rester af gulvet
tilbage, opdagede de så en stor metallåge, der var under
gulvkonstruktionen. ”Nå da, her er sgu en hemmelig
lem” råbte en af folkene ”lad os se, hvad den gemmer”
Ama var ved at få hjertestop, for tænk, hvis der stadig
var krudt og kugler tilbage i PladeÅges gamle beskyttelsesrum.
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Heldigvis var der ikke andet end nogle gamle rådne
brikse i kælderen, som i øvrigt var halvt fyldt med vand.
”Ja så fik du dig da en gratis kælder med svømmebassin” grinede sjakbajsen. Inden klokken elleve var hele
huset revet ned og kørt væk. Nu var det halve af den
hjemmegående befolkning i ”Lyset” og omegn kommet,
og Ama bød på øl og vand og der blev skålet på hans
fremtid og for den hurtige nedrivning. ”Ja, og så fik gutterne også gratis formiddagsknald” sagde vognmanden,
der skulle hente den sidste container. Det lo de meget ad
– undtagen Ama, han havde lidt svært ved at finde en
grimasse der kunne passe. Det havde de glemt i går; han
skulle nok have vandet grunden inden han gik i seng.
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30.
Ved middagstid sad han alene tilbage på en ølkasse, lænet op ad værkstedet og betragtede sin, nu meget store,
tomme grund. Så skulle der tænkes og tegnes, hvordan
skulle hans kommende hus se ud. Men det blev ikke lige
nu, for i det samme hørte han sirenerne. Så var alt gået
efter planen. Williams besked var modtaget og politiet
tog den alvorligt. Kort tid efter kom der to betjente og
bad ham følge med ud til den ventende bus. Han gjorde,
hvad han kunne for at skjule sin nervøsitet, men åbenbart ikke nok, for de flinke strømere sagde beroligende
”Du skal ikke være bange, det er ren rutineevakuering,
vi tror det er falsk alarm”.
Da de så var forsamlede på kroen og indsatslederen
kom tilbage med beskeden om at de havde fundet det
hele, var Ama dødnervøs for, at nogen skulle sige noget
om krudtet. Det var der heldigvis ingen der gjorde. Hvis
nogen havde tænkt på det i denne forbindelse, holdt de i
hvert fald kæft med det.
Alle var til gengæld meget rystede og optaget af
fundet under rockerens skur, og hvad der kunne være
sket, hvis det hele var røget i luften. Især efter at alle
havde set ekstraudsendelserne, som kørte på alle TV og
som blev vist på storskærmen i sejlklubbens restaurant,
mens de spiste aftensmad. Pludselig var lille Sildebæk
på verdenskortet. Så stor en samling sprængstof og våben havde man ikke fundet siden 1947 og politiet stod
undrende overfor, hvordan den anklagede havde fået fat
i det. Kvinden var blevet løsladt, mens han var blevet
fængslet for foreløbig 14 dage i isolation. Grundlovsforhøret var blevet holdt for lukkede døre, men der var da
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sluppet så meget ud, at han nægtede sig skyldig. Hvis
der var hold i anklagerne, ville manden muligvis blive
dømt efter den hårde antiterrorlov og stå til livstid. Det
kunne ikke udelukkes at sagen havde forbindelse til ekstremistisk muslimske grupper, der ville øve terrordåd i
Danmark. En så stor mængde våben og sprængstoffer
ville indbringe et svimlende beløb på det sorte marked,
hvis det ellers kunne afsættes. Her kom efterretningstjenesten ind i billedet, da man ikke kunne forestille sig,
at almindelige kriminelle bander kunne eller ville købe
det. Der var selvfølgelig også den mulighed, at det var
bestemt til en af de professionelle grupper, der lavede
serierøverier i værdicentraler, som der lige havde været
et par stykker af de sidste par år. Politiet havde kontakt
til det svenske og tyske politi i den anledning, ligesom
Interpol var på sagen.
Adskillige eksperter af en hver art blev interviewet,
heriblandt en historiker med speciale i besættelsestiden.
Han udtalte, at det måtte være et af de største lagre,
der kunne være tilbage fra den tid og at det var påfaldende, at det ikke var dukket op før. Flere måtte have
haft kendskab til det og politiet var da også i gang med
at forsøge at finde frem til endnu levende modstandsfolk, der eventuelt kunne hjælpe med at løse gåden.
Det stod klart, at han ikke kunne være alene om det,
så hele banden var blevet arresteret og sad nu i forhør.
Det samme gjorde en kendt gruppe fra det såkaldte
indvandrermiljø, samt en af de finansmænd, som lige
var blevet afsløret i grov spekulation i forbindelse med
Roskilde Bank-skandalen. I det hele taget var det historisk en af landets største kriminalsager, der her blev
præsenteret, hvis man skulle tro medierne og pressen.
Allerede da de kom tilbage fra kroen, havde det vrim140

let med pressefolk og tv-hold og der var snart ikke den
person i området, der ikke havde fået sine 15 sekunders
berømthed i et eller andet medie. Ama holdt lav profil,
men både William og Noah optrådte på slap line og så
ud til at nyde det. Noah kom med røverhistorier fra krigen og William med løgnehistorier om, hvor rystet han
var over, at den ellers så stille og rolige unge mand skulle stå bag dette. Godt nok vidste han da, at manden var
med i en rockerklub, men her havde han altid opført sig
ordentligt. Det utrolige var, at alle andre fra sejlklubben,
som pressen fik talt med, sagde det samme. Alle var
åbenbart stadig bange for ham, for tænk hvis han slap
ud igen – og så var alle også med på, at det her var en
enestående mulighed for at slippe af med ham. Hvordan
fanden det sprængstof med mere, så havnet her uden, at
nogen havde opdaget det.
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31.
Aftenen før var alle fire deltagere i komplottet blevet
enige om, at de ikke ville opsøge hinanden de næste par
dage, hvis de kunne undgå det, og i øvrigt holde lav profil.
Ama havde godt nok stor lyst og behov for at snakke
med de andre oven på nedrivningsknaldene, men han
holdt sig i skindet. Under opholdet på kroen havde han
siddet sammen med Laura, Simone og Svend. Det havde
været rigtigt rart, det var lidt som en reservefamilie for
ham her i nødens stund. Da det var kommet frem, hvad
der var blevet fundet, var der ingen ende på, hvad Svend
havde af teorier, og i øvrigt forbandelser over rockeren
og hans slæng. Simone og Laura tyssede på ham hele
tiden uden at det hjalp ret meget. Flere andre i forsamlingen var lige så højrøstede og det fortsatte hele aftenen
i sejlklubben. Ama var godt træt nu, det havde været et
par anstrengende dage. Emma var også dukket op om
aftenen, men havde heldigvis sat sig i den anden ende
af lokalet sammen med fiskerne.”Skal vi ikke gå en tur
eller bare hjem til mig?” Det var Laura med på og de gik
hjem til ham i Noahs hus. Uden ret mange ord tog de
tøjet af og gik i seng.
Efter at de havde elsket, lå de bare i lang tid og holdt
om hinanden og kælede lidt, indtil de faldt i søvn.
Det var vældigt dejligt at være sammen igen. Både
Laura og Ama var glade og elskede, da de vågnede, spiste morgenmad, og så var de lige ved at gå i seng igen.
”Nu må vi tage os sammen. være fornuftige og komme
videre med hver vores huse!” Ama ville gerne have været sammen med hende hele dagen, men der var ikke
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noget at gøre, hun havde desværre ret. I hvert fald for sit
eget vedkommende.
”Jeg kan næsten ikke holde ud at bo sammen med de
gamle mere, så nu har jeg sat min egen indflytningsdato.” Senest den 1. oktober rykker jeg ind om så huset kun
var halvt færdigt.” Da var hendes orlov også udløbet og
hun skulle starte uddannelsen igen.
Det var nu også meget godt at de skiltes, for Ama var
hele tiden lige ved at fortælle, hvad der var sket, selv om
han godt var klar over, at det ville være en meget dårlig idé. Måske ikke så meget det med sprængstofferne
og rockeren, det kunne Laura nok godt forstå og holde
tæt med, men at Emma også havde været med, sammen
med ham, og at de havde været i sauna sammen hos
Noah, det kunne have udløst katastrofer i samme størrelsesorden for ham, som hvis skuret var eksploderet
med rockeren og det halve Sildebæk.
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32.
Ama gik tilbage til grunden og gik i gang med at rydde
op og vande krudtrester. Han ville rense hele området,
så alle rester fra nedrivningen kunne blive samlet sammen, og så havde han planer om at lave en midlertidig
flisegang mellem stien, værkstedet og containerne, så
han kunne gå rundt mellem dem, uden at blive pløret
til, hvis det var regnvejr. Men først skulle han give Stan
mad og vand. Han havde fået lavet en fin lille spiseplads
til den, og de var så småt ved at komme på kælefod. Den
kom da også straks farende, da han hældte mad i skålen og strøg sig op ad hans ben ”Fedterøv” sagde Ama
kærligt.
I det samme stod der en mand i grøn uniform ude
på gangen ”Halløj, er du Amadeus Jensen?” – ”Ja, da”
svarede Ama ”Godt, vi kommer fra IKEA med varer,
vi læsser dem af oppe ved bilen, så må du selv slæbe
dem herned”. Heldigt at Laura havde smidt ham hjem,
han havde helt glemt, at han havde købt en masse ting i
IKEA og at de blev leveret i dag. Han fik fundet en gammel sækkevogn frem og med lidt besvær kørt kasserne
ned,og sat ind i en af containerne.
Bagefter satte han sig ned i en af de gamle kurvestole, som var blevet tilbage. Kort tid efter at han havde sat
sig, hoppede Stan op på hans skød. Det var stort, han
blev helt glad og gav sig til at kæle den under hagen,
hvilket fik Stan til at spinde som et helt tærskeværk. Solen skinnede, og det var dejligt vejr med en let vind. Lige
til at tage ud at sejle i. Han var faktisk slet ikke oplagt
til at gå her alene og rode, bare han… I det samme lød
et højt ”Halløj”. Det måtte være tankeoverføring for der
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stod Muhammad og spurgte om ikke de skulle tage ud
at sejle.
”Hva’ fanden har du fri fra skole” spurgte Ama ”Jeps,
nu hvor min praktikplads er sikret, så har jeg ikke mere
at lave der, før jeg skal tilbage efter min tid hos Noah.”
– ”Hvornår starter du?” – ”Nu på torsdag, men jeg har
da tænkt mig at hilse på allerede i dag, jeg kan næsten
ikke vente med at komme i gang hos ham. ” – ”Det kan
jeg godt forstå” sagde Ama ”men hvor var det godt du
kom, jeg sad lige og tænkte på dig og på at komme ud
at sejle.” De strøg ned til båden og kom ud på vandet i
en fart. Da de havde sejlet lidt og begge sad agter, mens
båden smukt gled af sted i pæn fart, sagde Muhammad:
”Du har nok haft gang i terroristerne” – ”Hva’ mener
du” sagde Ama ”Ja, altså det er godt nok en utrolig historie den, vi har alle været helt oppe at køre herude”
– ”Jo, det tror da pokker” sagde Muhammad ”Jeg var
da også tæt på at ringe til dig med det samme. Jeg så
det i nyhederne og på Facebook, men så så jeg også noget der gjorde, at jeg lod være og hellere vil snakke med
dig herude på havet.” – ”Hvorfor det, jeg forstår ikke
hvor du vil hen” sagde Ama” Hvorfor ringede du ikke
bare?” – ”For det første, fordi jeg regner med at blive aflyttet” sagde Muhammad. ”Hvorfor dog det, du har da
ikke gjort noget!” – ”Hold nu op, hvor naiv kan du være
Ama. Jeg har jo fortalt dig om mine snakke med ham
den unge imam i moskeen. Da det her skete i forgårs,
blev han hevet ind til afhøring. De holder da øje med
alle unge, der kommer i moskeerne, og aflytter sikkert
også de fleste af os.” ”Nå, hva’ så, du har vel ikke noget
at fortælle, der kan ophidse dem?” ”Næh, ikke noget jeg
vil sige i en telefon i hvert fald. Men det er så den anden
grund. Jeg ville ikke ha´ at de så nemt fik forbundet mig
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med dig, for jeg tror du har et problem. Et stort et, må
jeg sige, hvis jeg har gættet rigtigt” sagde Muhammad.
”Hva’ fanden mener du. Jeg bor her ja, og jeg kommer
hos Noah og kender sejlklubben, men ellers har jeg sgu
da ikke en skid med den her sag at gøre.” Ama var meget ophidset og bange nu. Hvad vidste Muhammad og
hvor skulle han vide noget fra, der var da ingen af de
fire, der – jo Noah, kunne han virkelig allerede have talt
over sig til Muhammad. Men han havde jo ikke en gang
besøgt ham endnu.
”I går, ikk” sagde Muhammad ”Da jeg så et af de her
nyhedsklip for syvogtyvende gang. Det hvor de viser
gerningsstedet, altså den der skide skurvogn, som politiet havde fundet sprængstofferne under, så så jeg pludselig et koben ligge med en lap på, sådan ude i det ene
hjørne af billedet. Det var noget strømerne skulle have
med sig og som de åbenbart havde fundet. Det er ikke
blevet nævnt, men det slog mig, at det havde jeg set før.
Første gang vi så PladeÅges hus og Svend ville vise
dig, hvor stophanen var, så du kunne tænde for vandet
til den udendørs hane, så hentede han det koben.
Jeg ku’ kende det, fordi det har det der røde mærke
på sig. Altså et PladeÅge har mærket det med i sin tid.
Det er selvfølgelig meget almindeligt, at man mærker sit
værktøj på den måde, men jeg syntes alligevel, det var
noget af et sammentræf. Er det det? Er det dit, eller altså
PladeÅges gamle koben, og i så fald, hvorfor lå det så
der ved den skide skurvogn?” Ama tænkte sig om i flere minutter. Shit, de havde glemt kobenet. Ok de havde
haft handsker på, kobenet havde de også tørret af inden
de tog det med, men alligevel.
Nu var der to brølere, der kunne føre til at de blev
opdaget.
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Ama svedte. ”Ok Muhammad du skal få hele historien.
Jeg tror, og håber på, at du holder tæt, når du har
hørt den”. Ama fortalte det hele. Der var ikke grund til
andet, Muhammad var hans bedste ven og han havde jo
allerede en begrundet mistanke, som politiet ville sige.
Muhammad var tavs længe. Båden strøg derudaf,
et par måger skreg og sejlet blafrede lidt i vinden, Ama
frøs pludselig.
”Det er svært det her” sagde han så ”Det var en god
plan, det tjener, kan man sige, et godt formål på mange
måder, men det er og bliver justitsmord, hvis han bliver
dømt for det som I har lavet. Umiddelbart er det svært
for mig at have denne viden, og jeg syns egentlig I skulle gå til politiet og fortælle hvad I har lavet” ”Er du gal,
så kommer vi da mange år i spjældet, og han slipper fri
og kommer ud og slår måske nogen af os ihjel oven på
det her” røg det ud af Ama. ”Han er en skide rocker og
har lavet alt muligt lort, blandt andet voldtaget Emma
en gang, truet alle dem i sejlklubben og…” – ”Men han
har bare ikke noget med det her krudt at gøre og risikerer nu at komme i fængsel på livstid” sagde Muhammad ” Dermed har du så også fået livstid på at vide, at
det er du skyld i, er du klar over det”. Det havde Ama
ikke tænkt over. I det hele taget havde han ikke tænkt
så langt. Planen lød så enkel, da Noah havde fortalt den
og William bakket op om den, og da Emma så fortalte
det med voldtægten, som han jo aldrig var blevet straffet for, så var det så ligetil. Og så, måtte han indrømme,
havde det også været en nem og lidt spændende måde,
at slippe af med hans umiddelbare problem på uden at
blive rodet ind i noget. Det var han så sandelig blevet,
kunne han se nu. Muhammad havde fuldstændig ret,
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så hva’ fanden skulle han gøre. Det var lige før han begyndte at græde.
”Rolig nu” sagde Muhammad” Jeg fortæller det selvfølgelig aldrig til nogen, og det er måske kun mig, der
har opdaget det koben. Politiet vil undersøge det, men
hvorfor skulle de sætte det i sammenhæng med andet
end det sted, hvor de har fundet det, altså ved skurvognen.
Den skid til rocker har ikke en chance for at blive troet på, ligegyldigt, hvad han siger, og det er han og hans
venner jo selv ude om. Jeg syns da også de burde bures
inde hele bundtet, men jeg har det altså bare ikke godt
med, at det bliver på et falsk grundlag. Det får så være.
Jeg fortæller dig det først og fremmest for at advare dig, så du kan være forberedt på spørgsmål. Hvis
nu teknikerne finder frem til, hvor det stammer fra, og
strømerne kommer for at snakke med dig og hvis og
hvis. Men jeg tror ikke de gider gøre så meget mere ud
af den sag, andet end at bure ham inde i årevis, den er
jo ret oplagt må man sige, set med deres øjne. Så lad os
glemme alt om det nu, nyde sejladsen og lad mig høre
om dine damebekendtskaber, det lyder nok så spændende”.
De krammede hinanden, og Ama begyndte beredvilligt, at fortælle om Emma og Laura og alle glæder og
bekymringer i den forbindelse.
Det var rigtigt nok. Sandsynligheden for at de ville
finde frem til ham og den rigtige historie var ikke stor,
og hvis, så den tid den sorg. Det var bare utroligt han
ikke selv havde set det koben på klippet i tv. For som
Muhammad sagde, havde det været vist mange gange.
Måske nogle andre havde, men selvfølgelig, det var kun
ham og de fire andre, der vidste at det var PladeÅges.
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33.
Da de kom i land, gik de hen til Noah. Han sad i sin gyngestol på sydterrassen og smilede til dem, da de kom.
”Der har vi jo vort lands håb” forsøgte han at råbe,
men hans stemme var ikke hvad den havde været ”Får
man bjuda på en øl, mens tid er, når den unga mand
starter her i praktik, er der ingen alkohol, forstås.” De
kunne godt trænge til en bajer, så de hentede selv og
satte sig ned ved siden af Noah.
Da de havde siddet lidt og småsludret og Muhammad havde fortalt, hvor glad han var for at skulle starte
hos Noah, fortalte Noah om, hvordan praktikken skulle
forløbe. Det indbefattede Ama, for det første der skulle ske var at bygge Lauras hus færdigt. Der var mange
gode opgaver i det, for eksempel at sætte døre og vinduer rigtigt i. ”Det tror hun selv hun kan, men det er himla
svært, så det må jeg hellere vise hvordan man gør, og så
må du være med til at løfte og holde, Ama, det kan jeg
ikke mere” sagde han. ”Vi starter med det samme, det
vil sige på fredag, når du lige har fundet dig til rette her
torsdag” fortsatte han. ”På fredag er hun også mør.
Så har hun gået så længe alene og er ved at bryde
sammen af ensomhed og fortvivlelse over hvor langsomt det går, og at hun ingen venner har, og hvad ved
jeg. Så er det vi dukker op og bare går i gang. Vinduerne og dørene kommer med fragtmand på fredag, så det
hele passer sammen. Vi starter med at lave taget færdigt,
det når vi fredag. Så smækker vi døre og vinduer i lørdag og så kan vi holde fest om aftenen. Jeg har talt med
Svend om forsyninger ud i drik, og Simone sørger for
aftensmaden alle dagene.” Det lød som en god plan og
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selv om Ama måtte udsætte sit eget, så havde han ikke
spor imod det, han ville hellere være sammen med andre og lave noget sammen med dem.
Så dukkede William op. Det der med at ikke se hinanden de næste par dage holdt vist ikke, de var jo kun
på andendagen nu. William kiggede noget på Muhammad, men Noah præsenterede ham straks og fortalte
hvem han var og hvad han skulle de næste mange uger.
”Øh hm” sagde William ”jeg kom faktisk, fordi jeg har
noget nede i min båd, som jeg gerne ville vise dig og
Ama” sagde han. En meget klodset og mærkelig forklaring, syns Ama, det var faktisk heldigt, at Muhammad
vidste hvad der var sket, for ellers havde han nok undret
sig. ”Ja ha ”sagde Noah ” men det kan vi vel godt, jeg
stænger butikken her om lidt, klokken er vel snart halv
seks. Muhammad, du kan blive her, og se dig lidt omkring, så kan vi spise sammen, når vi kommer tilbage”
Ama og Noah gik med William ned i hans båd. Her sad
Emma allerede og ventede.
”Ja” sagde William, da de havde sat sig i kahytten ”
Det er jo ikke gået helt efter planen. Jeg har i hvert fald
et par bekymringer, og syns vi blev nødt til at snakke
sammen” De andre svarede i munden på hinanden, at
det havde de faktisk også, og så blev de enige om en
runde, hvor Emma lagde ud. Hun havde set kobenet på
TV-indslagene, og Ama fortsatte derfor med at fortælle,
at Muhammad også havde set det og regnet ud, at Ama
måske var rodet ind i det. Det var de andre ikke glade
ved, selvom Ama bedyrede Muhammads loyalitet og
tavshed. William kunne berette, hvordan politiet havde
spurgt om en masse i forhold til sejlklubben og om den
havde en trækvogn, som muligvis kunne passe med de
hjulspor, der var bag skurvognen. Det havde de heldig150

vis og teknikerne havde undersøgt den. De havde også
taget aftryk af alle fodsporene, som de fire jo ikke havde kunnet fjerne, så William var da noget nervøs nu, de
havde altså ikke været så snedige, som de først troede.
Noah kunne berette, at han var blevet ringet op af
sin gamle ven Hans, ham der havde været havnefoged,
da Noah kom til Sildebæk. Han var meget gammel nu
og sad på et plejehjem ovre på Fyn, hvor hans datter og
børnebørn boede. Men han var ikke blevet helt senil
endnu og ringede altså og fortalte, at politiet havde været på besøg og spurgt til hans viden om Sildebæk og
modstandsbevægelsen under krigen.
Han havde ikke fortalt politiet noget, men bare spillet senil, for ”os fra den tid”, som han sagde, siger ikke
noget til politiet. Noah havde skyndt sig at sige, at han
undrede sig, men ikke vidste noget som helst, selv om
han da havde tænkt sit. Jo, men Hans vidste nu nok et og
andet, som…. Her havde Noah afbrudt ham og sagt han
gerne ville tage over at besøge Hans i nærmeste fremtid.
De var åbenbart alle blevet paranoide nu, der skulle ikke
siges noget i telefonerne. ”Hør nu her” sagde Emma ”Nu
tager vi det helt roligt. For det første kan vi ikke gøre så
meget ved situationen andet end at holde kæft og håbe
det bedste. For det andet vil der gå en rum tid, hvor politiet laver deres undersøgelser og så skal stodderen i
retten. Til den tid ved vi, om vores røv også brænder for
alvor. Vil og kan de endelig få fundet frem til den rigtige
historie, så er der heller ikke så meget at gøre ved det.
Jeg står gerne ved min andel, og det regner jeg også
med I andre gør.
Det er klart en alvorlig ting, som vi kan blive straffet
hårdt for, men så må vi trøste os med, at vi fik buret det
svin inde under alle omstændigheder. De har lige fortalt
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i en nyhedsudsendelse, at der også er blevet fundet over
et kilo heroin, en masse hash og amfetamin, samt nogle
håndvåben i selve skurvognen, så vores rocker hænger
alligevel på en masse, der kan bure ham inde i lang tid.”
”Puh ha” sagde Ama ”Det letter lidt på et andet problem, som jeg har fået” og så fortalte han om det dilemma, som Muhammad havde gjort ham opmærksom på,
omkring justitsmordet. Emma og William afviste ham
med det samme og sagde begge, at da de havde at gøre
med sådan et svin, så var de sgu lige glade med den
slags kvababbelser. ”Hør nu her” sagde Noah ”Det her
har tråde tilbage til krigen, og det kan vi godt tage med,
når vi skal vurdere det moralske, som Ama nu har besvær med. For både Muhammad og han har ret, det er
forkert det vi har gjort, eller rettere jeg har fået jer med
på. Det er mit fulde ansvar, og jeg skal også nok forsøge
at få det meste lagt over på mig, hvis vi bliver afsløret.
Men jeg tænkte så hær: PladeÅge, det fjols, har efterladt et kæmpe problem til vor unge uskyldige ven her.
Hvis han var gået til politiet, som han ville, havde han
fået en hård tid af en anden slags end han har nu. Ama
har det hårdt nok i forvejen, men han skal ikke bures
inde, det tror jeg ikke du kan tåle Ama. Nå, så derfor
havde jeg det straks sådan, at de kasser bare skulle væk
i al hemmelighed.
Så var det jeg kom i tanke om ham rockeren og al
jeres bøvl og skræk med ham inde i sejlklubben. Der
er flere af dine medlemmer, William, som har solgt deres bådeplads og grædende er taget herfra, fordi de var
bange for stodderen og hans bande. Du var det også og
derfor var jeg ret sikker på, at du var med på planen. Og
her er det så, lige som under krigen. Det her er en slags
krigstilstand, hvor rockerne bestemmer og udøver deres
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egen justits, ligesom Hipoerne og tyskerne gjorde under
besættelsen. Hans har berettet mange frygtelige historier fra dengang, om hvad man blev udsat for i Sildebæk,
og de flygtninge, jeg fik kontakt med i Sverige havde meget værre historier at fortælle. Men det ligner altså den
tid. En overmagt der med vold holder folk nede og hvor
lov og ret ikke fungerer. Derfor er det i orden med dette
justitsmord, som vi har begået. ”Enig” sagde Emma.
”Enig” sagde William. ”Og vi holder kæft og nægter alt kendskab til noget, hvis politiet skulle begynde
at grave mere. Mine store plader kan de hurtigt få mistanke til, men de kan ikke bevise noget, vi har jo brændt
skoene også. Hvis de kommer ned til dig, Ama, så må
du også bare sige, at du ikke kender noget til hverken
koben eller andet, de kan ikke bevise noget. Det koben
kan være stjålet fra dit værksted for længe siden, du har
lige overtaget stedet og kan ikke vide noget om det. Heldigvis er huset jævnet med jorden og hele grunden kørt
godt op, så her finder de ingen spor.” Så fortalte Ama om
krudtet og de små eksplosioner. ”Satans” sagde de tre
andre i kor, men de enedes om, at ingen foreløbig havde
sladret, så de måtte håbe det bedste. Ama kunne godt se
pointen i Noahs ræsonnement, men han ville nok altid
have det svært med det her. Alligevel ville han godt sige
dem tak for hjælpen, det havde han helt glemt, de havde
jo alle risikeret meget for at hjælpe ham af med et problem.
”Hold nu op” sagde William ” Det er dig der har
hjulpet hele Sildebæk af med et problem. Det er bare
ærgerligt, at det forhåbentligt aldrig bliver kendt, ellers
ville vi rejse en statue af dig på pladsen.” Endelig kunne
de grine lidt og blive enige om, at nu var det nok, de ville
ikke mødes samlet igen, med mindre der skulle opstå
153

nye store problemer, ellers var det i tømmerhandlen, der
blev udvekslet nyheder og eventuelle bekymringer. Her
kunne de alle komme, som de altid havde gjort. Noah
ville også forsøge at være morsom, så han sagde: ”Nu er
det præcis som de sang under kriget i Danmark – vi er
alle i samme båd” De andre tre lo høfligt, men det var de
jo i bogstaveliste forstand.
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34.
De satte sig og spiste aftensmad, da Noah og Ama var
kommet tilbage fra båden. De var blevet enige om, at
Muhammad ikke skulle få mere at vide om det der var
sket. Han skulle i hvert fald ikke blandes ind i det, hvis
de andre blev opdaget. Så de snakkede om alt muligt
andet.
Lauras husbyggeri, Amas fremtidige hus, Muhammads fremtid og så hans familie. ”Jo, den er da spændende den ”sagde Noah ” Jeg tænkte din far og søster
måske snart ville komme ud og jamme med Ama og
mig. Når du har været her en uges tid eller så, så måske
din familie vil komme til middag hos mig her.” Jo, det
kunne da godt tænkes, Muhammad ville spørge. Hans
far havde været ret vild med Noah efter besøget, og Aisa
var nærmest forelsket i ham, selv om hun aldrig havde
mødt ham. I hvert fald havde han heltestatus hos hende
for sin redning af hendes dreng. ”Øj, nu håber jeg bare
ikke jeg skal blive martyr ochså ”sagde Noah ”Jeg tror
ikke jeg kan klare så mange jomfruer mere”. Havde det
været for en måned siden ville Noah ikke være sluppet
godt af sted med det her, men Muhammad var blevet en
anden og meget mere glad og fri person, så han grinede
fjollet og sagde, at det måtte Noah overlade til Ama og
ham. ”Nja, men I får nok svært ved at finde jomfruer
herude” bemærkede Noah ”Men hvad er der egentlig
blevet af hende jomfru Amalie”. De blev lidt stille. ”Aner
det ikke” sagde Muhammad ”efter at jeg brød med hende, har jeg ikke hørt fra hende” – ”Heller ikke jeg ”sagde
Ama, ”men Laura har fortalt mig, at hun bliver i Jylland.
Hun tog hjem til forældrene, da Muhammad afviste
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hende, men det handlede nok også om, at hun havde
fået kolde fødder med hensyn til byggeriet og det at flytte sammen med Laura herude. Hun følte sig i det hele
taget ikke hjemme i København og omegn, så nu bliver
hun i Skive og er gået i gang med SoSu-uddannelsen.
”Det var trist det ”sagde Noah, ”men jeg forstår flickan så væl. København er en møgby og fuld af skøre mennesker og ikke et sted for pæne jyske piger. Hvis ikke det
havde været for Sarah, havde jeg sgu også taget hjem til
Sverige igen.” – ”Gu havde du da ej ”sagde Ama ”Så var
du gået glip af al den gode jazzmusik, og du havde ikke
kunnet dyrke og ryge dit fygræs, og du havde ikke mødt
mig.” – ”Nå ja, okay, det er vel rigtigt det” svarede Noah,
og de grinede alle af ham. Så blev de enige om at hæve
mødet, Noah var træt og næste dag skulle de være friske. Noah skulle rydde lidt op, så Muhammad kunne få
plads til sig selv og sit tøj, når han startede i overmorgen.
Muhammad skulle ordne en masse med skolen, skrive
under på diverse, snakke med SU og ellers nyde sin sidste fridag i den uge, kunne han forstå.
Noah havde allerede sat ham på weekendarbejde –
helt imod loven og fagforening og alting, men hva’ fa’en.
Og Ama skulle se at få ryddet op på grunden.
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35.
Næste dag, da Ama var på vej ned til sin grund, så han,
at Laura var i gang med at smide isoleringsmateriale
ned fra sit tag. Det havde stormet og regnet om natten,
så han kunne godt regne ud, hvad der var sket, men da
han råbte til hende, om hun skulle have en hånd, råbte
hun bare tilbage ”Neejjj, sådan noget forbandet pisselort,
men jeg skal nok klare det, ellers tak”. Nå, det var bare
med at komme væk, hendes stormvejr havde åbenbart
ikke lagt sig. På PladeÅges grund så der helt frisk ud.
Regnen og blæsten havde gjort sit, så støv og skidt
var blæst væk eller regner ned i jorden. Så var det vel
også slut med krudteksplosioner, håbede Ama. Stan
kom frem fra sit skjul og hilste på ham ved at stryge sig
op ad hans ben, og han blev i helt godt humør. Det var
stadig kedeligt vejr, så han gik ind i værkstedet, og katten fulgte efter. Her var nok for den at snuse til og såmænd også nok for Ama at gå i gang med. Værkstedet
var ret stort og fyldt med værktøj, maskiner og skabe,
så hvis han skulle følge Noas forslag og lave et midlertidigt bosted her, skulle der ændres meget. Det besluttede
Ama hurtigt, at det skulle der ikke. Det var bedre at lade
det være så velordnet og rummeligt, som det var, og så
leje en mandskabsvogn i stedet. Han havde undersøgt,
at man kunne leje sådan nogle fine nogle med både bad
og toilet.
Han kunne måske også finde en beboelsesvogn på
nettet, som nogen ville af med. Han havde pengene, så
hvorfor have al den ulejlighed.
Men han fik alligevel indrettet sig, så han kunne bruge værkstedet til ophold også. Det havde et fint sprosse157

vindue ud mod haven, og her fik han anbragt et bord,
som han med lidt besvær fik samlet. Først bordet, så fire
stole. En kaffemaskine og en vandkoger. Så en ny dørmåtte, et skrivebord, som han kunne sidde og tegne ved
og til sidst noget ny og god belysning. Han var helt stolt
af sig selv. Nu var han flyttet ind i sit eget, følte han.
Der var allerede en vask og han havde bestilt en
VVSer til at komme og montere en vandvarmer, køleskab havde han allerede, så nu kunne han klare sig her
det næste stykke tid. Dog måtte han stadig gå ned til
Noah, når han skulle i bad; han turde ikke bruge Emmas badeværelse mere, sæt hun var sulten.
Det sidste han gjorde, var at hente elklaveret og hans
mors gamle lænestol i containeren. Så satte han sig til
klaveret og spillede resten af dagen. Katten var flyttet
ind og lå ovenpå hans skjorte, som han havde smidt i
vindueskarmen, og sov som en sten; Stan måtte være
vant til musik, hans klaverspil forstyrrede ikke dens
søvn.
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36.
Det blev første praktikdag for Muhammad og han mødte på slaget syv, som han regnede med han skulle. De
havde glemt at aftale det, da han var der første gang.
Nu stod han så foran den store port, som var låst. Så
blev han helt i tvivl, Noah lå måske stadig og sov, han
var trods alt tudsegammel. Han stod og overvejede om
han skulle gå ned til Ama i stedet, han ville garanteret
ligge og snue, men ham havde han nu ikke noget imod
at vække. I det samme åbnede en lille dør i porten sig
langsomt.
Muhammad gik selvfølgelig ind ad den, men der var
ingen Noah. Så gik han videre ind ad butiksdøren og
så stadig ikke skyggen af manden. Heller ikke i kontoret, køkkenet eller balsalen, men til sidt fandt han ham
siddende ude på det han senere fandt ud af, var Noahs
morgenterrasse.
”Ja så min san, man møder tidligt. Det er jo fint det,
det skal du sikkert også gøre alle mulige andre steder
fremover – men ikke her. Forlåt – ja undskyld, undskyld
altså, jeg skal forsøka at snakka dansk, undskyld jeg
ikke fik sagt det til dig i tirsdags. For det første har jeg
mine morgenritualer, som jeg vil ha for mig selv, og for
det andet så har jeg altid syntes, det var idiotisk at møde
så tidligt.
Måske ikke her i sommertiden, men resten af året er
det sgu da tosset. Vi skal følge solen, det er vi mennesker, lige som alle de andre levende væsener, skabt til.
Det er kun kapitalisterne og elektricitetens opfindelse, der har fået det indført. Gid fanden havde begge
dele.” ”Nå det med elektriciteten var vel ikke så dårligt”
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sagde Muhammad. ”Næh, selvfølgelig er det ikke det,
næst efter ilden og kondomet, har menneskeheden vel
ikke opfundet noget mere revolutionerende, men tænk
bare på, hvad det også har medført at kedelige ting. Elektriske pærer der medfører øjenskader og tvinger folk
til at arbejde, selv om det er mørkt udenfor. Højspændingsmaster og atomkraftværker og anden djævelskab,
der truer vores liv og helbred. Den elektriske stol – ja jeg
kunne blive ved.” Det tvivlede Muhammad nu på, men
lod emnet ligge her. ”Nå, men der er kaffe på kanden og
en bulla på køkkenbordet, osten finder du i svaleskabet i
hjørnet, og smør må du tænke dig til. Skal det være sødt,
er der hjemmelavet marmelade i nogle glas i køleskabet.
Kom så ud til mig på terrassen, så kan vi planlægge
dagen.” Muhammad fik ordnet sin morgenmad nummer to og sat sig ud til Noah, og de fik gennemgået de
materialer og værktøj, som de skulle have med ned til
Laura.
”Dem finder du frem og pakker, mens jeg går ned og
snakker med hende. Hun skal lige gøres mør først.
Klokken ni kommer Ama, så kan han hjælpe dig. Det
er den fremtidige mødetid her, med mindre vi mod al
forventning skulle få en opgave ude i byen.” Noah traskede af sted til Lauras byggetomt og Muhammad gik i
gang med at lede efter de forskellige ting.
Da Noah kom hen til Laura, gik hun rundt og rodede
med nogle våde presenninger.
Tårerne løb ned af kinderne på hende, og hun opdagede slet ikke Noah, før han hilste på hende. ”Hejsan,
blomman min, her er bygningsinspektionen.” ”Der er
ikke meget at inspicere ”sagde Laura, og forsøgte at tørre tårerne væk i en fart ” Jo da, vist er der så, du er kommet langt, men jeg kan se vejret har drillet dig” svarede
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Noah. ”Ja, den skide blæst fik presenningerne til at ryge
af, så al isoleringen blev våd og jeg måtte ha det hele ned
igen. To dages arbejde spildt . Lort!! Jeg ved faktisk ikke
hvordan jeg ska nå det, Noah.” Hun kom hen og omfavnede ham og græd nu igen. ”Jeg er tæt på at opgive og
finde mig en lejlighed inde i byen.” ”Så så, det skal du
ikke, du skal bare overgive dig nu og lade os andre hjælpe, som jeg sagde forleden. Faktisk vil du også hjælpe
mig og Muhammad, som er i en knibe. Jeg har sagt ja til
den praktikplads, selvom jeg ikke var så meget for det.
Det forstyrrer mine vaner, men han skal sku hjælpes den
knægt, han er god nok. Det skal Ama for øvrigt også.
Han er ved at gå ned med flaget. Jeg lover dig, at vi kan
have tag, døre og vinduer klar til på lørdag eftermiddag,
hvis du vil give os lov til at hjælpe dig. Bagefter, altså i
næste uge, vil jeg så gerne have, at Muhammad kommer
hver dag og bygger sammen med dig. Jeg kommer og
holder jer i ørerne, og giver gode råd, og så kan du efterhånden se en ende på alt det grove, og have huset lukket
inden det bliver koldt.” ”Åh Noah, min bedste ven, min
bedstefar, tusind tak” Laura overgav sig og tudede for
fuld fart uden at skjule det.
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37.
Denne aften var der ingen solnedgang. Vejret var stadig
ustadigt og selv om det ikke havde regnet siden de var
startet nede hos Laura, så var det overskyet og halvkoldt.
Så Noah blev inden døre og sad i stedet i sin havnekrog, her havde han en dejlig gyngestol på en forhøjning i det store rum. Den fungerede også som en lille
scene, når de havde koncert i storstuen, som han kaldte
det, og herfra kunne han sidde og se ud over havnen og
indløbet. I dag var der ikke så meget trafik, men et par
af fiskerne var da på vej ind.
Han var godt tilfreds med dagens dont og hyggede
sig med, at hans planer lykkedes. Muligvis var han bare
en snu gammel ræv, men han havde nu også mange års
træning i planlægning og menneskepsyker.
De sidste par år var det mest blevet brugt på kunderne og stamgæsterne. Mange af kunderne var selvbyggere, og de havde altid brug for gode råd og planlægning,
hvis ikke de skulle komme galt af sted og købe noget
unødigt, eller meget værre, lave ny- og ombygninger
forkert.
Så var der stamkunderne. Her gjaldt det mere om at
få dem dirigeret i de rigtige retninger, når de sad og hidsede sig op over hinanden, eller hvad der skete i samfundet.
De fleste af stamkunderne var, lige som ham selv,
oppe i årene. Måske ikke så langt op i årene, der var han
klart alderspræsident, men sådan sidst i 50erne og frem.
Der skete nogle forunderlige ting med mange mennesker, når de nåede den alder, havde han opdaget. Det
var lige som de ikke kunne forlige sig med sig selv og
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deres liv, og så skulle det gå ud over alle andre. De fleste
af dem der kom hos Noah, var mænd. Halvgamle håndværkere og mestre, fiskere og lystfiskere, bådejere og
husejere fra Lyset. Nogle havde også deres koner med,
Svend med Simone for eksempel. Der kom enkelte kvinder, som ikke havde tilknytning til nogle af de andre eller området som sådan, men som havde opdaget Noahs
lille paradis, fordi de tog på tur i skoven eller cyklede ud
fra byen og badede hver dag. Det de alle havde til fælles
nu var, at de kunne mærke på deres kroppe, at de var
slidte og trætte. Det var nok det der gjorde de fleste af
dem så sure.
Dog ikke alle, her var badedamerne en opmuntring.
Der var to veninder, som var kommet forbi Noah i
årevis.
De første år kom de altid lige ved lukketid på hverdagene, for da havde de arbejde og mødtes derfor bagefter og tog deres havbad. Så kunne de lige nå op til Noah
og købe lidt urter eller grøntsager, som de tog med hjem
til deres madlavning. Snakken blandt de andre stamgæster var hurtigt gået på, at de nok var lesbiske. Folk havde altid så travlt med det emne. Om de var, det ragede
Noah en høstblomst, han kunne godt lide dem, og de
var både søde og smukke. En aften var det kun den ene
af dem, der var kommet forbi, den anden havde været
forhindret af noget overarbejde. Det endte med, at hun
blev natten over sammen med Noah, så hvad de to kvinder end havde sammen, så var den ene i hvert fald også
til en mand som Noah. Et par dage senere var de begge
kommet forbi igen og denne gang blev de begge natten
over. Det var en behagelig overraskelse og de havde lige
siden overnattet i ny og næ. De var alle tre sådan nogle
enspændere, der foretrak at bo alene, men fandt et fæl163

lesskab i denne kropslige nærhed, når de havde behov
for det. Over årene udviklede det sig til et meget varmt
og tillidsfuldt forhold mellem dem alle, som de havde
megen glæde af. Nu var de damer blevet pensionister
begge to, og derfor kom de ofte lidt tidligere på dagen.
De skulle altid have en enkelt snaps af Noahs den
bedste, når de havde været i vandet. De var stadig glade
og friske og dem hyggede Noah sig med, der var nu bare
langt imellem, at de blev natten over.
Det holdt så hårdere med de andre. Faktisk havde
han lyst til at give dem karantæne eller helt forbyde
dem at komme mere, for nogen gange var de så sure
og tvære, at Noah ikke kunne holde det ud. Det smittede af på hans ellers gode humør, at de var så negative
og kværulantiske. Fiskerne og lystsejlerne havde altid
noget på hinanden. Ofte gamle historier eller også bare
nogle ondskabsfuldheder om deres både eller en uenighed om noget gammelt i deres foreninger. Det samme
kunne siges om håndværkerne. Noah gjorde dog ikke
alvor af nogen form for udelukkelse. Dels fordi det betød så meget for dem alle sammen at komme hos ham, at
han frygtede for deres liv, hvis de blev forment adgang,
dels fordi de trods alt også var kunder og som sådan
bidrog til hans økonomiske overlevelse. Han havde ikke
for mange indtægter, og selv om tømmerhandlen næsten hvilede i sig selv, var der stadig skatter og afgifter
og nødvendige indkøb, som han skulle bruge penge til.
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38.
Torsdag eftermiddag var de allerede blevet færdig med
at lukke taget af. De havde fået bugseret døre og vinduer ned til Laura og Noah fik instrueret dem i, hvordan
man monterer sådan nogle korrekt. Muhammad havde
fanget det med det samme, så han og Laura satte vinduer og døre i, som om de aldrig havde bestilt andet.
Noah fik instrueret Ama i tilskæring og montering af
vindgips og isolering, så inden dagen var omme, havde
de fået lukket det meste af huset af. Simone havde sørget
for, at de fik holdt nogle pauser og fik noget at spise. Så
nu kunne Noah trygt læne sig tilbage og glæde sig til
næste dag.
Noah fik ikke hentet fisk den dag, men det var også
lige meget, han havde fået dejlig aftensmad af Simone.
Han havnede som sædvanlig i sine fortids drømme,
når han sad her i sin aftenstemning. Sarah dukkede altid op.
Sarah havde været en overklassepige, der ikke havde
været nødt til at lave ret meget fysisk arbejde, inden hun
havnede i Sverige. Da hun var ankommet havde hun
havde et hemmeligt ærinde som gjorde, at hun måtte
få et centralt job i flygtningearbejde. På det tidspunkt
var det officielle Sverige lige vendt rundt på en tallerken
og begyndt at indstille sig på, at de allierede, og ikke
tyskerne, ville vinde krigen. Derfor havde de taget velvilligt imod de mange flygtninge, fortrinsvis jødiske,
der blev transporteret over i de måneder, men de havde
stadig en lov der sagde, at flygtninge havde arbejdsforpligtigelser og derfor som oftest blev sendt i skoven hvis
de var mænd, og i tekstilindustrien hvis de var kvinder.
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Sarah skulle finde ud af og prøve at opklare, om et par
af de personer, som deltog i flygtningehjælpen i Malmø,
i virkeligheden var tyske spioner. Det havde hun indviet Noah i, den første aften. Hun havde ved deres første
kontakt, og lige efter at han havde læst brevet fra Knud,
spurgt, hvordan de kunne komme til at tale sammen
uden at blive aflyttet.
Det eneste sted Noah lige kunne komme i tanke om,
var den badstue, han havde fået bygget ude ved flygtningehusene.
Alle de mange flygtninge, der pludselig var tålte og
blev taget godt imod, skulle have et sted at bo. Mange af
dem havde familie eller venner i Sverige, som beredvilligt
hjalp dem og gav dem husly, især den jødiske menighed,
men derfor var der alligevel behov for ekstra bosteder,
især til dem, der ikke havde nogen kontakter. Da Noah
hørte om dette, havde han henvendt sig til myndigheder med tegninger til nogle simple, men gode småhuse,
der hurtigt kunne opføres og tjene som nødboliger. De
ville nemt kunne pilles ned igen, da han nærmest havde konstrueret dem som samlesæt, næsten uden brug af
søm og skruer. Også i Sverige var der mangel på det meste, og jern var væsentlig for krigsindustrien, så den var
også rationeret. Myndighederne blev begejstret og på
den måde blev han byggeleder for opførelsen af en mindre landsby af småhuse, der kunne rumme op til 400
flygtninge, når den stod færdig. Her og nu havde han
dog kun fået opført syv stykker og så et forsamlingshus,
hvor der også var toiletter og bad, samt fælleskøkken
og spisesal. Han havde insisteret på også at få opført en
badstue, selvom dem der skulle bevilge pengene havde
rynket på næsen. ”Danskere kender ikke til badstuer”
lød det, men det var Noah ligeglad med, om ikke an166

det skulle han og de øvrige byggefolk kunne komme i
badstue. Den lå for sig selv, og her var Noah sikker på,
at ingen kunne aflytte dem uden at blive opdaget. Sarah
var med på den med det samme, hvilket overraskede
Noah noget.
Han fik fyret op og snart var badstuen klar. Noah
havde også tænkt, at han skulle byde på noget, men det
var godt nok svært at opstøve noget, der kunne gøre
det ud for vin, så han var endt med en af sine hjemmebrændte snapse, som han allerede dengang var god til.
Denne her var hedvinsagtigt, lavet på æbler, stikkelsbær og blåbær. Han havde også fremskaffet nogle
kanelbullar, og med disse to ingredienser havde de indledt deres forhold. Sarah var startet med et latteranfald,
da hun kom ind i badstuen. Noah sad der allerede med
et håndklæde pænt hen over de ædlere dele. Først var
Noah blevet både forvirret og såret, hvad grinede hun
sådan ad. Hans krop eller hans blussende ansigt, for
han var faktisk blevet temmelig rød i hovedet, men det
skyldtes naturligvis Sarah, der kom ind splitternøgen.
”Undskyld, jeg griner” sagde hun, ”men det er da en
fantastisk velkomst at få. Kanelbrød og så noget ubestemmeligt pullimut.” Noah forstod, hvad hun snakkede om og blev helt glad for både hendes latter og at det
var traktementet hun grinede af. ”Ja, jeg var vant til en
god whisky eller til nød portvin” sagde hun så, ”men
det her ser fint ud, jeg tager straks et glas” Hun tømte
et af de vinglas, som Noah i farten havde stjålet to af på
jernbanerestauranten, da de var gået til centralstationen
for at tage lokaltoget ud til hytterne. ”Huuh” sagde hun,
”det var da noget af en dram. Tak for det, men inden
jeg bliver halvberuset, må jeg hellere gå til sagen. Jeg er
i farezonen – også her i Sverige – og hvis du vil hjælpe
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mig, er du det så også. Så første spørgsmål fra mig og
dem derhjemme er, om du er med på det, du risikerer
dit liv i yderste tilfælde.” – ”Det er jeg” svarede Noah
”Det er noget jeg har gennemtænkt, lige siden jeg forlod
Danmark og Knud i sin tid. Jeg ved fra hans fortællinger
fra Spanien, hvad det vil sige at kæmpe for demokratiet
og friheden som yderste konsekvens, og som tiderne er
nu, er der ikke andet at gøre end det”. ”Godt, jeg stoler
på dig. Knud havde forberedt mig og sagt god for dig,
men det er noget andet at møde dig og mærke efter. Min
fornemmelse er god nok, så vi går videre. Hvis min opgave skal fuldføres, må jeg blive her i hjertet af flygtningemodtagelsen.
Vi tror der er en eller flere centrale personer, som er
tyske spioner og spiller flygtningehjælpere for at hente
oplysninger fra flygtningene om os på den anden side.
Du er faktisk den eneste p.t. som er så godt som clearet,
takket være Knuds ord. Kan du på nogen måde arrangere noget, så jeg kan blive her i Malmø og have kontakt med jer, der hjælper flygtningene?” Noah tænkte
så det knagede og glemte helt for en stund, at han sad
over for den smukkeste kvinde, han nogensinde havde
set. ”Har du nogle kontormæssige erfaringer eller kunnen” spurgte han. ”Jeg kan skrive perfekt på maskine og
stenografere, hvis det sku være” svarede hun. ”Det var
ikke så ringe ”sagde Noah. ”Har du også lidt regnskabskendskab, kunne jeg godt bruge en kontordame til mit
byggeprojekt her. Det indbefatter også møder med den
centrale flygtningekommission og de danske kontakter
vi har, som organiserer de første møder mellem de svenske myndigheder og flygtningene, så det er vel ikke det
dårligste sted at være for dig.” ”Perfekt” næsten råbte
Sarah ”Kan du organisere det, vil jeg med glæde være
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din sekretær og drikke mig beruset sammen med dig
nu. Det trænger jeg sgu til oven på de foregående døgn”.
Hun fortalte om de sidste ugers nervepirrende tid i Danmark. Rygterne havde længe svirret i det jødiske miljø,
om, at tyskerne ville iværksætte en lignede indfangning
og deportation af de danske jøder, som også var foregået i alle de andre tyskbesatte områder af Europa. Der
var visse kontakter mellem tyske embedsmænd, danske
sådanne og den jødiske elite i København, men de kom
alle med beroligende meldinger.
Tyskerne ville ikke risikere det så gode samarbejde med danskerne, at de ville kaste sig over de danske
jøder. Her vidste de godt, at de ikke kunne regne med
samme opbakning i store dele af befolkningen som i flere af de andre besatte lande. De fleste ældre jøder slog
sig til tåls med disse meldinger, mest som håb og ikke
af tro, men de yngre havde ingen tiltro og var begyndt
at organisere flugtplaner, sove på dækadresser eller var
allerede flygtet til Sverige, hvis de havde kunnet komme
af sted med det.
Så var dagen kommet, hvor meldingen løb gennem
det jødiske samfund. Nu sker det, de sætter aktionen i
gang i morgen. I løbet af forbavsende kort tid var der
dannet små grupper af danskere, som sørgede for at
skjule jøderne og sikre, at de kunne komme af sted til
Sverige. Det var en eventyrlig og fantastisk oplevelse.
Den var naturligvis også frygtelig og anspændende
og ikke alle slap væk, men nu kunne hun konstatere,
at de fleste gjorde det. Hun var selv i forholdsvis gode
hænder, da hun allerede havde været under jorden et
stykke tid. Hun havde været kommunist siden hun var
13 år, til stor forfærdelse for de fleste i sin familie, der
var pæne borgerlige forretningsfolk. Hun kom ind i par169

tiets ungdomsafdeling og tja, så var der ikke så langt
til modstandsbevægelsen, da det først blev alvor. Mere
kunne, og ville hun ikke fortælle, men det var på den
måde hun havde mødt Knud, som var central i dette arbejde. Knud var ellers ikke en de stolede på i Danmarks
Kommunistiske Partis ledelse, de regnede ham som
trotskist; men det gjorde hun, efter at have lært ham at
kende. Han var nok en af de bedste mænd i modstandsbevægelsen lige nu. Det kunne hun godt afsløre, for det
vidste hun, Noah allerede vidste. ”Skål” sagde hun og
tømte det næste glas. Så rykkede hun helt tæt på Noah,
fjernede hans håndklæde og spurgte om de ikke skulle
lære hinanden bedre at kende, hvor efter hun kyssede
ham. Havde tyskerne angrebet Sverige på det tidspunkt
og smidt en bombe over badstuen, havde han været ligeglad – det var det lykkeligste øjeblik i hans foreløbige liv.
Han drømte, at han gik rundt i skoven i sin hjemegn
i Dalarna. Han ledte og ledte og pludselig hørte han Sarah.
Hun sad oppe i et højt fyrretræ og grinede. Han forsøgte at klatre op til hende, men grenene knækkede hele
tiden. Så kom Ahmad med en tuba og blæste en syg melodi og en stor flok elge løb væk fra en lysning.
Men det var pludselig en gårdsplads på Østerbro i
København.
Noah skulle hejse et vinduesfag op til fjerde sal, men
halvvejs oppe knækkede tovværket, og vinduesfaget
kom flyvene ned mod ham. Han kastede sig til siden, og
så var han ude på stranden ved Sildebæk. Her badede
Sarah sammen med Laura og Emma. Han ville også i
vandet og mærkede at han blev våd, mens han gik ud i
vandet. Så vågnede han – satans han havde pisset i bukserne… Åh, den alderdom.
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39.
Tænk at hun kunne sove i sit eget hus. Laura var vågnet
og lå nu og kiggede op i loftet. Fine nye, ludbehandlede
brædder. Loftet var færdigt, taget var færdigt, døre og
vinduer sat i. Væggene manglede gipsen på indersiden,
og så skulle hun finde ud af, hvilket gulv hun ville have
lagt på, men ellers var hendes nye hjem snart klar.
I hvert fald havde hun fået det indviet på bedste vis.
Da Ama, Muhammad og Noah sluttede arbejdet i
går klokken fire, var de nået så langt. Hendes mor og far
dukkede op med kransekage og champagne, og senere
begyndte naboer og venner at dukke op. Åh, det var blevet en festdag hun aldrig ville glemme. Ud på aftenen
havde hun så fået den idé, at hun ville sove her for første
gang, og gæsterne havde jublet. Så havde de båret hende
ned til forældrenes hus, hentet hendes seng med dyne
og det hele, lagt den på trækvognen og smidt hende
oven i, og så trukket hende tilbage til huset. Her måtte
de dog smide hende af igen, da sengen skulle på højkant
for at komme ind ad døren. Ud på natten var de sidste
gået hjem, og hun var alene med Ama. Han var blevet
skidefuld, men det var ikke noget problem, han kunne
bare blive liggende i hendes seng, der var plads nok.
Han sov stadig som en gammel gris, og hun ville
ikke vække ham, men hvor var hun glad for ham. Det
kunne hun mærke dybt indeni. Han var stadig fjern
men var alligevel noget forandret, især når de var alene og intimt sammen. De sidste to dage havde de sovet sammen hos hende. Det eneste skår i glæden var, at
Emma også var dukket op til festen. Hun var da rigtig
sød og havde taget en meget flot gave med til hende – en
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ny havelåge i jern, meget kunstfærdigt lavet af Emma
selv, men alligevel var Laura ikke helt tryg ved hende.
Det var også som om Ama var urolig eller påvirket af
hendes tilstedeværelse.
Der var noget her, som Laura ikke brød sig om, kunne hun mærke. Nå, men det gad hun ikke tænke på lige
nu, nu skulle hun rydde op og gøre klar, så elektrikeren
kunne komme til at trække kabler i væggene i morgen.
I aften skulle hun på arbejde og i morgen med, så hun
fik ikke selv lavet så meget mere på huset, før senere på
ugen. Heldigvis kom Muhammad og fortsatte med det
indvendige under Noahs kyndige vejledning.
Nu ville hun smutte over i sejlklubbens marketenderi og hente frisk morgenbrød. Livet var nu ikke det
værste man havde lige nu.
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40.
Noget senere slog Ama øjnene op. Øj, den havde været høj i går, men sikken en fest. Han havde noget hoved på og forsøgte at rejse sig, mens han kiggede efter
Laura. Det havde været rigtigt godt at arbejde sammen
med Muhammad og Laura de sidste par dage, og selv
om han ikke var så god til det der håndværksmæssige, så havde han da også fået udrettet en del. Det han
egentlig var bedst til var at mure. Det havde hans far
lært ham, hvorimod sådan noget med træ ikke lige var
ham. Nå, men han skulle nok få lov at lave murerarbejde, han havde lovet at sætte fliser op og lægge klinker i
Lauras kommende badeværelse. Hun havde protesteret
og sagt, at han da havde nok med sit eget, men han havde insisteret. Hans byggeri hastede ikke, han ville leje en
husvogn eller købe en brugt, som han kunne bo i, indtil
han vidste hvad slags hus, han selv ville bygge.
Allerede i torsdags, på Muhammads første praktikdag, havde han overnattet hos Ama. Der var langt
hjem, når man havde knoklet hele dagen og han, Noah
og Ama var hurtigt blevet enige om, at Muhammad lige
så godt kunne flytte ind i Noahs hus også. Han kunne
bo på hemsen, så længe han var i praktik. Det passede
Muhammad fint, han var efterhånden også træt af at bo
derhjemme hos forældrene og de dominerende søstre.
Lige siden havde han haft huset for sig selv, for Ama
var blevet hos Laura om nætterne. Det var dejligt, og
Ama følte, at han og Laura var tæt på hinanden nu, at
hun havde det lige som ham og gerne ville være sammen så meget som muligt. Det var en lille eksklusiv verden, han var havnet i, hvor alt udenfor den virkede langt
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væk og efterhånden ragede ham. De sidste par dage
havde været arbejdsfællesskab, ned og bade i havet efter
arbejdet, spise og hygge sig sammen med Laura, hendes forældre, Noah og Muhammad, hans bedste venner,
hvad kunne han mere forlange. Sorgen var efterhånden
trængt i baggrunden og hans liv så småt i gang igen.
Da de var færdige lørdag med byggeriet, kom Svend
med en hel kasse champagne og Simone med en stor
kransekage, hun selv havde bagt. Den forestillede Lauras hus og var så stor, at selv om der kom omkring 30
personer forbi i løbet af dagen og aftenen, så blev den
ikke spist op. De lavede bål i haven og grillede lammekød og fisk. Nogle af naboerne kom med forskellige salater, og alle havde gaver med. Den største og flotteste
kom Emma med. En flot havelåge. Det gibbede noget i
Ama, da hun dukkede op. Hun var meget kærlig over
for Laura, mens hun holdt en tilpas distance til ham.
Heldigvis for Ama, for han blev påvirket af hendes tilstedeværelse, kunne han godt mærke. De sidste dages
samvær med Laura havde været utroligt dejlige. Han
slappede mere og mere af i hendes selvskab, og Emma
var lige så stille forduftet fra hans indre. Den eneste
måde han kunne mærke hende på var, når Laura og han
elskede, så kunne han ikke lade være med at tænke på
Emma også. Det var ikke så godt på en måde, men på
den anden side ophidsede det ham og gjorde, at han var
meget mere aktiv og søgende i forhold til Laura. Det var
lige som om han turde noget mere, og var mere sikker
i den måde han lod sin og hendes krop udveksle kontakt og berøring. Det havde også gjort noget ved Laura,
oplevede han. Hun virkede efterhånden mere og mere
fri og åben overfor ham, både om natten og om dagen.
Men om dagen, når de holdt en pause og hendes mor
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var kommet med mad eller kager eller andet godt, kunne Laura pludselig blive tavs og ligesom forsvinde ind
i sig selv for en stund. Det registrerede Ama tydeligt,
selv om de andre ikke opdagede det; Muhammad og
Noah pludrede altid løs. De havde rigtigt fundet hinanden, og det var lige før at Ama følte sig en lille smule jaloux. Muhammad var den fødte tømrer, og det glædede
i den grad Noah, at han slet ikke kunne skjule det. Han
vejledte ham og fortalte ham hele tiden en masse, som
han åbenbart syntes Muhammad skulle vide, så hurtigt som muligt. Muhammad virkede lige så begejstret.
Ama tænkte, at Noah optrådte som den far, Muhammad
altid havde savnet. Ahmad havde i hele Muhammads
opvækst været så psykisk ustabil og tynget, at han ikke
havde haft meget overskud til sine børn og slet ikke til
Muhammad. Det var mere hans søstre, der havde fået al
kærligheden og opmærksomheden fra ham, og så Ama.
Det skyldtes, at Ama var musikalsk og musikinteresseret ligesom Ahmad selv, mens Muhammad aldrig havde
haft den store interesse for det men mere var til sport og
vilde lege. Det havde, især da Ama var blevet teenager,
været svært for ham at have med at gøre. Han syntes
selvfølgelig det var smadder synd for Muhammad, men
han kunne ikke gøre så meget ved det. De havde snakket om det mange gange. Selvfølgelig var Muhammad
ked af det, men det ødelagde ikke noget for deres venskab, for som han sagde, det var jo sin far, han havde det
svært med.
Noah var også blevet en slags reservefar eller bedstefar, for Ama, og her var det musikken de delte, så han
kunne sagtens glæde sig over, at det gik så godt mellem
Muhammad og Noah.
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Det var da også Noah, der den aften havde opfordret
ham og Muhammad til at gå hjem efter hans elektriske
Klaver, og så spillede han op til dans. En af de andre naboer kunne også spille og synge, han kom med sin guitar, og det endte med en ret god blanding af gamle slagere og hits, som de fleste kendte. Der blev danset og festet,
og selv Noah var oppe at danse på sine gamle trætte ben
med det resultat, at de til sidst måtte køre ham hjem i en
trillebør, han kunne ikke gå eller stå mere.
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41.
Ho, ho, hvilken fest. Noah sad på sin ynglingssolnedgangs plads. Mere træt end han plejede at være, men
det var også mange år siden han været så længe oppe
og oven i købet danset. Dagene inden havde været hårde for ham, han havde arbejdet mere, end han egentlig
kunne klare, men det havde været en fornøjelse alt sammen.
Hans elskede Laura havde snart et indflytningsklart
hus, han havde fået sig en pragtfuld ung kammerat i
Muhammad, som bare havde håndværket i sig, og hans
”plejebarn” Ama og Laura havde fundet hinanden igen.
Der var nok at være glad over.
Vejret var også blevet godt, og om lidt ville skyerne få
farver, kunne han regne ud. Smukke røde i alle nuancer.
Ja, rød havde han altid været og det var Sarah også.
Hun var både kommunist og rødhåret. De var blevet
sammen ude i hytterne den aften. Noah havde indtaget den ene af dem til sig selv, hvor han både boede og
havde byggekontor og modtagelse af nytilkomne. Det
var meget primitivt og trangt, men på det tidspunkt var
man rykket tæt sammen i det meste af verden. Krigen
gav nød og mangel på det meste, undtagen menneskeligheden, som blomstrede op blandt mange almindelige
mennesker, der ellers havde passet sig selv før krigsudbruddet. Det var lige som om, at den ufattelige umenneskelighed, der hærgede på slagmarken og i de besatte lande medvirkede til at få det bedste frem i de fleste
svenskere. Men selvfølgelig ikke i dem alle. En del var
bekymrede for alle disse danske jøder og var ikke helt
uenige i nazisternes betragtninger; jøderne kunne man
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ikke stole på, de ville bare berige sig på svenskernes bekostning.
Nu var tyskerenes krigslykke vendt, så der var ikke
så mange, der ville sige det højt mere, men Sarah og
hendes venner kunne godt opleve det i Malmøs gader
fra tid til anden.
På modtagelsescentret var der heldigvis ikke antydningen af nogen fordømmelse. De svenske myndighedspersoner, der var her, var meget hjælpsomme
og imødekommende og de par danskere, som var blevet ansat til at være med til sagsbehandling og fungere som tolke, var også meget flinke. Især en der hed
Adam Jørgensen og havde en fortid i det danske indenrigsministerium.
Han var selv flygtet for nylig, efter at samarbejdspolitikken var slut, og den danske regering gået af. Nu
skulle embedsmændene så styre landet, og Jørgensen
havde fortalt Noah, hvordan han i starten havde forsøgt
at holde tyskerne på afstand. Det var blevet mere og
mere umuligt, da de ville have kontrol med alt.
Det betød omvendt, at Jørgensen, der havde været
antinazist hele tiden, kunne få oplysninger fra det tyske
embedsværk, som modstandsbevægelsen kunne bruge.
Jørgensen havde været ansat i indenrigsministeriets
centrale folkeregister, og her havde tyskerne pludselig
haft en stor interesse for at få oplysninger om befolkningens navne og adresser. Det blev hurtigt klart for hr.
Jørgensen, hvad de skulle med dem, de ville skille
fårene fra bukkene, om man så må sige, arier og så jøder,
sigøjnere og andre undermennesker, som de sagde. Så
havde Adam fået nok. Han havde forladt ministeriet og
i stedet opsøgt overrabbineren og fortalt ham, hvad tyskerne havde gang i. Overrabbineren havde takket ham
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hjerteligt og fortalt, at de desværre også havde meldinger fra anden side, som bekræftede deres værste anelser.
Derefter var Adam gået under jorden og været med
til at organisere de første sejladser til Sverige. Til sidst
var hans gruppe dog blevet optrævlet, og han var med
nød og næppe selv sluppet over sundet.
Den anden dansker, Sigurd, var en lægestuderende,
som var en lidt pudsig person. Meget indelukket og formel, men nyttig da han var med til alle lægetjekkene af
de ankomne flygtninge og kunne fungere som tolk.
Hans mor var nemlig svensk og hans far tysk jøde,
så både sprogligt og baggrundsmæssigt, var han meget
velegnet til at være med her. Nu kom Sarah så også med
på holdet. Hun skulle skrive referater af den første visitering og nedskrive fakta om de ankomne. Hidtil havde
de haft en ung svensk pige til det, men hun var så dårlig
til at forstå det danske, at der blev lavet for mange fejl og
misforståelser, og så var hun meget langsom til at skrive.
Derfor kunne Noah hurtigt få hende skiftet ud med
Sarah. Hun kunne skrive hurtigt, efter det hun havde
Stenograferet, og Noah eller Sigurd kunne oversætte
det, der var tvivl om.
Noah havde en travl tid, hvor han skiftevis var i
modtagelsescentret eller på byggepladsen for at lede
byggeprojektet.
Heldigvis havde han fået samlet et godt sjak, hvoraf
der efterhånden også kom nogle danske håndværkere
med, så de var næsten selvkørende.
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42.
En dag dukkede der en mand op, som Sarah åbenbart
kendte godt. Hun tog hjerteligt imod ham, og under visitationen fik hun spurgt ham, om Tom stadig var sikker
i lejligheden i Njalsgade. Manden så forvirret ud, ”Kender du Tom, altså Lorenzen” spurgte han. Jo, det gjorde
hun da, han havde hjulpet hende med at komme over
og var også med i partiet. Nu havde Jørgensen rømmet
sig højlydt og sagt, at der ikke var tid til privat snak her.
Sarah var blevet rød i hovedet og fik sagt undskyld,
og manden var hurtigt blevet ekspederet færdig. Han
havde venner i Lund, hvor han kunne bo, så ham var
der ikke flere problemer med.
Bagefter, da de var alene i rummet, havde Jørgensen
skældt Sarah ud. Hva’ fanden hun tænkte på, nok var de
i sikkerhed i Sverige, men derfor kunne de overhovedet
ikke være sikre på, at der ikke var spioner og ører overalt, så det var en standardbrøler hun lige havde lavet.
Hun måtte aldrig, aldrig mere nævne nogen ved
navn eller adresse, som stadig var i Danmark. Sarah var
begyndt at græde og havde hulkende forklaret, at det
skulle hun selvfølgelig aldrig gøre mere. Ham her havde bare været en af de kontaktpersoner, som hun havde været så bekymret for, og derfor var det bare røget
ud af hende, da denne flygtning dukkede op, som hun
vidste kendte ham. Noah havde været temmelig rystet
over denne episode og ikke rigtigt kunne bedømme, om
Jørgensen havde overdrevet, men slet ikke hvorfor Sarah havde dummet sig sådan, det havde han ikke troet
om hende, selv om han selvfølgelig ikke kendte hende
så godt endnu.
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Om aftenen, da de havde ligget i hans seng, havde
han forsigtig spurgt hende om det. Hun havde bare kigget på ham og sagt ”Vi får se, hvor dum jeg har været.”
Det lød lidt overlegent i hans ører, men han fik ikke mere
ud af det spørgsmål, hun sørgede bare for, at de elskede
endnu en gang. Åh, al den elskov, den overdøvede alt
andet i det år. Han klarede det utroligste, modtagelsesarbejdet, byggeriet, ja til og med spilleri i weekenderne.
Han var med i to forskellige orkestre. Et rigtigt danseorkester, som både spillede den gamle og den nye musik, som alle kunne danse til, og så noget mere avanceret
i et lille jazzband, som var blevet dannet af nogle af de
danske, tyske og hollandske musikere, som var flygtet
til Sverige i den seneste tid – de fleste, fordi de var jøder,
en enkelt fordi han var sort, og en fordi han var homoseksuel, dem var nazisterne også ude efter. Det var de
så ikke alene om, det var vist kun i musikermiljøet, at
de fleste var komplet ligeglade med den slags, her handlede det om musikken. Kan du spille og kan du holde
rytmen, så svinger vi sammen og du er ok.
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43.
Det blev slutningen af september. Ama og Laura var stadig sammen og kærester ifølge deres egen opfattelse.
Det betragtede deres omgivelser dem også som, men
derfor var de alligevel slet ikke klar til at bo sammen. I
hvert fald ikke Laura. Hun syntes det var dejligt at være
kæreste med Ama, men hun mente ikke de skulle være
for meget sammen, så ville det bare gå i stykker, sagde
hun. Ama var ikke helt med på, hvad hun mente, men
han kunne godt indse, at han, i hvert fald for sin egen
skyld, skulle holde fast i sig selv og sin byggegrund. Der
var sådan set et krav fra foreningen og kommunen om,
at han havde et hus, og en fast adresse på PladeÅges
grund.
Det var snart vinter, og selvom han gerne måtte blive
boende i Noahs hus, så ville det også blive godt at have
sit eget. Til gengæld anede han ikke, hvordan hans nye
hus skulle være, og han havde ikke rigtigt energien til at
tænke på det. Han spillede, han elskede og han turede
rundt i området. Hver dag gik han ture langs stranden
eller i den lille skov, gik hen til Noah og spillede lidt på
flyglet, hørte på røverhistorier og tit og ofte endte det
med aftensmad og lidt for mange genstande hos Noah
og hans stamkunder, især når Laura havde aftenvagter,
hvad hun ofte havde. Hendes husbyggeri gik strygende. Muhammad var meget effektiv, og huset var snart
klart til indflytning. Han havde selv bidraget med at
lægge klinker i køkkenet og badeværelset samt sætte
fliser op, så nu manglede hun bare at få malet, så var alt
på plads. Muhammads praktikperiode var snart ovre,
og Laura skulle i gang med sin uddannelse igen. Ama
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kunne mærke, hvordan hans lille verden var ved at blive
endnu mindre igen, når hans bedste venner lige om lidt
var forsvundet ud i deres travle liv. De havde ambitioner
og karrieremål, og det var han meget glad for på deres
vegne. Det store problem for ham var bare, at han ikke
selv havde nogle. Han ville spille musik og nyde livet, så
længe han havde det. Han var blevet belært om, at det
pludseligt kunne være slut, hvornår det skulle være.
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44.
En dag han gik nede ved havnen, blev han råbt an. Det
var William som vinkede ham hen til sig fra sin båd.
”Hej Ama, ja det er længe siden vi snakkede sammen sidst, og der er da heller ikke noget nyt i vores sag,
så vidt jeg ved, men jeg har en anden slags nyhed, som
jeg vil give videre til dig.” sagde Willy. De havde sat sig
til rette i hans båd og åbnet en øl hver. ”Du ved godt, at
der er de der par husbåde nede på A-molen. De har ligget der i nogle år nu og haft skiftende ejere. Først var det
nogle unge mennesker, der ville sejle jorden rundt i den
ene, så blev den overtaget af en skør kunstner, som ville
bo her, men som desværre røg i vandet i en brandert og
druknede, og nu bor der et pænt par gymnasielærere,
der vil være alternative.
Den anden blev bygget om, fra gammel pæreskude
til en rigtig god husbåd med alle bekvemmeligheder af
et par oversættere. Sådan nogle bohemeagtige typer, der
lever freelance af at lave undertekster til film, oversætte
dårlige krimier og lægeromaner og den slags. De har nu
boet her i 4 år og er ikke rigtigt været med i vores fællesskab, men de har heller ikke gjort nogen fortræd, så
fred være med dem. Her i weekenden kom de så til mig
og sagde, at de ville sælge båden. De ville annoncere det
på nettet og i Den Blå Avis, men inden ville de lige høre,
om jeg eventuelt kendte nogen her, der kunne være interesseret i den. Det lød jo vældig pænt af dem, men jeg
ved, de også havde den lumske bagtanke, at de slap for
at flytte skuden. Den er nemlig ved at være mør og temmelig utæt i skroget og skal i virkeligheden på land og
have en ordentlig omgang, hvis den skal blive ved med
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at kunne ligge i vandet. Pumperne kører konstant har
jeg lagt mærke til. De ved det godt, men lader som om
det blæser, og jeg frygter, at de har tænkt sig at sælge
den uden at sige noget om det. Men det kan de jo blive
nødt til, hvis den skal sejle langt væk og de nye ejere skal
stå ved pumperne hele tiden.
Så er det, jeg tænkte på dig. Du skal bygge et hus,
ja, men hvornår bliver det til noget. Ikke i år vel, måske
næste år, men hvad med indtil da. Jeg ved du har penge
og så tænker jeg, at du, med min mellemkomst, kan få
fingre i den her skude til en fornuftig pris. Selve indretningen er super flot, nærmest dekadent, med kæmpe
køkken, stor dagligstue midtskibs og fire kahytter med
plads til i alt otte personer. Gode pulterrum og garderober i begge ender af skibet og et luksusbadeværelse af
den slags, man ser i livsstilsmagasiner og udsendelser.
Ikke fordi det er min stil, men det er i hvert fald lige til
at flytte ind i.” – ”Jamen, jeg vil ikke opgive min grund i
”Lyset” sagde Ama ”Og jeg er jo allerede med i en båd
andel, sammen med Mikkel og Muhammad.” – ”Jo, jo,
I know, men det er heller ikke fordi, du skal sælge din
dejlige plet i Lyset.
Du skal da bare flytte båden derhen, så har du et hus
på ingen tid” sagde William. Ama var tavs et stykke tid
”Det må jeg godt nok tænke noget over, det havde jeg
aldrig drømt om, kunne komme på tale” sagde han så.
”Næh, det er da heller ikke hver dag, man får sådan
et tilbud, og måske skal du også bare glemme alt om det.
Der bliver selvfølgelig en masse arbejde med at få
den på land og bragt til grunden, for slet ikke at snakke
om alt det, der skal til, for at den kan blive anbragt der,
det har jeg slet ikke selv tænkt så meget på. Det største
problem bliver i virkeligheden nok haveforeningen, der
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vil blive et ramaskrig i første omgang, fordi de aldrig
har haft en husbåd i haverne før og sikket vil syns det
ikke hører sig til, er ulovligt, og hvad ved jeg” svarede
William.
”Men tænk nu over det alligevel, skal vi sige til på
Mandag? Så siger jeg til dem, at jeg måske har en køber,
som kan hjælpe dem af med den synkende skude”.
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45.
”Det var vel inte så dumt” sagde Noah, da Ama havde
forelagt ham Williams tilbud ”Men det er klart, det kræver forhandlinger med foreningen og du skal fand’me
inte heller give for mange penge for den skude, det kan
jeg da høre. Hvis den ligger der og synker, så er alt deres smarte indbo og spabad ikke en skid værd. Nå, men
den side af sagen har William også helt styr på, stol du
trygt på ham. Nu må du snakke med Svend først, hvis
du vil hoppe på limpinden” Ama og Noah tav stille en
stund, og så gik Ama til flyglet. Lidt senere fulgte Noah
med og faldt ind med bassen. Så kom Laura, og de spiste sammen alle tre, da hun havde maden klar. Da hun
hørte om båden blev hun helt fyr og flamme.” Det lyder
da fantastisk Ama, det kunne være skide skægt med en
husbåd på land i Lyset, og så slipper du for at bygge og
tænke over, hvad du skal bo i. Genialt, bare jeg havde
fået det tilbud sidste år, så var jeg slået til med det samme.” ”Nja, blomman min, det tror jeg nu inte du havde.
Du hader faktisk alt det skæve og mærkelige byggeri,
der er her ude, du vil have noget ordentligt og overskueligt, har jeg ret. Men til Ama, tror jeg også det vil passe
fint og du vil elske at komme og besøge ham der.” Det
måtte Laura nok give Noah ret i, men hun ville da støtte
Ama, hvis han ville købe skibet.
Ama var overbevist, og nu gik de alle tre ned til fatter Svend og Simone.
Svend var beruset, som han plejede at være på det
her tidspunkt, og bød straks på øl. Laura takkede demonstrativt nej, mens Noah og Ama tog imod. Da Ama
havde fortalt om husbåden slog Svend en høj latter op.
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Det kunne fand’me være sjovt, men du skal ikke
gøre dig for store forhåbninger. Vi har en lov, der siger
at der ikke må opstilles både, campingvogne eller biler
i haverne.
Så har vi en anden der siger, at nye huse skal stå på
støbt fundament og endelig vil mindst halvdelen af foreningens medlemmer være imod det, bare fordi det er
nyt og anderledes. De har ganske vist alle sammen fået
bygget de mest mærkværdige knaldhytter op gennem
årene, men det er jo rigtige huse, vil de sige, vi er jo ikke
nogen bådforening. Så hvis du vil prøve, så skal du skrive en meget formel og fin ansøgning, hvor du kalder
husbåden alt andet end båd og i øvrigt skriver, at det
er en midlertidig foranstaltning. Det er det vel i øvrigt,
ikk’. Du kan jo altid grave båden op igen og smide den
i havet, hæ”.
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46.
Dagen efter gik Ama ned til sejlklubben og så på båden.
Den var temmelig stor og han tvivlede med det samme på, om den overhovedet kunne komme hen til hans
have. Men den var også sjov og spændende, og da han
kom ned i den blev han virkelig begejstret. Der var noget meget rart ved de skæve og buede vægge og lugten
af noget, der i mild grad mindede ham om Noahs savværk, og som han elskede. Så var den indvendigt meget
velholdt og lige til at flytte ind i. Det eneste der her kunne
bekymre ham, var akustikken i det store rum midtskibs,
men det skyldtes nok, at parret havde fyldt det op med
tæpper på gulvet og masser af møbler og pynteting.
Han kunne godt se for sig, hvor stort og lækkert det
kunne blive, hvis han overtog det og fik ryddet det meste væk. Så ville lyden nok blive perfekt, det plejede at
give god rumklang i buede rum uden rette vinkler.
William var fulgt med ham derned og havde præsenteret ham for det yngre par, der ejede båden. Hun var
en rigtigt flot dulle at se på og et stort smil, han var mere
tilbagelænet og virkede nærmest lidt sky, så det var hende der førte ordet. Der var ikke ende på, hvor meget de
elskede det her skib, men nu var de desværre blevet tilbudt et job i udlandet, som de ikke kunne sige nej til.
Zentropa havde lige lavet et datterselskab i Sverige og her skulle de bruge professionelle oversættere til
deres egen produktion og til alle de film, de ville til at
opkøbe og distribuere i Skandinavien. Så med sorg i sindet måtte de altså forlade skuden. Det ville glæde dem
utroligt meget, hvis det kunne blive her i deres elskede
Sildebæk og ovenikøbet blive beboet af en sådan smuk
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ung mand som Ama. Hun fortsatte i det spor et godt
stykke tid, indtil det nærmest blev pinligt. Nu var Ama
heldigvis blevet forberedt godt af William om bådens
rette beskaffenhed og parrets virkelige baggrund for at
ville sælge båden. Ama havde selv en skepsis overfor alt
for begejstrede og smilende mennesker, som han havde
arvet fra sine forældre De havde lært ham, at han altid
skulle være ærlig og sige tingene som de var, og kræve det samme af andre. Men hans skuespillerevner var
nu heller ikke så ringe, så han kørte lidt med på hendes
påtagede charme og udtrykte stor forståelse for deres følelser for skibet, som jo også kunne være reelle nok, og
lykønskede dem med deres gode og spændende tilbud
i Sverige. Han ville gerne se hele skibet, og især motorrummet, for måske ville han sejle båden et andet sted
hen.
Han var ikke sikker på, at han ville blive her i Sildebæk.
Så blev der en lidt anden stemning i lokalet, og hendes blændende smil blegnede lidt. Jo, men selvfølgelig
skulle han da se hele skibet, og nu var det længe siden
de havde været i motorrummet, for det brugte de bare
som pulterrum, de havde jo aldrig tænkt på at sejle med
skibet mere, så han måtte undskylde at der var så rodet.
Faktisk, og så henvendte hun sig for første gang til
sin mand, vidste hun slet ikke om motoren overhovedet
kunne starte mere. Det mente han nu nok den kunne,
hvis den fik lidt olie og anden pleje, det var en meget
fin, gammel tysk motor, som oprindelig havde siddet i et
tysk marinefartøj, og de tyskere kunne jo deres kram. Ja,
ja, han kunne også salgstrickene. Det var godt William
var med, og selvom det var tydeligt, at det ikke passede
parret, så fulgte han med ned i maskinrummet. Der var
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en ret dårlig belysning og ganske rigtigt fyldt op med
gammelt ragelse og værktøj, men motoren kunne de da
se, og de kunne også høre en. ”Nå, der er nok gang i
pumperne” sagde William ”Er hun utæt den gamle?”
”Ja, øhh, lidt vand siver der jo altid ind, ved du nok, så
vi må lænse lidt en gang i mellem” kom det så nølende
fra fyren. ”Jo, det ved jeg nok” svarede William” Men
jeg hører også vandet, der sprøjter ud hos jer hver dag,
så det der med lidt er vist en underdrivelse. Skulle I ikke
hellere fortælle den unge mand tingene som de er. Skuden er halvrådden og burde være kommet på værft for
længe siden” ”Det passer ikke” nærmest skreg dullen.
”Vi har fået den efterset, og den kan holde mange år
endnu, siger eksperterne. Min onkel er gammel bådebygger, og han siger den bare skal på land og tætnes en
smule, så er den så god som ny”. ”Ja, den er god med
jer, men lige meget hvem I vil prøve at prakke denne
plimsoller på, så kommer I ikke uden om mig ved salget, og så skal jeg i hvert fald nok sørge for, at sandheden
kommer frem om skibets tilstand.” William havde hidset sig op, og parret lignede en krigserklæring fra Putin,
så Ama blev helt nervøs for, at han aldrig kunne komme
i nærheden af det skib mere, og han var faktisk meget
forelsket i det.
”Så rolig nu ”sagde han derfor ”Det handler vel også,
om hvad I vil ha for skibet, det har vi slet ikke snakket
om endnu, og jeg har jo heller ikke set resten af båden.”
Nå, ja, det var da også rigtigt og selvfølgelig skulle de
snakke om prisen og kom nu med videre rundt, motorrummet var det eneste rum, der ikke så så godt ud. ”Ja,
og motoren gør det altså heller ikke ”sagde William ”
Så den skal i hvert fald ikke regnes med i prisen”. Så fik
Ama set resten af skibet i en lettere trykket atmosfære,
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og de fik til sidst fortalt den pris, de havde som udgangspunkt.
De fik selvfølgelig også nævnt, at de havde flere interesserede på hånden og nok ville sætte en annonce på
nettet og i et par aviser for efter deres mening, var denne
husbåd en af de bedste i landet. Ama sagde han ville
tænke over det, men der var nogle ting han skulle have
på plads først, så de måtte da endelig sætte den offentligt til salg, så havde de vel også alle sammen en bedre fornemmelse af prisniveauet, hvis der var andre, der
bød på skuden. Han var i hvert fald interesseret, så de
måtte meget gerne informere ham, hvis der kom andre
interesserede købere.
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47.
Puhha, den var svær. William og Ama gik hen til Noah
efter besøget. Her sad Laura, Muhammad, Svend og Simone og ventede spændt. Det var allerede blevet et fællesprojekt for dem alle sammen, og de kunne næsten
ikke styre deres nysgerrighed for at høre, hvad Ama ville sige. ”Lagde du mærke til” sagde William, ”at de ikke
sagde noget om købsaftaler og forsikringer og den slags.
De vil garanteret handle uden papirer på noget. Her
er de nogle naive fjolser, for der er nok ikke en eneste køber, der vil handle uden at have papirerne i orden. Her
har du gode kort på hånden, for hvis du alligevel skal
have hende på land, så kan du være ligeglad med, at
hun er synkefærdig. Når først hun står i din have, kan
du altid tegne en almindelig husforsikring på hende,
selv om forsikringsselskabet nok vil undre sig lidt over
konstruktionerne, hvis der engang skulle komme en
skadesag. Så du kan godt handle med dem uden andet
papir end en intern købsaftale mellem dem og dig, og så
en transportforsikring. Jeg syns, du skal sige, du vil have
hende på land for at få hende tæt, og at de skal slå af i
prisen i forhold til det.” De andre nikkede til Williams
indlæg. ”Det største problem er vel også haveforeningen” sagde Ama ”Pengene til båden har jeg, uanset hvad
vi så bliver enige om, men jeg står jo dårligt, hvis jeg
har en husbåd jeg vil ha på land, men ikke noget land
at sætte den på!” ”Ja og hvordan skal den komme op til
PladeÅges grund” sagde Laura.
”Vi skal nok få den derop på den ene eller anden
måde, det er teknik” sagde Noah ”Det er værre med
haveforeningen. Du må se at få skrevet den ansøgning,
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Ama, og så må Svend og bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt.” – ”Der
skal gå minimum 3 uger fra en indkaldelse til afholdelsen” sagde Svend ”Så se at komme i gang, Ama, hvis du
vil ha det skiv at bo i. Jeg skal nok støtte dig, men som
allerede sagt, det bliver ikke nemt at få det flertal”.
Så gik de hver til sit, eller rettere, de gamle gik hjem
til sig og de unge gik sammen ned til Noahs lille hus.
Nu skulle der skrives, tegnes og digtes. Tegneriet
stod Laura og Muhammad for. Laura var noget af en
kunstner og god til at tegne og Muhammad havde lært
en del teknisk tegning på både skolen og henne hos Noahs tømmerhandel. ”Du bliver nødt til at skrive, at det er
en husbåd, du vil sætte op ”sagde Laura ” Det ved alle i
foreningen alligevel, lige så snart de har fået brevet fra
dig i bestyrelsen. Men du må gøre meget ud af, at den
skal graves ned og kan fjernes igen, ellers vil de aldrig
gå med til det.” ”Graves ned” sagde Ama” Det skal den
da ikke” ”Hør nu her, du har da ikke forestillet dig, at
den skulle stå på bukke, ligesom bådene gør om vinteren nede i sejlklubben, hva?” svarede Laura. ”Nej, du må
lave et hul til den ligesom, hvis den var nede i vandet.”
”Det bliver godt nok specielt” sagde Muhammad ”Men
også sjovt.” De skrev og skrev om, og tegnede resten
af aftenen og den halve nat, men om morgenen var de
kommet frem til en megen fin ansøgning, syntes de selv.
”Puh ha, man sku tro det var en doktordisputats, vi havde arbejdet med” sagde Ama ” Tak for hjælpen, bare jeg
ikke dør af spænding inden det her bliver afgjort”.
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48.
Nu kørte der så to løb. Ama måtte forhandle med både
husbådsejerne og med haveforeningens bestyrelse. Om
mandagen var der heldigvis bestyrelsesmøde og Ama
og Laura mødte op for at høre, hvad de øvrige medlemmer af bestyrelsen ville sige til ansøgningen. De var delt
i to. Der var især to af de ældre, som havde været med i
bestyrelsen i en evighed, som var vrangvillige.
Først knurrede de kraftigt over, at der kom så vidtrækkende et punkt på dagsordenen, uden at de havde
fået kendskab til det inden. De syntes, at man skulle vente med at behandle det til næste bestyrelsesmøde om en
måned. De øvrige, noget nyere og yngre medlemmer af
bestyrelsen, sagde ikke så meget i starten. Ama havde
kun mødt dem, dengang han underskrev kontrakten
og overtog PladeÅges hus, og da var alle bare glade og
søde. Nu kunne han godt fornemme, at det var noget
andet, når der var almindelige møder.
Svend redegjorde, hvorfor det var lidt af en hastesag,
uden at det gjorde indtryk på de to gamle og en af de
yngre, som var meget formel i sin snak. Det viste sig, at
hun var advokatsekretær, fik Ama at vide bagefter, så
hun havde det nok lidt i blodet. Mens de andre snakkede formalia, havde en af de andre nye, og yngre medlemmer af bestyrelsen, Ditte hed hun, siddet og kigget
på tegninger og ansøgningen. Nu tog hun ordet og sagde, at det var da noget af sjoveste og bedste hun længe
havde set, og at foreningen i den grad trængte til noget
nyt og anderledes byggeri. Efterhånden byggede alle sådan nogle pæne og fornuftige huse, at alt det skæve var
ved at forsvinde. Det var på grund af det skæve at hun
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boede i Lyset, så hun ville da kraftigt anbefale det her og
kunne ikke se, hvorfor i alverden der skulle indkaldes til
generalforsamling på grund af det.
Så kunne det nok være der kom gang i debatten. Nu
ville alle se og læse ansøgningen. Så bad en af de andre
om, at bestyrelsen lige fik snakket om det her i enrum.
Ama og Laura måtte gå udenfor. ”Hva’ nu” spurgte
Ama straks Laura, da de var kommet ud. ”Man skulle tro jeg ville åbne et natdiskotek eller en sigøjnerlejr
her.” ”Så, så, ikke et ondt ord om sigøjnere her, du. Jeg
er halvt sigøjner, min mors familie har været romaer i
3.000 år. Men det er både godt og skidt, det der foregår
lige nu. Bortset fra min far, er der ingen af de andre der
rigtigt kan lide Ditte. En af de få akademikere vi kan
prale med her i landsbyen, og så er hun satans klog
og stiller altid en masse kritiske spørgsmål til alting.
Hun er arkæolog, og det er nok derfor hun er så interesseret i at bevare alt det gamle lort herude.” Jamen
det er jeg da osse” sagde Ama” Det var det jeg faldt
for lige med det samme.” -”Jo tak, det har jeg opdaget ”svarede Laura ”Men vi kan ikke blive ved med
at have alle de gamle faldefærdige og dårligt isolerede
huse. Kommunen og spekulanterne har fået øje på os,
og alt kan bruges imod os, så hvis vi kan blive dømt
nedrivningskrævende på grund af sundhedsfare eller
lignede, så er det ude med os. Det er derfor jeg bygger
efter alle gældende regler, selvom jeg da også syns det
er meget sjovt med et lille spir eller en karnap. Nå, men
det gode er, at når Ditte siger det hun gør, så går alle
de andre i modsat retning og det betyder, at det er helt
sikkert, det bliver behandlet i aften og kommer på en
ekstraordinær generalforsamling. Desværre kan det så
også betyde, at alle andre end min far, ikke vil støtte
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dig.” Det var med sved under armene at Ama igen gik
ind til mødet, da de blev kaldt ind.
”Ja” sagde Svend, ”bestyrelsen har nu behandlet din
ansøgning og er enige om, at vi ikke umiddelbart kan
give tilladelse, men at det på den anden side ikke er umuligt i forhold til vores love. Du skal dog søge om dispensation, og det skal så behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Vil du det?” ”Jo, meget gerne” fik Ama
fremstammet. ”Godt, men så laver jeg en indkaldelse, Vi
har sat datoen til onsdag om fem uger.” – ”Fem uger”
sagde Ama. ”Jamen så kan båden være solgt.” ”Beklager, men sådan er det, unge mand. Folk skal altså have
en ordentlig frist og selv om vores love siger, at man kan
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 3
ugers varsel, så skal indkaldelsen lige skrives, trykkes
og deles ud først. Vi holder altid generalforsamlinger på
en onsdag, men om fire uger er der landskamp i TV om
onsdagen, så den duer ikke, der kommer ikke et øje.”
Svend var meget formel og næsten fjendtlig at høre på,
men det var nok af taktiske grunde, gættede Ama på.
Laura rynkede da heller ikke et bryn, hun ville nok ellers være faret i struben på ham, hvis det havde været et
reelt angreb. Da de bagefter sad sammen med Simone
og Muhammad hjemme hos hende og Svend, fortalte de
to kvinder da også, at sådan måtte Svend optræde. Nu
kom der nogle hektiske uger med sladder og snadren
i andedammen, og her skulle der smøres og handles
godt over hækkene, hvis Ama skulle have en mulighed
for at få et flertal hjem. Hvis han fik det, var alt godt og
han skulle ikke være nervøs for dagligdagen bagefter.
De fleste ville acceptere beslutningen, og behandle ham
ligesom de plejede, bagefter. Det vil sige venligt og kammeratligt, nærmest kærligt, som det var praksis mellem
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de fleste her. Der ville være et par enkelte, der aldrig ville komme sig over det, og muligvis ikke ville hilse på
ham i et halvt års tid, men det var til at leve med. Uden
de kværulanter ville alle de andre jo ikke vide, hvor godt
de egentligt havde det her.
Simone fortalte, at da PladeÅge rigtigt var gået i hundene og ikke passede sit hus eller have, var der mange,
der ville have ham smidt ud af foreningen og dermed af
Lyset. Det ville have været en katastrofe for PladeÅge, så
var han død af hjertestop langt tidligere, end han gjorde.
Her brugte Svend alle sine evner som taler og folkeforfører, sagde Simone med kærlighed i stemmen. Han
gjorde forsamlingen opmærksom på, at hvis de ikke
kunne have folk som PladeÅge boende i foreningen,
som ganske rigtigt havde en urskov af en have, så ville
tærsklen for, hvad der var acceptabelt, rykke sig voldsomt og mange andre kunne med rette føle sig truede i
fremtiden. I hvert fald ville han sørge for at kontrollere,
at alle fulgte foreningens love og vedtægter til punkt og
prikke, så længe han var formand, og så var der nok en
del, der fik travlt med at rydde op og ordne deres gamle
hække. Der var måske også et par byggesager, man skulle se nærmere på, og ingen skulle forvente, at han ville
støtte dispensationer mere. Svend havde en høj status,
og der var ingen andre der ville stille op som formand,
så forsamlingen blev meget stille og de, der havde stillet
forslag om PladeÅges eksklusion, trak deres forslag.
PladeÅge selv var vaklet hjem længe inden, heldigvis, for han kunne have råbt så meget op, at han alene af
den grund var blevet smidt ud af foreningen, men han
blev altså reddet på målstregen af Svend.
De begyndte nu at snakke strategi. Simone, som jo
kendte folk bedst, sagde, at han skulle ride på mange
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heste. Der var nogle af de yngre, som ligesom hendes
dejlige datter, Laura, ville være nervøse for, at det ville
bidrage til Klondike-omdømmet. Laura skulle lige til at
protestere, da Muhammad grinende bemærkede, at hende havde Ama jo allerede bestukket. De skulle overbevises om, at noget så specielt som en nedgravet husbåd, i
sidste ende kunne blive et plus for Lyset, hvis det skulle
blive nødvendigt, at slås for foreningens overlevelse. Så
gjaldt alle kneb og ethvert pittoresk hus, som Politikens
og Informations kulturjournalister kunne falde i svime
over, var brugbare i den forbindelse.
Så skulle han snakke med dem, som selv havde lidt
i klemme i forhold til at overholde vedtægterne. Dem
kendte Svend alle navnene på, så det skulle han få en
liste over.
Så var der alle de hardcore gamle, som næsten ikke
ville være til at flytte. Her var det nok bedst, at Noah
kom på banen. Han var ældre end dem alle sammen og
kendte dem ud og ind, ”så overlad det til ham, at påvirke
dem.” ”Hvad du nok ikke ved” sagde Simone ”så har
Noah altid været noget af en kussetyv, ja undskyld udtrykket, men spørg Svend når han kommer hjem, så skal
I bare høre. Ikke sådan at han rendte rundt og forførte alt
og alle kvindfolk her i foreningen, men I kender ham jo,
han er utrolig sød og underfundig, og da han var yngre
også en meget fin og flot lille mand. Især har han det der
frække, underfundige smil, som kan nedlægge mangen
en kvinde. Da han også altid har været hjælpsom og en
god håndværker, har han hjulpet de fleste beboere her
gennem årene med småreparationer og den slags, og en
del af kvinderne har han såmænd også hjulpet med at
holde humøret oppe på, når de har været allermest trætte af deres fordrukne og uduelige mænd.” Nu blev der
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helt stille et øjeblik, og Ama var sikker på, at både Laura
og Muhammad tænkte ligesom ham – havde han også
”hjulpet og støttet” Simone.
”Ja, nu ved jeg godt, hvad I tænker” sagde hun så
”Og I må tænke hvad I vil, Svend, Noah og jeg har altid været de bedste venner, og det er vi stadig. Han har
støttet os gennem hele vores liv herude, og det er Svend
og jeg ham meget taknemmelige for, og mer er der ikke
i det”.
Da Laura og Ama senere lå under dynen, blev de enige om, at det var der nu nok, men det selvfølgelig ikke
ragede dem. ”Tænk, hvis Noah i virkeligheden er min
far” sagde Laura pludselig ”Ha” svarede Ama ”så se lige
på din fars og din næse og sammenlign den med Noahs.” ”Nåh ja” grinede Laura ”og min fars brede skuldre har jeg også.” ”Men du har smukkere bryster” sagde
Ama og begyndte at kæle med dem.
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49.
Dagen oprandt, hvor rockeren skulle i retten. Noah
lukkede tømmerhandlen, og han og Ama tog ind for
at overvære retsmødet. William og nogle flere fra sejlklubben deltog også. Der var et mægtigt politiopbud og
de blev kropsvisiteret ved indgangen. Der var så mange
tilhørere, at de bare var heldige at være kommet i god
tid, ellers var de ikke blevet lukket ind. De havde heldigvis ikke hørt mere til strømerne, siden de første forhør
på kroen og så de par ekstra, som William havde været
med til. Han skulle i øvrigt vidne, så han måtte pænt
blive siddende udenfor, indtil han havde været inde og
fortælle.
Det blev der nu ikke noget af på førstedagen af retsmødet.
Alene anklageskriftet var så langt, at det tog hele
formiddagen at læse det op og få det diskuteret mellem
anklageren og forsvareren, der havde diverse indvendinger, og så retsformanden. Rockeren blev anklaget for
ulovlig våbenbesiddelse, opbevaring af sprængstoffer,
besiddelse af heroin, kokain, amfetamin og hash med
salg for øje, og som en overraskelse for de fleste, vold og
voldtægt. De sidste punkter var kommet på efter afhøringen af kvinden han havde været sammen med, som
også skulle vidne imod ham. Det var en ufattelig masse
paragraffer og stykker, som blev remset op og var volapyk for de fleste af tilhørerne.
Han var sluppet for anklagepunkter, der hørte ind
under terrorlovgivningen, men blev dog anklaget for at
bringe mennesker i overhængende livsfare ved at opbevare så store mængder sprængstof og håndgranater. Da
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anklageren var færdig med opremsningen, afsluttede
han med at sige, at dette var den største sag i nyere tid,
og at han senere vil nå frem til krav om straf men bare
ville bemærke, at havde dette været i USA, havde den
anklagede stået til langt over hundrede år. ”Nu er vi
ikke i USA” havde retsformanden surt bemærket, mens
resten af salen havde smilet, undtagen den anklagede.
Han sad med et totalt tomt blik, også da han blev anbragt i vidnestolen, som den første. Forsvareren havde
sagt, at den anklagede nægtede sig skyldig i alle forhold,
undtagen besiddelsen af en pistol og en riffel, som var
fundet under hans seng, og som i øvrigt også havde
hans fingeraftryk på, så det kunne han jo lige så godt
indrømme.
Anklageren forsøgte at få ham til at svare på diverse
spørgsmål, men han havde ikke noget at sige, andet end
”at det kendte han ikke noget til”. Det var først, da anklageren nåede til et af de fældende beviser, nemlig pisset
på den ene kasse, at rockeren gik helt amok. Han rejste
sig og nærmest skreg ud i lokalet ”Ja, jeg sku pisse og jeg
gik om og gjorde det bagved, men det var skide mørkt
og jeg var fuld, så jeg så sgu ikke nogen kasser. Jeg aner
ikke, hvordan i helvede de er havnet der, eller hvem der
har smidt dem ind under min vogn – det er fuldstændig
sindssygt det her”. Et par betjente var faret hen til ham
og havde tvunget ham ned i stolen igen, og dommeren
belærte ham om, at han skulle sidde ned og tale roligt,
hvis han ville sige noget, alt andet kunne kun skade
hans i øvrigt dårlige sag. Det var uhørt, at en dommer
sagde sådan, men det her var også en meget speciel sag.
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50.
De næste par dage gik med vidneafhøringer, hvor ingen
havde ret meget at skulle have sagt. William bekræftede blot, at rockeren var medlem af foreningen og at
han havde haft besøg af sine venner i ny og næ, men
at hverken William, eller så vidt han vidste, andre fra
sejlklubben havde bemærket noget mistænkeligt. Forsvareren gravede i, hvordan adgangsforholdene var til
foreningen og fik bekræftet, at lågen altid stod åben i
hele sommersæsonen, så hvem som helst kunne frit færdes ud og ind.
Dermed kunne hvem som helst altså også have anbragt kasserne og stofferne under og i vognen, uden at
den anklagede kunne vide det. Det måtte William bekræfte.
Det var kun politiets teknikere og indsatslederen,
der havde meget at fortælle om alle de spor og beviser,
de havde fundet. Flere af dem, måtte de indrømme, endte blindt og forsvareren fik gjort klart, at flere af dem
faktisk ikke beviste noget som helst, der kunne knytte
de fleste fundne stoffer af enhver art til den anklagede.
Den eneste der faktisk havde meget at sige, var kvinden, som påstod at hun var blevet voldtaget. Hun måtte
nærmest stoppes hvert andet minut, fordi hun snakkede
så meget og i øst og vest. Stodderen havde lokket hende
til at tage med sig hjem og banket hende der og derefter voldtaget hende flere gange ”osse i røven” som hun
sagde.
Her stoppede retsformanden hende endnu en gang,
mens tilhørerne rørte uroligt på sig, og den anklagede
for første og eneste gang kom med et lille smil. Han hav203

de allerede fået sagt, ”at kællingen var fuld af løgn” og
han ikke havde voldtaget nogen som helst, kvinderne
var vilde med ham, så det behøvede han ikke.
Hun fik fortalt, at han havde lovet hende stoffer og
sagt, at han havde dem hjemme i vognen. Det var derfor
hun var taget med ham hjem, og de havde da også røget noget tjald, inden han overfaldt hende. Hun var junkie måtte hun indrømme, hvilket anklageren så mente
var bevis på hendes forklaring, da hun havde et klart
incitament for at tage med ham, hvorimod forsvareren
netop mente, at hun ikke kunne være troværdig af samme grund. Efter denne vidneforklaring bad forsvareren
om en pause. Efter den fortalte retsformanden overraskende, at forsvareren havde oplyst, at den anklagede nu
også erkendte forhold 4.a, b, c og d, alt det der omhandlede besiddelse af stofferne.
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51.
Da de nåede til dagen, hvor dommen skulle afsiges, var
der stuvende fuldt af tilhørere, her i blandt ekstra mange rockere. De fyldte godt op på tilhørerpladserne og
sendt mange onde øjne til kvinden, efter at hun havde
vidnet. Nu var det også lykkedes Emma at komme ind.
Ama og Noah havde siddet ved siden af hinanden
hele tiden, William sørgede for at sætte sig i den anden
ende af lokalet, efter han var blevet afhørt, og Emma
sørgede også for ikke at have nærkontakt med de andre,
sådan som de havde aftalt. Nu ventede de alle sammen
bare spændt på at få det overstået, så de kunne trække
vejret nogenlunde frit igen. Anklager og forsvarer procederede.
Anklageren var en af de bedste og største kanoner indenfor sig fag, og der havde sikkert været interne kampe
i anklagemyndigheden om at få lov at køre denne sag.
Den fik da heller ikke for lidt, og anklageren mente nok
han kunne sandsynliggøre de fleste af de forhold, hvor
der ikke forelå direkte beviser.
Det var en kendt sag, at rockerbander beskæftigede
sig med både hårde stoffer og ulovlig våbenbesiddelse.
I denne sag måtte man vedgå, at her havde de overgået sig selv. Så store mængder sprængstof og våben var
aldrig fundet før, og man kunne kun gisne om, hvad
de havde været beregnet til. Man måtte samtidig prise sig lykkelige for, at de ikke var kommet videre. Det
var en kendt sag, at flere internationale terroristgrupper
havde ønsker om at lave attentater i Danmark, og denne mængde sprængstof kunne for eksempel snildt havde sprængt hele Nørreport Station i luften og dræbt i
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hundredevis af uskyldige mennesker. Anklageren skruede sig op. Håndgranaterne og maskinpistolerne kunne
være brugt til angreb på Politikens Hus og Jyllandsposten, hvor politiet og efterretningstjenesten som bekendt
allerede havde afværget et planlagt attentatforsøg. Desværre havde politiets undersøgelser ikke kunnet afsløre,
hvem der i øvrigt havde forbindelse og kendskab til disse store mængder våben og sprængstoffer, men at anklagede skulle have dem liggende for sin egen fornøjelses
skyld var jo nok tvivlsomt. Det udløste nervøs fnisen fra
nogle af tilhørerrækkerne.
Forsvareren havde en noget mere utaknemmelig opgave. Hun startede med at konstatere, at det naturligvis
ikke var til at komme uden om fundene af diverse ting,
men at der, bortset fra de forhold, som den anklagede allerede havde tilstået, ikke forelå beviser for, at han skulle
have kendskab til noget af det andet.
Tværtimod kunne det ikke udelukkes at andre, for
eksempel de grupper anklageren havde nævnt, havde
udnyttet rockerens tilholdssted til at gemme alle disse
dødbringende våben. Måske havde de allerede været
der, inden anklagede havde overtaget skurvognen, det
drejede sig trods alt om meget gamle sager, og det var
kendt, at området havde været flittigt benyttet under
krigen af modstandsbevægelsen. Blandt andet havde
den nærliggende fabrik været sprunget i luften i 1944,
og forsvareren beklagede, at politiet og anklagemyndigheden ikke havde forfulgt dette spor noget mere. Det
måtte dog undre alle fornuftigt tænkende mennesker,
hvordan disse kasser var havnet her, hvis de ikke havde
været der lige siden krigens tid.
Hertil bemærkede anklageren, at politiet havde
gjort en ihærdig indsats for at få belyst dette spørgsmål,
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blandt andet ved at opsøge de få modstandsfolk, der
endnu var i live og som eventuelt kunne vide noget om
dette forhold. Desværre uden resultat.
Det eneste der kunne siges med sikkerhed var, at det
hele var blevet nedkastet af englænderne under krigen.
Så ville han da også lige bemærke til det med fornuftigt tænkende mennesker, at dem regnede han ikke
hverken den anklagede eller rockerbander i al almindelighed til, og at det derfor slet ikke var så usandsynligt,
at de kunne finde på at besidde det beslaglagte.
Det endte med, at anklageren ville have anklagede
idømt lovens hårdeste straf, mens forsvareren kun ville
have ham straffet for de punkter, han havde tilstået, og
det mente hun da også var en del.
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52.
Da dommere og nævninge havde voteret i en lille times
tid, lød dommen på livsvarigt fængsel. Flertallet havde
fulgt anklageren og kun en enkelt nævning have fået
indført, at hun ikke mente den anklagede kunne knyttes
til sprængstofferne.
Alle tilhørere, der kom fra sejlklubben eller andre
steder fra i Sildebæk, samlede sig automatisk udenfor
retsbygningen, da sagen var afsluttet. Rockerne var først
blevet eskorteret ud og sendt hjem, så nu kunne alle de
andre tilhørere slappe af. Der blev røget en masse smøger og snakken gik. En foreslog, at de skulle samles i bådeklubbens restaurant om aftenen, så de kunne fortælle
om sagen til alle de andre, der ikke havde været med.
William skulle lige til at ringe hjem til marketenderparret, da Emma kom og hev ham i ærmet. ”Der er en
herre fra politiet, der gerne vil snakke med mig, Ama,
Noah og dig”. William kiggede rundt og så, at Ama og
Noah allerede stod sammen med en lille ældre mand.
”Nå for fanden, det lyder ikke så godt” sagde William ”
Jeg ringer lige hjem, så kommer jeg”.
De gik alle hen på et værtshus, der lå ret langt væk
fra retten. Alle andre, der havde været med den dag,
var sikkert gået på de nærmeste værtshuse, men politimanden sagde, at han kendte et godt og trygt sted, hvor
de kunne tale i fred, han havde noget vigtigt at fortælle
dem. Da de havde sat sig med hver sin guldøl, sagde
han: ”Mit navn er Ivar Sprogø og jeg er snart forhenværende kriminalinspektør, jeg går på pension i næste måned, så det her var min sidste sag. I og jeg har noget til
fælles, som jeg nu vil fortælle jer om. Vi er alle skyldige
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i justitsmord. I ved godt, at I er det, men det er jeg altså
også, for jeg har sørget for, at det ikke bliver opdaget.
Derfor er jeg medskyldig, og det vil jeg ikke være alene om – I har allerede hinanden. Jeg er meget nysgerrig
efter at høre, hvordan i helvede, I har båret jer ad med
at få anbragt alle de spændende sager under skiderikkens vogn, og hvor I har det fra. Så det syns jeg, vi skal
snakke sammen om her de næste par timer. I kan være
rolige, det er ikke en fælde og jeg sætter lige så meget på
spil som I har gjort. Skål.” De skålede, men der var ingen
af dem, der havde noget at sige. ”Nå” sagde Ivar ”I har
ikke lyst til at starte, så gør jeg det. For det første, hvordan kan det være, at vi fandt dit blod på gerningsstedet
Emma?” – ”Hvordan ved I at det var mit” røg det ud af
Emma. ”Og det siger en gammel BZer og Christianit og
hvad du ellers har været rodet ind i! Tror du ikke vi har
dig i DNA-registret.
Nå, men det var så det ene spor. Jeg fik prøven fra en
af vores dygtige teknikere for at haste det ind til undersøgelse.
Det var naturligvis det første og bedste spor, vi havde, og jeg var da sikker på, at det stammede fra vores
ven, eller en af hans medskyldige. Stor var min forbavselse, da det viste sig, at det stammede fra dig. Det kunne jeg slet ikke få til at passe sammen med sagen, der
ellers virkede så oplagt. Derfor beholdt jeg min viden
og dette spor for mig selv. Resten af styrken havde rigeligt at gøre med afhøringer af de bunker af nærliggende
medskyldige og en hel del mere tvivlsomme, og karlen
var nærmest dømt på forhånd, så jeg kunne godt gå stille med dørene. Som gammel betjent blev jeg sat til det
mere perifere og nørdede, såsom de historiske aspekter,
hvor stammede skidtet fra. Her må jeg lige indskyde, at
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jeg har en særlig, skal vi kalde det, svaghed for besættelsestiden.
Min far var også strømer og en af dem der gik under jorden, da tyskerne tog politiet. Da var han allerede
involveret i modstandsbevægelsen. Med skam at melde
må jeg tilstå, at han var en af de få, der var ordentligt
demokratisk indstillet og klart antinazist. Det kom til at
koste ham livet, i 1944 blev han anholdt og en af de sidste
Gestapo fik skudt. Det var jo oplagt, at det her stammede
fra krigens tid, og jeg fik med noget besvær fundet navne frem fra folk dengang, som havde haft tilknytning til
området. Heldigvis for jer er jeg nok en af de få i korpset,
som har denne interesse og viden om krigen, for ellers
var der nok andre, der havde fattet mistanke. Jeg fik fat
i din gamle ven Hans, Noah. Han var ikke til megen
hjælp, han spillede senil, hvad jeg overhovedet ikke tror
han er. Han fik dog fortalt om dig, og så havde jeg det
andet link. Så kom det tredje ved et tilfælde. Ved en morgenbriefing var der en af de unge betjente, der fortalte, at
han havde snakket med en vognmand, som gerne ville
fortælle om noget mærkeligt. Samme dag, som vi havde
fået den anonyme anmeldelse, havde han været ude i en
haveforening tæt ved og hente noget byggeaffald fra en
nedrivning. Her fortalte nedrivningsfolkene om at området var sprængfarligt. De havde to gange oplevet, da
de smed deres cigaretskodder, at jorden var eksploderet
og der havde lugtet af krudtrøg. Noget lignende havde
de sgu aldrig oplevet. Nu tænkte han det måske havde
noget med sagen at gøre. Det viste sig, ved et hurtigt tjek
af vognmanden, at han tidligere havde været rodet ind
i en sag der havde forbindelse med rockergruppen. Noget hæleri og lidt tjenester for dem og sådan, så han blev
hurtigt afskrevet som vidne. Han ville nok bare prøve
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at fjerne fokus fra den anholdte og banden. Den historie
lød i øvrigt lidt langt ude, syntes mine kolleger.
Bare ikke for mig. Jeg kontaktede ham og fik navnet
på nedrivningsfirmaet og derigennem en snak med de
gutter, der havde været ude og rive dit hus ned Ama. Så
var den på plads. Jeg kunne hurtigt finde ud af, hvem
der var din nabo – smukke Emma her – og da jeg havde
snakket med dig et par gange, William, syns jeg også jeg
kunne genkende din stemme, selv om du havde prøvet
at sløre den, da du indtalte anmeldelsen.” ”Så undrer I
jer nok over, hvorfor jeg ikke fik jer knaldet.
Fordi jeg er en uhæderlig politimand, der lader følelser og de personlige interesser tage over. Det har jeg
godt nok aldrig gjort før i hele min karriere. Tværtimod
har jeg altid sat en ære i at være en hæderlig og retskaffen strømer. Derfor blev jeg nok heller aldrig mere end
kriminalinspektør. Men nu kom min gamle far ind over,
og det hele mindede mig så meget om krigens tid, at jeg
valgte ikke at forfølge sagen mere. Som I hørte i retten,
kom der ikke meget ud af de historiske undersøgelser,
altså ikke mere end jeg fortalte videre. Men jeg syns jeg
har fået hævnet min far lidt, selv om det går ud over
en uskyldig i selve sagen, men han er ikke uskyldig i
øvrigt. For mig repræsenterer han en afart af fascismen.
Og må jeg så høre jeres udgave.” De var rystede men
også lettede. Ama startede med at fortælle om selve fundet, og så fortsatte Noah. William udbyggede historien
med også at fortælle om alle de ydmygelser han og sejlklubbens medlemmer havde måttet finde sig i. Emma
afsluttede med at fortælle om det kedelige kendskab,
hun havde haft til rockeren fra tidligere oplevelser og
Amas uheld med hendes hånd og kobenet.
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”Ja, ja, tak for det, sagde Ivar ”Så fik jeg da det på
plads. Sådan set ikke nogen dårlig plan, Noah, og I var
da heller ikke helt amatøragtige, men I skal nok ikke
fortsætte med bankkup og den slags, så vil I hurtigt også
komme ind at sidde.” William hentede en ny omgang og
de næste timer blev der fortalt mange historier. Ivar om
gamle sager og hans fars indsats. Noah med sine og de
modstandsfolk han havde nået at lære at kende, da han
flyttede ud i Sildebæk. Emma om sine forskellige kedelige oplevelser med strømerne og deres fremgangsmåder,
når de ryddede BZ-huse og ungdomshuse samt historier
fra Staden, hvor rockerne havde hærget længe.
Ama havde ikke meget at sige, men hans ører var store som elefanters, så mange hel- og halvkriminelle historier havde han da aldrig hørt før på så kort tid. De brød
først op, da William fik kigget på klokken og opdaget, at
det var fællesspisetid om en halv time. De aftalte så med
Ivar Sprogø, at de fremover ville mødes på denne dag og
spise en god middag sammen, så længe de levede.

212

53.
Vejret passede til dagen syntes Noah. En næsten skyfri
himmel, men desværre så det ud til at solen skulle gå
ned i en sæk. Det kunne måske varsle, at fremtiden ikke
var helt sikker alligevel. Noah kunne godt lide at lege
lidt overtroisk, når det gjaldt vejr og vind og andre naturluner.
Selv om retssagen var gået godt og især, at den gode
hr. Sprogø havde garanteret dem, at de nok aldrig ville blive afsløret. Han selv kunne jo være ligeglad, han
havde ikke så lang tid tilbage alligevel. Han havde også
værre ting på samvittigheden, måske det var på tide at
få bekendt det. På den anden side var det så lang tid
siden, at det var lige meget nu, han var nok den sidste
overlevende af de tre, men han kunne selvfølgelig ikke
vide om Sarah levede endnu, selv om han ikke havde
hørt noget til hende i mange år.
Et stykke tid efter hændelsen, hvor Sarah havde talt
over sig, kom der en flygtning, som i al hemmelighed
gav Sarah et brev. Om aftenen, da de var alene, sagde
Sarah så: ”Desværre var det en god idé, at jeg talte over
mig den dag, du ved, med ham jeg påstod jeg kendte fra Njalsgade. Det var en fælde for at få afsløret en
eventuel spion og den virkede.” ”Hvordan det” spurgte Noah forbavset. ”Jo, både navn og gade var sådan
set rigtige nok, der var bare ikke nogen i lejligheden. Vi
havde sikret os, at Tom var gået under jorden, men få
dage efter at jeg fik ”talt over mig” blev lejligheden stormet af Gestapo, så nu ved vi altså, at det er den flinke
hr. Jørgensen som skal uskadeliggøres” konstaterede
Sarah. ”Med mindre det da er dig, men det tror jeg nu
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ikke på, der var jo kun os fire i lokalet.” ”Joh, det lyder
da sandsynligt, desværre, men kan I være sikre på det”
sagde Noah. ”Ja, der er dobbelttjekket, Jørgensens historie med optrævlingen af hans gruppe er rigtig nok,
det er bare forkert at han undgik at blive fanget. Tværtimod har de nok tortureret ham og truet ham med diverse repressalier overfor hans familie. Han har kone
og tre børn, så han er gået over på tyskernes side for at
redde sig selv og sin familie. Det er i hvert fald, hvad
de skriver i brevet, så nu må vi se at få ham likvideret.”
”Hvad, likvideret – vi! Jeg slår ikke nogen ihjel, hvis du
tror det.” Røg det ud af Noah. ”Det tror jeg heller ikke
du er i stand til, men det er jeg. Du må hjælpe mig, og
det håber jeg du vil, for jeg kan ikke få det arrangeret
alene, og der er ikke andre jeg stoler på end dig lige
nu og her. Hvis du ikke vil det, må jeg forlade dig og
finde ud af, hvordan jeg ellers kan få det gjort. Dette er
min vigtigste mission her, og den mand vil være skyld
i flere døde hjemme i Danmark, hvis ikke jeg får stoppet ham hurtigst muligt. Han er så tillidsvækkende, at
han kan få hver anden flygtning til at snakke over sig,
ligesom jeg gjorde på skrømt”.
Noah blev ramt af øjeblikkelig panik.
Det var ellers ikke noget, der lå til ham, men han
kunne stadig mærke den uhyggelige tilstand han kom
i dengang, selv så mange år efter.
Tusinde tanker for igennem ham. Han kunne ikke
hjælpe med at få et andet menneske slået ihjel, uanset
hvor farlig eller modbydelig han var. Jørgensen var farlig, det kunne han godt indse, men også et rart menneske, det var svært at forstå, at han kunne være forræder.
Der måtte da være andre måder at uskadeliggøre
ham.
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Sarah ville forlade ham, det kunne han slet ikke holde ud at tænke på. Hun havde tændt en brand i ham, en
vulkansk lavastrøm, som bare flød rundt inden i ham.
Hun var så tiltrækkende og skøn, at bare det han
havde fået lov at være sammen med hende var som en
drøm.
Han ville ikke kunne undvære hende, aldrig i livet.
Så ville han hellere tage sit eget liv så. Sarah kunne nok
mærke hans indre kaos, i hvert fald foreslog hun, at han
skulle tænke over det til i morgen, men lige nu havde
hun bare lyst til en tur i badstuen, ville han ikke gøre
den klar og gå med. Den aften elskede de indtil flere
gange, men de snakkede ikke mere om sagen.

215

54.
Næste dag var en søndag, så de havde fri og sov længe.
Da de sad ved morgenbordet og beboerne fra de andre huse havde forladt det, spurgte Sarah Noah, hvad
han tænkte om sagen. Han fortalte hende alle sine overvejelser.
”Åh, Evertsen” sådan havde hun døbt Noah, da han
havde døbt hende Ingalil, ”Jeg elsker også dig af hele
mit hjerte, men vi er i krig, eller jeg er i hvert fald, og så
er der så lidt plads til kærligheden. Jeg må forlade dig
under alle omstændigheder om ikke så længe. Jeg har
andre opgaver, når denne er overstået. Jeg kommer nok
ikke forbi igen, før denne møgkrig er overstået, men så
håber jeg også du vil se mig igen. Så prøv at glemme
mig for en stund og glem alt om at tage livet af dig. Du
er alt for godt et menneske til at forlade livet nu, og du
er utrolig vigtig her. Du er den eneste svensker, vi stoler
på, og så længe Knud lever, er det dig vi vil bruge som
mellemled til de danskere, vi sender over. Du har jo allerede hjulpet os utroligt meget med dit lokalkendskab
og alle dine kontakter, og det håber vi du vil blive ved
med til krigen slutter. Vil du i det mindste ikke love mig
det. Med hensyn til at likvidere hr. Jørgensen, så kan jeg
ikke se andre udveje, og det er også min stående ordre,
ligegyldig hvem det havde været. Selv dig ville jeg have
aflivet om nødvendigt, bare så du ved det, men hvis du
har andre forslag, så kom da med dem”. Det gøs i Noah,
både nu og dengang, med tanken på hvor kold og klar
hun var. Men hun havde også sendt ham et af sine strålende smil, der både indeholdt melankoli, sødme, kær216

lighed og erotik, og som gjorde ham fuldstændig forblændet.
”Jeg har faktisk tænkt på en mulighed. Hvis det forholder sig, som du siger, så er Jørgensen tvunget til sit
forræderi. Så længe han er i live, er han også nødt til
at praktisere det, kan jeg godt indse, men hvis vi lyver
ham død, er alle vel tilfredse, både Knud og de andre i
modstandsbevægelsen.
Vi kan også håbe på, at Gestapo ikke vil gøre hans
familie noget, da han jo alligevel ikke er til mere nytte
for dem. Der ligger en ø ude i en stor sø oppe ved Kristianstad. Her kender jeg en gammel minearbejder, som
er flyttet dertil fra Dalarna for flere år siden.
Han er en fin fyr og vil garanteret gerne have Jørgensen boende. Øen er temmelig isoleret, og der er hverken
flygtninge, politi eller militær i miles omkreds, så han
vil sagtens kunne gemme sig her til krigen er overstået.
Så skal han vel have sin straf hjemme i Danmark, når
tyskerne taber krigen, men så har vi da ikke slået ham
ihjel.
”Hmm, det er selvfølgelig en mulighed” sagde Sarah
”Der ser du, du kender Sverige og kan hjælpe os håbløse
danskere med meget. Men vi kan ikke vide om planen
holder, og jeg har ikke meget tid. Jørgensen skal jo selv
gå ind på forslaget, og hvordan kan vi være sikre på, at
han ikke bare stikker af fra den skide ø. Du kan heller
ikke nå at få snakket med ham din minearbejder inden.”
”Men jeg ved han ikke er noget problem” sagde Noah
”Han er en god socialist og pacifist, så det er ikke problemet, kan jeg garantere. Jørgensen selv må da være 100
procent interesseret i at overleve, så hvis bare jeg kan få
ham overbevist om, at han er i sikkerhed på øen, så tror
jeg planen holder.” – ”Så må vi få Jørgensen på besøg, så
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vi kan snakke med ham om det, helst i dag. Hvad med
at vi inviterer ham til middag og i badstue bagefter.
Her har vi da kunnet snakke uforstyrret indtil videre.” Noah gik med på idéen, selvom han ikke brød sig
om, at Jørgensen skulle med i badstuen sammen med
Sarah, han ville have hende for sig selv.”
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55.
Han telefonerede til hr. Jørgensen ”Kald mig dog
endelig Mads” havde han sagt i telefonen, og de enedes om, at han kom klokken seks. Sarah havde taget en
meget fin kjole på, som Noah havde fremskaffet for et
stykke tid siden takket være meget gode forbindelser.
Den havde ikke været ny men nok en balkjole fra det
finere borgerskab.
Hun så strålende ud, og Noah blev om muligt endnu mere betaget af hende. Mads Jørgensen var også tydeligt opløftet ved synet, og Sarah var desuden meget
lystig og venlig, så de fik en meget hyggelig aften. På
et tidspunkt foreslog de så en tur i saunaen. Her var
det ligesom at hr. Jørgensen blev betænkelig, men det
kunne selvfølgelig bare skyldes, at danskere ikke var
vant til den slags, og at det var meget grænseoverskridende for sådan en pæn embedsmand at skulle smide
tøjet sammen med dem. Under alle omstændigheder
indvilgede han til sidst. De havde fået en del at drikke
til maden, som måske også havde hjulpet lidt på Jørgensens hæmninger, men da de havde siddet lidt i badstuen og svedt, syntes Sarah, at de skulle have noget
mere at drikke, og bad Noah skaffe noget… Det var
sådan de havde planlagt, at Sarah skulle få talt med
Jørgensen. Hun havde insisteret på først at snakke alene med ham, og så, hvis hun bedømte, at Jørgensen var
med på planen, og i øvrigt havde tilstået sit forræderi,
ville hun involvere Noah. Noah havde så spurgt, om
ikke det var farligt at være alene med ham, han kunne
måske blive aggressiv og ville slå Sarah ihjel, når hun
havde afsløret ham.
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Jo, det havde Sarah da tænkt på, så derfor skulle
Noah heller ikke fjerne sig fra badstuen, men bare være
udenfor, så han kunne høre hende, hvis hun havde brug
for hjælp. Våben behøvede de ikke være bange for, de
havde jo ikke tøj på, så det var svært at skjule den slags.
Noah var gået udenfor og havde stået så tæt på, at
han kunne høre et råb, men ikke tæt nok til at han kunne høre, hvad der blev talt om. Han syntes det varede en
evighed, og han var frygtelig spændt på, hvordan det
ville forløbe. Faktisk havde de ikke snakket om, hvad de
skulle gøre, hvis Jørgensen ikke var med på idéen, andet
end at så måtte han jo dø, men ikke hvordan det skulle
foregå. Han syntes han kunne høre de bevægede sig og
lidt senere syntes han, at det lød som de bevægede sig
meget. Var de oppe at slås. Sarah havde ikke råbt efter
ham, det var han sikker på, men han kunne næsten ikke
holde det ud mere. Så syntes han pludselig han hørte
noget, der kunne minde om et råb eller starten på et,
men det var ikke fra Sarah, det var fra Jørgensen.
Han tøvede endnu et par minutter, så kunne han
ikke modstå det mere, han ville vide hvad der foregik.
Han rev døren op og der sad hr. Jørgensen oven på Sarah. Eller rettere hang. Noah stod som fastlåst og stirrede på de to. Jørgensens hoved hang ned over Sarahs
ene skulder og Noah kunne ane, at hans pik var oppe i
Sarah.
”Åh, Evertsen, hjælp mig med at få ham af. Vores
plan gik ikke, men han fik en dejlig død” sagde hun lige
så koldt. Noah gik, som en anden robot, hen og løftede
Jørgensen af og lagde ham på gulvet. Han var helt slap
og blå i hovedet, Sarah havde kvalt ham.
”Nu må vi skille os af med ham hurtigst muligt, og
du må hjælpe, min ven” sagde Sarah resolut. Ja der var
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selvfølgelig ikke andet at gøre, og Noah tænkte klart og
hurtigt. ”Vi smider ham i vandet. Jeg henter trillebøren,
så kan vi godt få ham ned til kysten uden at nogen ser
ham, det er jo bælgmørkt. Du må holde øje med kystvagterne, så skal jeg nok smide ham i.” – ”Jamen hvad
med hans tøj” sagde Sarah og lød noget rystet og utryg
for første gang. ”Hvordan får vi det på ham?” – ”Det skal
han ikke have på. Vi lader det blive her i en bunke nede
ved stien til kysten og så skriver du et afskedsbrev fra
ham på skrivemaskinen, som jeg så finder sammen med
tøjet om et par timer. Så alarmerer vi politiet og viser
dem tøjet. Her finder de brevet, og så fortæller vi dem
om vores aften sammen med ham, hvor han virkede så
deprimeret og fortalte os om sin situation, og så kan de
lede efter ham. De finder ham tidligst i morgen engang,
det plejer at være fralandsvind her om natten, så han
driver nok ud i havet først og vender tilbage senere” sagde Noah. ”Jeg er imponeret af din snarrådighed” sagde
Sarah, og det var Noah også. Det kom af sig selv, det
hele var bare lidt uvirkeligt. ”Der er selvfølgelig mange,
der kan have set hr. Jørgensen tage herud, og måske han
også har sagt det på pensionatet, hvor han bor. Brevet
skal jeg nok forfatte og sørge for, at der ikke er fingeraftryk på, men hvordan med hans underskrift?” – ”Ja, den
må du efterligne” sagde Noah ”Jeg har heldigvis et par
dokumenter, som han har skrevet under på, her.” Sarah
tog tøj på, Noah hentede trillebøren, og de fik bakset hr.
Jørgensen op i den. De fik også bugseret ham ned til
kysten uden besvær, og det var heldigvis overskyet, så
de fik ham i vandet, uden at nogen kunne se dem. Så
skyndte de sig tilbage og fik fabrikeret brevet og lagt det
i Jørgensens jakkelomme. Så løb de tilbage til kysten og
lagde tøjbunken, hvor de havde smidt Jørgensen i van221

det. Nu foreslog Sarah så, at hun skulle skynde sig tilbage og alarmere politiet, mens Noah skulle blive ved
tøjet. Det ville virke mest overbevisende, syntes hun,
hvis de havde gjort, lige som de ville fortælle politiet, de
havde. Det gik ud på, at hr. Jørgensen havde forladt dem
på et tidspunkt og da han ikke var kommet tilbage efter en halv time, var de blevet urolige og var begyndt at
lede efter ham. Til sidst havde de så fundet hans tøj her,
og så var Noah selvfølgelig blevet ved det, mens hun
tilkaldte hjælp. Jo, det kunne Noah kun være enig i, det
lød som en god forklaring. Noah var blevet og havde
ventet og ventet. Nu gik der meget længere tid end før
udenfor badstuen, og Noah begyndte at få bange anelser. Til sidst var han ved at ville gå tilbage til hytterne,
da kystvagten dukkede op. De to mand opdagede ham
og kommanderede hænderne op. Han forklarede dem,
hvorfor han stod der og viste med en hoveddrejning,
hvor tøjbunken lå. Den ene lyste på det med en lommelygte og fandt efter lidt søgning brevet.
Så erklærede de ham for arresteret og tog ham med
til deres vagtstue, som lå ved en af de ny opførte bunkers længere henne ad kysten. Her var der telefon, og
snart efter blev han afhentet af militærpolitiet. Efter en
kort afhøring hos dem, blev han overført til Malmøs politi og sat i arresten. Det blev en lang nat, hvor han ikke
lukkede et øje. Hvor var Sarah blevet af, havde de også
fanget hende, og hvad skulle han sige til politiet.
Han havde sagt så lidt som muligt til militærpolitiet,
men han havde ikke kunnet undgå at nævne hende.
Dog havde han kun fortalt, at hun havde været med
til aftensmåltidet og den senere eftersøgning. Ikke noget
om saunaophold eller hans forhold til hende i øvrigt.
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Han havde nærmere antydet, ved en pludselig indskydelse, at de, Sarah og hr. Jørgensen, muligvis havde
noget med hinanden at gøre.
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56.
Næste morgen blev han afhentet og underkastet forhør.
Han gentog historien med lidt flere detaljer, end han
havde givet militærpolitiet. Politiet meddelte, at de desværre ikke havde fundet hverken hr. Jørgensen eller
Sarah, hvilket de fandt mystisk, men det var der jo så
meget, der var i disse tider. De danskere opførte sig tit
mærkværdigt og havde alle mulige hemmeligheder for,
måske Noah kendte noget til det. Jo, det måtte Noah da
medgive, han havde også fået en opfattelse af, at mange
af de her flygtninge kom med mere i bagagen end bare
frygt og flugt, men de var også meget hemmelighedsfulde, og det vedkom heller ikke ham, han ville bare gerne
hjælpe dem i nødens stund. Det syntes politiet også var
prisværdigt, men mon ikke hr. Person alligevel havde
opfanget et og andet, der måske kunne hjælpe det svenske politi lidt. De var godt klar over hans sindelag, og
han skulle da være glad for, at han ikke var havnet i en
arbejdslejr, som de fleste svenske kommunister var, der
havde han godt nok været snedig, syntes de. Men det
var vel ikke for sent at komme til Nordsverige og gøre
lidt samfundstjeneste. Noah gøs ved tanken. Han var
sluppet for indkaldelse til militæret takket være sin lille
højde og den uddannelse, han dengang var i færd med.
Myndighederne mente nok han kunne bruges til noget,
når han havde taget sine kurser færdige, der var mange
byggeopgaver i den nærmeste fremtid, sådan som landet lå. Til alt held for ham var der indflydelsesrige personer, som støttede hjælpearbejdet, så derfor var han endt
i dette flygtningelejrprojekt, da han var kommet med
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idéen til myndighederne i sin tid. Nu så det desværre
lidt dårligere ud.
”Som jeg har antydet allerede” begyndte Noah, ”så
havde jeg da mistanke om, at hr. Jørgensen og frk. Levin
måske havde noget andet kørende end flygtningeregistreringen. I hvert fald havde de altid dansk brændevin
og tyske cigaretter. Det første var rigtigt, men det var
noget Noah fremskaffede via kontakter fra Malmøs underverden, det andet var direkte løgn, men han vidste,
at politiet i Malmø gik mere op i smugleri og sortbørshandel i byen, end danskernes hjemlige slagsmål. ”Ja
så, det lyder interessant” sagde forhørslederen da også
med det samme. ”Men har De så en viden om, hvordan
de fik fat i disse varer.” Næh, men Noah havde måske
mulighed for at hjælpe politiet på sporet, takket være sit
nuværende arbejde, det kunne da tænkes. Hvis både hr.
Jørgensen og frk. Levin var forsvundet på mystisk vis,
og havde holdt ham for nar, så kom der vel nogle nye,
som han kunne være mere opmærksom på. Nok var
han socialist, men kommunist havde han aldrig været,
det måtte de ikke tro, og han ville gerne hjælpe politiet,
og det svenske samfund i bekæmpelsen af sortbørshandel og anden kriminalitet.
Den åd de åbenbart, eller også havde de ikke nok på
ham til at holde ham indespærret. Det kunne hans unge
hjerne ikke regne ud, i hvert fald fik han lov at gå. Det
eneste han sådan set havde gjort, var jo også blot at lægge hus til en komsammen mellem de to danskere, som
han i øvrigt kun kendte via sit arbejde. Officielt i hvert
fald, og så længe de ikke havde fundet liget eller Sarah,
var der vel heller ikke så meget at komme efter. Det var
heldigt i øvrigt, at hr. Jørgensen åbenbart var drevet til
havs den aften, de smed ham i. Hvis de fandt ham kun225

ne det jo tænkes, at de undersøgte liget og fandt ud af, at
han var kvalt og så var hr. Person nok mere på spanden.
Han overvejede kort, om han skulle gå under jorden,
ligesom Sarah åbenbart havde gjort. Først da han slap fri
og var kommet hjem i hytten, begyndte han at reagere
på den forgående aftens hændelser. Han fik en voldsom
rystetur og pludselig løb tårerne ud af ham. Han havde
mistet Sarah, hun var væk, måske for altid. Hun havde
også ladet ham i stikken og koldt myrdet hr. Jørgensen
uden omtanke for, hvordan Noah og hun kunne redde
sig ud af det, eller i hvert fald hvordan han skulle redde
sig ud af det, hvis det blev opklaret. Så havde hun også
kynisk haft sex med hr. Jørgensen for at kunne komme
til at kvæle ham. Hans Sarah som ingen anden måtte
røre. Hold kæft hvor havde han været naiv.
Hun var professionel spion og ikke andet, og her havde han hoppet rundt om hende som en anden liderlig
duerik. Sidste gang han havde været ude at spille dansemusik, havde hun været med og danset lystigt med
diverse ungersvende. En enkelt havde været meget nærgående overfor hende, og Noah havde midt i et nummer
stillet bassen fra sig, var sprunget ned fra scenen og hen
for at stoppe ham. Det var tæt på, at de kom op at slås, og
det havde i det hele taget været pinligt, da resten af orkesteret var gået lidt i stå og afsluttet nummeret noget brat
med det resultat, at alle fulgte optrinnet. Sarah havde
bare grinet, mens den arme mand var blevet smidt ud.
Ak, han kunne stadig blive helt ophidset af at tænke
på det, men nu ville han hellere slappe af og have sig en
lille lur.
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57.
De næste par uger fik Ama rigtigt lært ”Lysets” beboere at kende. Efter indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling var delt ud, var det foreningens helt
store samtaleemne. Det var fuldt på højde med alle de
snakke, der havde været i forbindelse med rockersagen,
og den var allerede nærmest glemt i samme øjeblik folk
havde læst indkaldelsen.
En del af beboerne behøvede han slet ikke at opsøge.
De opsøgte ham eller stoppede ham bare på vejen
og begyndte at udspørge ham eller erklære deres støtte.
På den måde fik han hurtigt en klar fornemmelse
af, at cirka en tredjedel umiddelbart ville stemme for
dispensationen og en tredjedel ville stemme imod. En
del af dem der ville støtte ham, havde allerede fået en
snak med Noah, Svend eller Simone. De havde virkelig
gjort et godt forarbejde for ham. Så nu var det altså den
sidste tredjedel han skulle sikre sig. Svend havde sagt,
at nogen kunne hævde det ikke bare var en dispensation men en ændring af vedtægterne, der skulle til, og så
krævede det to tredjedels flertal at få det igennem.
Skråt overfor Amas grund, nærmest den gamle marketenderbygning og indkørslen fra pladsen, boede en
temmelig tvær person, der hed Frank. Han var født og
opvokset i ”Lyset” og havde tidligere været fuldtidsfisker, men ernærede sig nu som lagerarbejder og havde
kun fiskeriet som bierhverv. Han var noget af en enspænder og holdt sig som regel for sig selv, så det var
ikke meget Ama havde fået snakket med ham. Ifølge Simone og Svend var han dog ret afgørende for, om Ama
skulle lykkes med sit projekt, og i det hele taget var det
227

en god idé at være venner med ham. Venner var så meget sagt, det blev man nok aldrig med Frank, men kunne
man få hans sympati, så var han ens sikre hjælper resten
af livet. Han kunne ikke døje autoriteter, myndigheder
eller børn og unge. Derfor kunne han heller ikke lide
Svend, da han jo var formand for foreningen, og Laura
fortalte, hvordan alle børnene i hendes generation, altid
havde været hunderædde for ham. En af de få, Frank
altid havde svinget med, var PladeÅge, men han var da
også lige så sær som Frank, så det var måske ikke så
underligt.
Til gengæld var han vellidt af mange af de gamle
i foreningen. Han havde altid været hjælpsom overfor
dem, da de var nogen han altid havde kendt, og de hørte
til de ”rigtige” beboere af ”Lyset”. Ikke som alle de der
tilflyttere, som både var rige og højrøvede, efter Franks
mening, og kom med alle mulige skøre idéer, der bare
kostede penge, så man skulle betale mere i haveleje.
Så skulle Ama have en mulighed for at få de gamles
stemmer, som Noah ikke havde fået med på hans hold,
så var Frank nøgleperson ifølge både Svend, Simone,
Laura og Noah. De havde så i øvrigt ingen gode råd til,
hvordan han skulle opnå dette.
Puh ha, det var ikke nogen nem opgave, lød det til.
Han prøvede hver dag lige ved femtiden, hvor han
håbede Frank ville være hjemme, at tage sig sammen til
at opsøge ham, men nåede aldrig ud af haven, før han
vendte om. Han turde ikke rigtigt, kunne han mærke.
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58.
Det blev Stan der hjalp ham. En eftermiddag hørte Ama,
Stan klage, hyle og knurre højt henne fra sit spisehus.
Det hændte selvfølgelig, at andre af ”Lysets” mange
katte prøvede at komme ind og spise af Stans madskål,
men de fik altid hurtigt nogen bank og skyndte sig ud af
haven igen, så nu måtte der være noget andet på færde.
Var der virkelig en anden kat, der var større og stærkere end Stan, det tvivlede Ama på. Stan var berømt
som ”Lysets” konge blandt katte og sågar også hunde,
der var ingen, der skulle prøve at slås med ham. Som
alle hankatte var han en omstrejfer, og hvor han end viste sig, skyndte de andre katte og hunde sig at stikke
halen mellem benene. Undtagen hunkattene i løbetid,
Stan havde mange børn i foreningen. Det viste sig også
at være sådan et, der havde forvildet sig ind i Stans madhus.
Da Ama kom hen og kiggede ind i huset, sad der en
lille forskræmt killing i det ene hjørne. Stan stod med
rejst pels og hale i det andet og knurrede helt fortabt,
han vidste øjensynligt ikke, hvad han skulle stille op
med sådan en lille kat. Instinktivt ville han i hvert fald
ikke tæve den, og den kunne åbenbart ikke finde ud af
at stikke af, lammet af skræk som den tydeligt var.
Ama tog den op, det var en sød lille, dejlig killing, og
han blev straks helt blød om hjertet, men det gik jo ikke
at have den her, så længe Stan levede. Så han måtte finde ud af, hvor den hørte til. Han gik ind til Emma, som
muligvis kunne hjælpe ham.
Han havde ikke frekventeret Emma i lang tid på
grund af Laura og ham, og det havde hun åbenbart for229

stået, for dagen efter indkaldelsen var blevet delt ud,
havde hun opsøgt ham og sagt, at hun fuldt ud støttede
hans bådprojekt og gerne ville hjælpe til, hvis hun kunne, når han skulle have den på plads. Det var jo dejligt.
Hun havde også sagt, at det glædede hende at se, at
Laura og Ama åbenbart var kærester, og hun nok skulle
holde lav profil, selvom hun da stadig syntes Ama var
en lækker steg, som hun havde sagt med et glimt i øjet
og et lumsk smil. Ama kunne mærke med det samme, at
han fik lyst til nærmest at hive Emma ind i en seng og flå
tøjet af hende, og det opfangede Emma straks. Hun tog
en hånd ned i skridtet på ham og sagde grinende ”Nu
må du styre dig Ama, hvis du skal beholde den dejlige
Laura. Jeg skal nok lade dig være, det har jeg mange års
øvelse i.” Hvor var hun strid og tarvelig, men selvfølgelig også meget kontant og ærlig, måtte Ama se i øjnene.
Emma var hjemme og kunne godt hjælpe ham. ”Det
er en af Franks kattes killing, den. Frank har adskillige
katte og er skør med dem, jeg har dem også rendende
her. Vær du glad for, at du har Stan til at holde dem væk,
det kan godt være irriterende i længden. Gå du bare
over og smid den ind igennem hækken, så skal den nok
finde hjem til mor igen.”
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59.
Da Ama var kommet over til Frank og lige skulle til at
luske killingen ind under hækken, stod han pludselig i
lågen. ”Hvad har du der” nærmest råbte Frank aggressivt.
”Det, det – eh det er en killing, som måske er, hører,
øhh, bor hos dig, tænkte jeg. Den var løbet over til mig,
og Stan ville jage den ud, så derfor tog jeg den altså op.”
– ”Må jeg lige se den” sagde Frank, nu meget venligere
i tonen ”Joh, det er da Maria Magdelenes killing, den.
Kom med ind, så kan du selv aflevere den til hende.”
Ama gik lettere nervøs med Frank ind i haven og hans
hus. Der lugtede ikke helt godt. Dels af støv og skidt,
men mest af alt, af kattepis. Hans stue var fuld af krucifikser og hellige, kristne billeder og plakater. I den ene
ende af stuen, havde han noget der lignede et alter.
Frank førte ham videre ind i endnu en stue. ”Ja, her
bor storfamilien” sagde Frank grinende. Han var nu en
helt anden end den farlige mutte fyr, som Ama havde
fået at vide han var. ”Her har du så Maria Magdelene,
hun fik 5 killinger i år, jeg håber sgu, jeg kan komme af
med dem, jeg hader at få dem aflivet, men nu kan jeg
ikke have flere. For her har vi så Jomfru Maria og derhenne ligger Paulus. Mathæus er ude og strejfe for tiden,
men Eva er her nok et eller andet sted” Huset var fuld af
katte, og Frank havde åbenbart en hel stue udelukkende
til dem.
”Desværre kan jeg vel ikke afsætte en killing til dig,
for som du selv sagde, Stan, den gamle tyran, vil nok
ikke finde sig i konkurrenter. Men jeg er glad for, at du
har taget dig af ham, jeg havde sgu frygtet, at sådan nog231

le nye unge lømler som dig, bare ville aflive ham, og få
bygget sig et præfabrikeret hus i en fart, få et par rådne
unger og en skide præmiekøter. Lige som dem ovre i
nr. 33, jeg hader sådan nogle snobber, der tror de kan
komme her og spille smarte og lukrere på vores billige husleje. Nå, men ka’ du drikke en bajer”. Det kunne
Ama ikke sige nej til, og de satte sig udenfor på Franks
faldefærdige terrasse.
”Skål, ja jeg hedder så Frank, men hvordan fanden
kan det være du har sådan et mærkværdigt navn, er
du jøde eller perker eller sådan noget, du ligner nu ikke
sådan en.” Så måtte Ama endnu en gang fortælle den
åndssvage historie om Amadeus og hans far, men det
var ikke så tosset, for Frank blev begejstret, da han hørte
at hans far havde været murer.” ”Det ville jeg også så
gerne være blevet, men min far var fisker, så det skulle
jeg så også være. Helt åndssvagt, allerede dengang var
fiskeriet på retur, men man sagde ikke min far imod.
Nu arbejder jeg på et byggemarked, hvor jeg kører rundt
med truck og flytter brædder og mursten, så lidt kontakt
fik jeg da med sten alligeveller. Men du vil ikke bygge
hus, kan jeg forstå, men ha en båd i stedet. Det er sgu
da det mest åndssvage jeg længe har hørt.” – ”Jo, sagde
Ama ” Men jeg har tænkt mig, at den skal anbringes i
et hul i jorden, så det ikke rager for meget op, og så vil
jeg lave en slags voldgrav udenom med vand i, så kan
jeg også have nogle fisk lige udenfor døren, og Stan kan
selv fange sine.” Det var noget Ama lige fandt på i farten,
han havde slet ikke nået at tænke over, hvordan båden
egentlig skulle graves ned. ”Du er kraft Peter vælte mig
skør. Men som jeg sagde, så vil jeg da hellere have en
båd til nabo, end de der fimsede, nybyggede parcelhus
agtige kasser, som så mange andre tilflyttere smækker
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op. Du virker som en god fyr, selv om du er tosset, men
hva’ fa’en, det er vi andre jo også. Så hvis ellers du kan få
det igennem på generalforsamlingen, så vil jeg da gerne
hjælpe med at få skrumlet ind. Det bliver noget af en opgave, men jeg kender ham der har maskinstationen, som
vi plejer at leje kranvogn gennem, når vi skal have både
i land nede i havnen, så bare sig til, så skal jeg prøve at
spørge ham, om han kan hjælpe.” Det var næsten ikke
til at tro, at det skulle gå så nemt, men da de havde siddet
og drukket en øl til, en af hans hellige katte var hoppet
op på skødet af Ama og lagt sig og Ama havde fortalt, at
han heller ikke brød sig om alle de der nye pæne huse,
så var Frank og ham så gode venner, som man nu kunne
blive med Frank. Ama takkede for skænken og inviterede Frank over til sig næste dag, hvor han så kunne gøre
gengæld.
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60.
Laura var startet på skolen igen. Det var en privat kunstskole, som skulle muliggøre, at eleverne efter endt skolegang kunne gøre sig håb om at komme ind på Kunstakademiet.
Det ville Laura gerne. Eller i hvert fald ville hun gerne være kunstner, meget mod sin fars vilje. Sådan noget pis, plejede han at sige, kunst, det er for de fine og
rige og ikke andet end fup og fidus. Hva’ skulle hun dog
blive kunstner for, de fleste døde alligevel af sult, hvis
ikke de tog sig et ufaglært arbejde. Så hun kunne ikke se
frem til andet end at blive ved med at være tjener på et
værtshus eller køre taxi, hvis hun ville gå den vej. Eller
også skulle hun vel klippe et øre af eller gøre sig interessant på anden vis. Hendes far var stupid og nedgørende hele vejen igennem, så hun havde opgivet at snakke
mere med ham om det. Det betød også, at hun ikke havde kunnet arbejde derhjemme og derfor var så besat af
at flytte hjemmefra. Hun havde altid interesseret sig for
at tegne og male, og både hendes mor og Noah havde
støttet hende i det. De mange gange, hvor hun havde
været passet af Noah, havde han altid sørget for, at der
var store ruller gammelt tapet, som hun kunne tegne og
male på bagsiden af, lige så meget hun ville.
Hun havde det nu heller ikke fra fremmede, for hendes mor havde altid tegnet og malet i det små. Hun malede blomstermotiver både som akvarel og på porcelæn.
”Se, det er kunst” havde hendes far altid sagt. ”Noget
man kan se, hvad forestiller, og noget der kan bruges til
noget.
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Ikke sådan noget med en hundelort på dåse, eller en
nøgen kælling malet som et udstillingsvindue i en slagterbutik.” Hendes morbror var faktisk også kunstner,
og han var en af den slags, som Svend ikke kunne døje,
så ham så de sjældent. Det var kun når Simone tog hen
og besøgte ham. Her havde hun altid taget Laura med,
selv om Laura ikke altid havde syntes det var lige rart.
Morbroderen havde nemlig heller ikke noget til overs
for hendes far, og det kunne han ikke lade være med at
give højlydt udtryk for. Han var også lige så fordrukken, så der blev altid snakket højt og frit fra leveren, når
de var på besøg. Heldigvis holdt han utroligt meget af
sin søster, så Simone kunne som regel dæmpe ham ned,
og han var også meget glad for Laura. Hun fik lov til at
male med hans fine pensler og oliemaling og gå på opdagelse i alle de sjove ting, han havde samlet sammen
i sit atelier. Han var faktisk kendt, fandt Laura ud af da
hun blev ældre, og solgte godt.
Da hun var omkring de tolv år, var hun begyndt at
komme hos ham regelmæssigt og fået tegneundervisning og en masse viden om det at se, som hendes morbror var god til at undervise i. Hendes far havde været tosset, men her stod hun og hendes mor sammen,
og Svend måtte affinde sig med det. Hun havde holdt
meget af sin morbror og mindedes de par år, hun fik
sammen med ham med glæde, selv om han til tider havde været lige så anstrengende, når han havde drukket
for meget, som hendes far var. Desværre var morbroren
død af druk, da Laura var fjorten år gammel. Han havde ingen børn, så han efterlod alle sine materialer og
malergrej til Laura, og så havde han også testamenteret
hende en stor sum penge, som stod på en spærret konto
indtil hun blev myndig. Det var takket være dem, at hun
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havde kunnet købe grunden og siden få bygget huset,
og det var også dem, der hjalp til at betale privatskolen.
Nu var der ikke så mange penge tilbage, og dem der var
lod Laura stå, så hun havde nogle penge at rejse for. Måske skulle hun engang til udlandet, Paris for eksempel,
det var da der kunstnere tog hen ikk’.
Indtil videre stod den på skole om dagen og caféarbejde om aftenerne, og så var der ham Ama. Det var dejligt at have ham omkring sig, hun glædede sig altid til
at se ham og være sammen med ham. Nu følte hun sig
også tryg ved ham efter at have lært ham bedre at kende.
Han var en sær person, sådan var det bare, og det var
ikke så underligt, syntes Laura, med den opvækst han
havde haft. Hans forældre var meget gamle, da de fik
ham og meget dominerende på hver deres måde, kunne
hun fornemme. Han snakkede ikke så meget om dem,
som hun snakkede om sine, men når han gjorde, så var
det meget respektfuldt og kærligt. De havde givet ham
kærlighed i stor målestok og det betød, at han selv var
meget kærlig og tillidsfuld over for andre. Laura kunne blive helt ophidset på ham mange gange, fordi han
nærmest var naiv i sin tilgang til andre mennesker. Hun
var selv så mistroisk og usikker overfor andre, at hun
ofte hadede sig selv for det. Det var også det der gjorde,
at hun tit isolerede sig, og det var faktisk kun når hun
malede eller tegnede, at hun følte sig fri og glad.
Ama havde altid været temmelig isoleret eller inde
i sig selv, havde hun opdaget. Bortset fra Muhammad,
som vist også havde hørt til de isolerede børn i skolen,
havde han ikke haft nære venner eller legekammerater,
sådan som hun ellers kendte det her fra ”Lyset”. Her legede drengene altid sammen og var venner med hinanden, i modsætning til pigerne, som havde mange flere
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løbende konflikter og skiftende venskaber. Sådan havde
hun i hvert fald selv haft det, men hun havde da altid
haft flere veninder og legekammerater. Ama var bare
mere indesluttet af natur, og så var han opslugt af musik.
Her kunne Laura blive helt misundelig. Hun kæmpede med sine kunstneriske evner og tvivlede tit på
dem. Det var ikke bare hendes fars skyld, eller de øvrige
omgivelser holdning til kunst og kunstnere. Hun ramtes
ofte af noget, hun oplevede som sine egne begrænsninger og så en afgrundsdyb tvivl. Her var det kun Noah
som kunne få hende på ret kurs igen og give hende selvtilliden tilbage. På sin egen stille facon kunne han også
give hende små glimt af minder fra barndommen, som
gav forklaring på hendes skiftende sind og depressionstilstande.
Hun frygtede den dag han var død, hvem skulle så
få hende op af hullerne igen. Ja det skulle da lige være
Ama. Selv om han på mange måder var så ung, uerfaren
og naiv, så gav han hende en umiddelbar glæde og trøst.
Hans instinkter fejlede ikke noget, og når hun var
ked af det, tog han bare fat om hende og holdt rundt om
hende, til han åbenbart kunne mærke, at noget af hendes sorg var lettet. Hun kunne godt bruge mange ord
og håbe på, at de hjalp hende ud af kriserne, men Ama
praktiserede den ordløse kommunikation, som kunne
være nok så helende, han var den fødte musiker.
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61.
Muhammad var yderst tilfreds med livet. Havde han
ikke set lyset helt endnu, så havde han i hvert fald fået
lysere stunder på ganske kort tid, og det takket være
miljøet i og omkring Sildebæk. Alt dette kunne han så
takke Mikkel for men i virkeligheden også sin egen viljestyrke. Der var ingen i hans familie, der havde hverken
støttet ham eller opmuntret ham til at starte på teknisk
skole. Tværtimod, han og hans far kunne ikke rigtigt
snakke sammen, og ham havde han aldrig fået ret meget fra. Faktisk havde han troet, at hans far aldrig havde
brudt sig om ham eller tænkt på ham, men her havde
hans møde med Noah lært ham noget andet.
Hans far var faktisk meget bekymret for ham, og
havde jo fortalt Noah om det, da han havde opsøgt ham
i forbindelse med Amas flytteplaner. At han bekymrede sig for Ama vidste Muhammad godt, ham havde
han altid vist sin kærlighed, men at han også tænkte på
Muhammad i samme anledning var en glædelig overraskelse.
Hans mor havde ment, at han skulle læse videre, lige
som sine søskende, hun havde høje akademiske ambitioner på vegne af alle sine børn, men Muhammad var
mere til det håndfaste og praktiske, når det gjaldt uddannelse.
Til gengæld var han blevet mere og mere interesseret
i sin kulturelle baggrund og dermed også den religiøse,
og her havde han fået mere støtte fra sin mor.
Efter en meget kort interesse for den fundamentalistiske udgave af islam, var han nu meget mere optaget
af de nyere tendenser indenfor troen, og her havde han
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fundet sammen med et par af sine gamle skolekammerater i en studiekreds. Det var enormt spændende og
udviklende, og det eneste han kunne savne i den forbindelse var, at han ikke havde flere at dele det med. Ama
var ateist som hans forældre havde været, hans egen far
ligeså, hans søskende i samme retning og så optaget af
deres teoretiske uddannelser og jobs, at de ikke havde
tid eller overskud til den slags diskussioner. Kun hans
mor var en ligeværdig partner i de snakke.
Tømrerskolen havde altså været hans eget helt og
holdent, og det var da også lige ved at kæntre, da han
ikke kunne få nogen praktikplads. Her var Noah blevet
redningsmanden, og det bragte meget med sig. Ikke nok
med at han lærte en masse bare i den korte praktiktid,
han mødte også en gammel mand, der kunne træde ind,
som en slags reservefar eller bedstefar. Hans egen morfar var langt væk, og selv om han var den eneste, der
glædede sig over hans valg af håndværksuddannelse, så
var han ikke tilstede i hverdagen. Muhammads arabiske
var heller ikke særlig godt, så de havde desværre svært
ved at kommunikere over telefonen, selvom hans mor
tit ringede ned til bedsteforældrene, og han derfor også
kunne få hilst på dem.
Han var vild med sit nye fag, han elskede træ og efterhånden elskede han også skovene, hvor de kom fra.
Han var vokset op i byen, og her var der ikke mange
træer, men nu hvor han var begyndt at lære træernes
egenskaber at kende, var han også begyndt at tage ud
i skovene og opleve naturens fabelagtige kompleksitet.
For ham måtte der være en Gud af en art, som stod
bag alt dette, det var for vanvittigt til kun at være fysiske love og Big bang, der havde skabt denne ufattelige
mængde af arter og skabninger, som en skov rummede.
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Her var det godt, at han havde fundet sammen med
et par af sine gamle skolekammerater, der havde det
ligesom ham. De kom også fra muslimske familier og
havde det svært med at leve i et land, der havde så mange fordomme om dem og deres tro, og samtidig havde
de selv så meget tvivl og skepsis overfor deres forældres
måde at tro og praktisere den på. I skoletiden havde det
været mere speget og svært for Muhammad, for alle de
andre skolekammerater, som kom fra muslimske hjem,
holdt sig på afstand af ham. Det skyldtes, at alle deres
forældre godt vidste, at hans far var ateist og hadede religioner.
Det var nær noget det værste man kunne være i en
rettroende muslims øjne. Så hjalp det ikke, at hans mor
holdt fast i traditionerne og stadig praktiserede, selv om
hun også var socialist. Derfor havde han kun haft en ordentlig kammerat i sin skoletid og det var Ama. Ama
var også en, de andre holdt noget afstand til, men det
var mest fordi Ama var så gammelklog og altid opførte
sig ordentligt og interesserede sig for lektierne. Det var
først her efter folkeskolen, at Muhammad havde fået et
bedre forhold til andre drenge og altså fundet sammen
med nogen af dem i en studiekreds.
Han elskede at arbejde med træet, men han elskede
også konstruktionerne og han slugte alt, hvad der var af
litteratur om emnet. Også her var Noah en gave. Hans
bibliotek i tømmerhandlen, indeholdt et væld af gamle
og nye bøger om byggeri, og materialer, som kunne supplere den forholdsvis ringe teori, han fik på skolen.
Derfor var han også utroligt ked af, at praktikperioden holdt op, og han skulle tilbage til skolen og flytte hjem til sine forældre igen. Nok havde de fået mere
plads efter at de havde overtaget Amas forældres lejlig240

hed, men han kunne ikke rigtigt få luft alligevel. Der var
for mange søskende, hans fars depressioner gik ham på
og hans mors omklamrende kærlighed var uudholdelig.
Igen reddede Noah ham. Noah kendte et hav af mennesker, blandt andet en masse håndværksmestre, som
kom fast i tømmerhandlen og dets baglokaler. En af dem
var en yderst fornuftig og rar mand, som var med i et
andelsforetagende. Og godt kunne bruge en lærling, så
da Noah sagde god for Muhammad blev han tilknyttet
ham. Da hans læreplads var sikret, tilbød Noah ham, at
han kunne fremleje hans hus i ”Lyset”. Det lånte Ama
ganske vist, men han skulle snart flytte, håbede de alle.
Han havde skøre planer om at købe en husbåd og
sætte den op på sin grund og flytte ind i den, og gik
de planer i opfyldelse, kunne Muhammad få Noahs hus
for sig selv. Men selvom det skulle gå i vasken, var Ama
så meget sammen med Laura, at det næsten kom ud på
et, og ellers var Muhammad og ham så meget pot og
pande, at de sagtens kunne leve sammen, selvom huset
var lille.
Det eneste der plagede var manglen på en kæreste.
Heldigvis var han så optaget af alt det andet nye i
sit liv, at det ikke fyldte så meget, men det gjorde lidt
ondt i hjertet på ham, når han var sammen med Ama
og Laura.
Hans meget kortvarige forhold til Amalie havde ikke
været nogen succes, og siden havde der ikke rigtigt været nogen, som han syntes om. Men hans seksuelle trang
var der, og den kunne jævnligt bringe ham lidt ud af
fatning.
Det måtte han så bare klare selv, men her var han
godt nok misundelig på de andre, der havde en kæreste.
Der havde kun været en gang siden Amalie, hvor han
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havde haft sex med en kvinde, og sikken en. Da festen
hos Laura var ved at ebbe ud, og han ville til at gå hjem,
spurgte Emma ham pludselig, om han ikke ville følge
hende hjem.
Hun var bange for, at hun havde fået for meget at
drikke og ville falde over sine egne ben, hvis ikke hun
fik en sikker hånd fra en ædru ung mand. Muhammad
havde næsten ikke drukket alkohol det sidste stykke tid,
han syntes faktisk, det muslimske krav til afholdenhed
var ganske fornuftigt. Han havde så meget lyst til at lære
og arbejde, at han ikke ville lade sine dage ødelægge med
tømmermænd, som kun var i kroppen på ham. Så han
var ganske vist pinlig ædru og kunne ikke sige nej til at
hjælpe hende hjem. Hun inviterede ham indenfor og nu
viste det sig, at hun slet ikke var særlig beruset selv, hun
var bare liderlig, og fik hurtigt også tændt Muhammad,
så han blev der natten over.
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62.
Noah kunne godt mærke det lakkede mod enden. Han
blev mere og mere træt, og kræfterne slog ikke til længere.
Nu skulle han bare sætte sig i gyngestolen på en af
terrasserne, så var han lige ved at falde i søvn med det
samme.
Både Simone, Svend og Laura havde luftet emnet
plejebolig, men hurtigt holdt kæft, da de kunne fornemme, at han stadig havde kræfter til at kyle en skovøkse
efter dem, hvis de fortsatte den snak. Han ville dø her,
men han ville gerne lige nå at opleve de unge mennesker komme lidt mere på plads i deres små liv. Især Laura selvfølgelig.
Hans eget liv syntes han ikke han kunne klage over,
hvis han skulle se positivt på det. Det havde været en
fantastisk rejse med mange gode oplevelser. Han havde
mødt utroligt mange spændende og gode mennesker,
og fået lov til at udfolde sig på mange planer.
Men hvis han skulle tage de negative briller på, så
havde hans liv også været en stor fiasko. Han havde forladt sit elskede Sverige, og det var han blevet ved med at
savne, på trods af de mange gode ting han kunne sige
om Danmark. Den ro og storhed, der var i det rigtige
dybe Sverige og hans hjemegn i Dalarna, var han på vej
til at flytte tilbage til mange gange i sit lange liv. Havde
det ikke været for den lille plet jord han havde opdyrket og så nærheden til havet, så havde han ikke kunnet
overleve i det beskidte, hektiske og unaturlige Danmark.
Her var altid mennesker i nærheden, selv på de mest
øde øer kunne man næsten spytte ind til byer, menne243

sker og larm. Der var altid fly i luften og både i vandet, så
hverken ørerne eller øjnene nogensinde kunne få fred.
Det eneste sted, hvor han havde oplevet noget, der
lignede de svenske landskabers storhed, var ved Vesterhavet.
Her kunne man godt få fornemmelsen af uendeligheden og naturens hersken over menneskene, hvis man,
som han havde gjort et par gange, tog dertil en vinterdag.
Det var til gengæld for voldsomt for ham med stormen og vinden, det han savnede var de dybe stille skove og de stille søer. Men han var aldrig taget tilbage til
Sverige.
Han turde ikke af angst for at blive.
Han havde heller aldrig fået sin elskede Sarah. Da
krigen var ovre, og han ikke havde hørt fra hende siden
hun forsvandt, tog han til København for at lede efter
hende.
Han opsøgte Knud, som på mirakuløs vis havde
overlevet besættelsen, selv om han havde været en af
de mest eftersøgte mænd. Knud og ham havde meget at
snakke om, og det blev et dejligt gensyn efter de fem år,
hvor de kun havde kommunikeret i koder. Knud vidste
godt hvor Sarah var, men det hjalp ikke Noah, hun var
blevet gift med en velhavende manufakturhandler og
var i fuld gang med at opbygge et tøjimperium. Befolkningen sukkede efter nyt tøj blandt meget andet, de havde måttet undvære under krigen. Han fik dog et telefonnummer og kontaktede hende efter svære overvejelser.
Han var nødt til at snakke med hende, se hende igen,
og få at vide, hvad hun havde gjort efter de skiltes.
Hun lød glad overrasket, da han fik ringet hende op,
og ville vældig gerne mødes med ham. Hun foreslog re244

stauranten på et af de dyrere hoteller i centrum, og her
mødtes de så en lørdag aften.
”Min mand ejer hotellet her” fortalte hun ”Så det
var ikke svært for mig at reservere et bord, hvor vi kan
tale uforstyrret.” Noah havde været rystende nervøs og
spændt på at se hende. Havde hun forandret sig.
Ville hun være imødekommende eller afvisende?
Hun var begge dele på en gang. Hun havde omfavnet
ham og givet ham et kys på kinden, da de mødtes udenfor indgangen, men også straks trukket sig tilbage igen,
da Noah ville holde om hende meget længere. Så havde
hun været helt formel, da de gik ind i restauranten, hvor
hun hilste på overtjeneren, som hun tydeligvis kendte.
Nu blev hun mere varm og åben igen, da sad alene ved
bordet og havde fået en velkomstdrink. ”Dejligt at se dig
igen, Evert, det var en forfærdelig tid, og jeg har tit tænkt
på dig, mens jeg arbejdede videre under jorden. Men jeg
kunne ikke kontakte dig, og da befrielsen kom, skete der
så meget andet, som forhindrede mig i at gøre det. For
det første kan jeg ikke tage til Sverige foreløbig. Jeg er
formelt stadig efterlyst der. Her i Danmark er jeg blevet
frikendt. Den gamle ledelse af modstandsbevægelsen er
nu ministre i den ny regering, og alle uafklarede forbrydelser bliver forelagt dem, inden politiet laver sager på
mistænkte. Jeg hørte til blandt dem, da jeg, uden at ville
gå i detaljer kan sige, at hr. Jørgensen ikke er den eneste
jeg har på samvittigheden. Det må jeg så leve med resten
af mine dage, men jeg er blevet frikendt for alle anklager, da jeg jo handlede efter ordre fra selv samme ledelse. Hvis du snakker med Knud, kan han bekræfte dette.
Det var værre med dig. Du må tro mig, når jeg siger,
at du gjorde et stort og varigt indtryk på mig, noget jeg
godt tør kalde kærlighed, men det kunne og kan ikke
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blive til noget mellem os. Jeg kommer fra en anden klasse end dig og et andet miljø og jeg kunne ikke forestille
mig, at vi skulle kunne få et godt liv sammen. Jeg havde
håbet på og ønsket, at du havde fundet dig en sød pige
hjemme i Sverige og stiftet familie med hende, så hvorfor er du her?” Sarah var lige så kontant og hurtig til at
komme til sagen, som da han mødte hende første gang.
Noah var til gengæld stum. Han kunne næsten ikke
få et ord frem, så opfyldt af blandede følelser, som han
var.
Hun viste ingen form for anger eller skrupler, over
hvad hun havde gjort; hverken for de døde eller ham.
Hun så lige så dejlig ud, som sidst han så hende, nu var
hun bare meget mere elegant og velplejet, hvilket kun
gjorde hende endnu mere smuk, men til gengæld også
uopnåelig.
Hun havde da også ret, kunne han godt forstå, hun
var fra en helt anden klasse end ham, og måske de reelt aldrig kunne snakke lige sammen. Men han elskede
hende alligevel over alt på jorden. Pludselig blev han
overmandet af en isnende kulde, der løb op igennem
hans krop, og kunne mærke, at han bare måtte væk.
”Kæreste Sarah” sagde han ”jeg er utrolig lykkelig over
at møde dig og vide, at du er i live. Du er det smukkeste
jeg kender, og jeg vil altid elske dig, men jeg vil ikke
høre mere om dit liv.” Han rejste sig for at gå. Hun rejste
sig også og tog hans hænder i sine og kiggede ham lige
ind i øjnene.
For første gang så han tårer i hendes, mens hun sagde ”Evert, jeg vil også altid elske dig og var glad for at se
dig. Undskyld for alt det jeg har udsat dig for, men jeg
havde ikke andre valg, og det har jeg heller ikke nu. Jeg
er blevet gift med en rig mand, som jeg også elsker og
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har valgt et liv med ham. Jeg forstår dig og ønsker du
kommer videre med dit og at vi, trods alt, kan ses igen
en gang. Du vil altid være i mit hjerte.” Noah løsnede
hænderne fra hendes og skyndte sig ud af restauranten.
Han havde lejet sig ind på et billigt hotel på Vesterbro, og han fandt et værtshus i nærheden. Her satte han
sig ind og drak sig skidefuld. Han vidste først ikke, hvad
han skulle stille op med sig selv. Tusind tanker for gennem ham. Han var ung og havde lidt kapital på sig.
Hans forældre var begge døde nu, så han havde
arvet en smule, da deres lille hus var blevet solgt. Han
havde lagt godt til side af sin løn under krigen, så en
pæn opsparing var det blevet til. Han kunne derfor godt
vende hjem til Sverige og finde sig et godt sted at slå sig
ned. Ikke i Malmø eller omegn, nej det var for dansk
og fuld af minder allerede, som han ville væk fra. Han
ville hjem til det rigtige Sverige, hvis det skulle være.
Men han kunne også rejse videre ned i Europa, der var
hårdt brug for dygtige håndværkere og konstruktører
der, med al den genopbygning der stod for døren. Han
havde jo været på vej sydpå, da krigen brød ud, så hvorfor ikke. Men han kunne også blive her og håbe. Håbe
på, at Sarah fortrød sine valg og forlod sin rige mand og
miljø. Noah havde fået et andet indtryk af hende, da hun
boede hos ham. Hun var en vild og selvstændig kvinde,
der ikke passede ind i det pæne borgerlige miljø, hun nu
havde valgt. Det var han sikker på. At hun lige nu, oven
på de sidste års turbulente og usikre liv, kun ønskede
fred og harmoni, det kunne han godt forstå, men han
troede ikke, hun ville kunne leve med det i længere tid.
Han tog en beslutning. Han ville blive her og vente på
hende.
Opbygge et sted, der var klar til dem.
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63.
”Du sku nu også tage at opsøge ”Dirigenten” sagde
Svend. ”Dirigenten” hed Ulla til daglig, og var den mest
drevne og neutrale person som foreningen kunne finde
til den post, når der skulle være generalforsamlinger.
Derfor blev hun altid valgt og havde fungeret som
sådan i årevis. Hun havde nu også navnet af en anden
grund, som Ama senere fandt ud af. Hun var en stor
dame på alle måder, høj og fed, med et vildt krøllet hår,
der var begyndt at gråne. Hun havde et stærkt blik, som
blev endnu stærkere af de kraftige briller hun bar, og efter sigende slog hun også en proper næve, hvis det skulle blive nødvendigt.
Hende var Amas venner ikke sikker på, hvor de havde i det her spørgsmål. Hun var meget retskaffen og
havde nogle gange de underligste holdninger. ”Og så er
hun til og med retsstatsmand” sagde Svend. ”Hva’ fanden er det” spurgte Ama, Muhammad og Laura i kor, da
de sad og snakkede taktik. ”Ja, det er sådan et gammelt
parti, der en gang havde lidt at skulle ha sagt i Folketinget” sagde Simone ”De er vist nok meget liberalistiske,
men så er de også imod at man kan eje jord, meget sympatisk syns jeg.” ”Ja, de er sgu underlige” sagde Svend,
”men det med jorden er fint nok. Til gengæld er de meget til ordentlighed og love og vedtægter – i hvert fald
Ulla – så her kan det blive svært for dig, min ven, når
du skal slippe uden om vores ret klare love om byggeri.”
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64.
Ama tog sig sammen og besøgte hende et par dage efter
besøget hos Frank. Han havde skrevet en mail til hende
via deres interne net, som fungerede fint for cirka halvdelen af medlemmerne. Den øvrige halvdel kunne, ville
ikke eller nægtede at bruge det, flere af de ældre, fordi
de ikke kunne finde ud af det eller ikke gad sætte sig
ind i det, et par af de mere bohemeagtige typer, fordi de
fandt det for moderne og smart, og så en hel del fordi de
reelt var ordblinde, og derfor havde svært ved både at
læse og skrive.
Ulla hørte afgjort til dem, der brugte al ny teknologi
og sociale medier.
Det var muligvis en af grundende til hendes størrelse; hun sad ned i det meste af sin vågne tilstand. Ama
turde slet ikke tænke på, hvordan det så ud, når hun lå
ned. Hun arbejdede også som leder af en dataafdeling i
et revisionsfirma og hørte til de velhavende i Lyset. Hun
svarede ham straks og inviterede ham hjem til sig næste
aften.
Hendes hus og have bar præg af hendes liv og udseende.
Der var ikke mange blomster eller bede, men en
masse fliser og en stor veranda foran huset, samt en stor
sø, så der var så lidt natur at passe som muligt. Hun betalte sig fra det der skulle gøres, såsom hækkeklipning,
fortalte hun Ama, da hun havde fået bænket ham på verandaen.
Huset var også meget skrabet og enkelt. Et stort køkken- alrum og så et kæmpe soveværelse og badeværelse.
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Dertil et lille kammer og et større fyldt med reoler
og indtil flere pc’er og skærme på borde rundt omkring.
”Kamrene bruges også til børnebørnene, når de
kommer på besøg” sagde hun, da hun kort havde vist
ham rundt i huset ved ankomsten. ”Hva’ må man byde
på – kaffe, the, øl, vand eller vin? Jeg har det hele, men
nu er det jo fyraften, så jeg har åbnet mig en god flaske
rosé, så det drikker jeg altså.” Ama sagde ja tak til et lille
glas.
”Nå, men du vil vel snakke om dit skibsprojekt” startede hun med det samme, efter at de havde skålet ”Og der
må jeg nok skuffe dig – her kan du ikke hente opbakning,
selv om jeg da godt kan se, at det er smart for dig ikke at
skulle til at bygge et hus. Jeg kender alt til det besvær der
ligger i det, og har set alt for mange herude gå i hundene, blive skilt eller i hvert fald aldrig blive færdige, fordi
det kræver så megen energi og tid at bygge sit eget hus.
Derfor fik jeg bygget mit af nogle professionelle.” ”Jo, det
har jeg allerede set og lært efter et halvt år her i kolonien
”svarede Ama ” Og jeg kan kun give dig ret. Jeg har såmænd også pengene til at få andre til at bygge for mig,
men jeg har taget det lidt som en skæbneting eller hva’
det hedder” ”Altså forsynet” sagde Ulla ”Æhh – nå er det
sådan det hedder, ja i hvert fald endnu et sammentræf
i mit korte liv, som bestemmer min fremtid.” ”Ohh, det
var store ord fra så ung en mand, men skæbnen kan altså
ikke bestemme over love og vedtægter, og vi har det stående ret klart her hos os, at man altså bygger huse og ikke
både, at bo i. Så kan vi ændre lovene, men det vil åbne en
ladeport for alle mulige andre, der vil have nye byggemuligheder, for eksempel muret byggeri og så er hele vores
særpræg væk på en eftermiddag. Derfor er jeg imod, og
det er altså ikke noget personligt mod dig eller dine skø250

re venner. Dem er jeg da tit enige med, selvom de er lidt
for udsvævende til min smag og har den der traditionelle
hundehandlertankegang, som trives så godt her!” ”Det
kan jeg godt forstå og er enig i, men der er jo også tale om
en midlertidig løsning, altså jeg søger kun om dispensation med en klausul om at skibet kan fjernes igen.” ”Ved
du hva’, det med midlertidighed, det holder ikke en skid.
Vi har, jeg ved ikke hvor mange dispensationer og midlertidige forhold, der er givet her i foreningen, som absolut aldrig blev midlertidige. Jeg kan tage dig med rundt
og vise dig de første 10 husstande, hvor der er givet tidsbestemte dispensationer. Det har de så skidt højt og flot
på, og derfor er tingenes tilstand der stadig. Se bare på
Sømandens tagterrasse – den skulle være fjernet for tyve
år siden. Hvis nogen skulle have haft et skib på grunden,
så var det i øvrigt ham, syns du ikke.” De lo begge to, og
stemningen blev lidt lettere, men der var ikke så meget
mere at diskutere, Ulla var og blev imod.
Det var til gengæld endnu et godt bekendtskab, og
de sad sammen over et par glas mere og udvekslede historier.
Ama var efterhånden træt af at fortælle om sit mærkelige navn og sine døde forældre, men Ulla spurgte slet
ikke til det. Hun var mere interesseret i hans musikalske
sider. Ingen kunne skjule noget ret længe i denne lille
landsby, så Ulla havde hørt om hans musikalske evner
og interesser. Hun havde så listet sig op i tømmerhandlen, hvor hun ellers sjældent kom, og hørt ham spille der.
Hun var selv tosset med musik og havde en musiksamling, der kunne måle sig med Amas nuværende. Inden længe var de ude i forskellige stilarter og særlige
stykker, og hun begyndte at spille sin yndlingsmusik for
ham.
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Hun havde et imponerende anlæg, som var tilknyttet hendes særlige musikbase, så hun sad med fjernbetjeningen og zappede hele musikverdenen rundt de næste timer. ”Ja, jeg bliver jo kaldt dirigenten her, og det er
altså ikke bare fordi jeg altid bliver valgt til at forsøge at
holde styr på den samling galninge, næh, det startede
med at naboerne lurede, at jeg ikke kan lade være med
at stå og dirigere orkestrene, når jeg hører noget af det
bedste bigbandmusik.” Ama kendte det så godt fra sin
far, men han kunne nu kun høres i ejendommen, heldigvis ikke ses.
Pludselig opdagede de, at det var blevet mørkt, klokken var langt over midnat, og flasken var tom. ”For fanden da, jeg skal tidligt op i morgen; ka’ du så skrubbe
hjem, men kom endelig igen og tag din yndlingsmusik
med, så vi kan udveksle mere lyd.” Det ville Ama gerne, for han havde ikke andre end Noah at snakke musik
med, og Ulla havde en endnu bredere smag og viden om
musik, som han gerne ville dyrke. ”Nu fik du nævnt det
med akustikken i skibsrummet undervejs – det skulle
da være den eneste grund til at jeg ændrede holdning
– det kunne blive spændende at høre dig spille i skibet
også.” Ama gik glad derfra, hvis han også havde fået
hende med, så var han vist mere heldig end man havde
lov til at være.
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65.
Laura var i bad, da hun hørte det bankede på døren.
”Kom ind” råbte hun og skyndte sig at få skyllet det
sidste sæbe ud af håret. Hvor var det skønt at have sit
eget og stå her i sit dejlige badeværelse. Ama havde nu
været god til murerarbejdet, især det med udsmykningen, hvor han havde lavet nogle meget kunstfærdige
borter og smukke mønstre i arabisk stil, det var blevet et
helt lille maurisk palads, syns hun.
Da hun kom ud fra badet med et stort håndklæde
rundt om sig, så hun, at det var Muhammad der var
kommet. ”Hej, er det dig” sagde hun glad, for hun var
faktisk blevet gladere og gladere for at se ham. I al den
tid han havde gået og bygget for hende, mens han var i
praktik hos Noah, havde hun lært ham bedre at kende.
Han var en meget rar og åben person, og de havde
fået snakket en hel del sammen. Det var meget nemmere at snakke med ham, end med Ama. Ama var så
indelukket og kunne kun give igen med knus og omfavnelser. Det var også rigtig rart, men det var nu en gang
bedre for sådan en som hende at vide, hvad den anden
tænkte og mente.
Muhammad var på mange måder hendes modsætning. Hvor hun var drømmende og i evig tvivl, var han
sikkerheden selv, når der skulle laves noget. De var begyndt at spise sammen alle tre, og her var Muhammad
aldrig i tvivl om, hvad de skulle spise, eller hvordan maden skulle laves. Han havde lært det af sine forældre og
de fik pragtfuld mad, når han var kokken. Det samme
gjaldt indretningen af hendes hus, og hun kunne tydeligt mærke hans irritation over hendes vægelsind, da
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køkkenet skulle indrettes, eller da Ama gik i gang med
sin langsommelige badeværelsesudsmykning. Sådan
noget havde Muhammad slet ikke tålmodighed til.
Til gengæld var han så meget mere i tvivl om sig selv,
og hvad han mente om livets store spørgsmål. Den slags
tænkte Laura kun sjældent over, hun levede livet her og
nu og havde haft nok at gøre med at holde sine forældre
ud og klare sig i øvrigt.
Her var det hende, der fik åbnet op for noget, når de
tre havde spist og sad og snakkede. Så kunne Ama godt
lægge ud med noget meget filosofisk, hvorefter Muhammad greb det og snakkede meget og længe. Så fik han
tændt hende, og de to kunne snakke den halve nat. I
mellemtiden havde Ama som regel taget hendes guitar
og sat sig til at spille på den eller bare gået sin vej, sikkert
for at gå hjem i skuret eller til Noah for at spille klaver.
Så vidste hun aldrig, hvornår han kom tilbage og
måtte tit gå i seng uden hans nærhed.
Da var Muhammad mere nærværende – og så var
han faktisk meget smuk. Det var sjældent hun ville bruge udtrykket smuk om en mand, men på Muhammad
passede det. Hans fine ansigt med de mørke, udtryksfulde øjne, hans fantastiske sorte hår, der havde så mange toner, at hun havde lyst til bare at male billeder af
hans hår hver dag. Han høje flotte krop og muskuløse brystkasse og arme. Hun var temmelig tiltrukket af
ham, det var ikke så godt.
Nu, da hun så ham sidde i sin gamle morbrors gyngestol, fik hun bare lyst til ham. Sådan et dejligt brusebad kan varme de fleste op på mange måder, og det var
snart længe siden hende og Ama havde haft sex.
Han var så optaget af sit skibsprojekt og sin musik, at
de faktisk sjældent sås, selvom han for det meste spiste
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og sov hos hende. De var kærester, mente hun nok, men
det var svært at mærke for tiden, goddag- og farvelkram
var ikke nok for hende.
Så hun gik hen til Muhammad, smed håndklædet og satte sig oven på ham og gav ham et langt kys.
Muhammad rejste sig op med det samme og løftede
hende op i sine stærke arme, så hun hang og sprællede,
mens vanddråber dryppede ned på gulvet fra hendes
våde hår. ”Du må ikke gøre det her” sagde han hårdt.
”Jeg har frygtelig lyst til dig, men jeg vil aldrig såre
min ven Ama, kan du forstå det!” Han satte hende ned
på gulvet og gik ud af døren med det samme. Hun var
lige ved at løbe efter ham, men fik stoppet sig selv, inden hun splitternøgen fik blameret sig for alle naboerne. Jo, det var helt galt det her, men åh hvor ville hun
gerne have ham, kunne hun mærke. I stedet løb hun
ind i sit soveværelse og krøb ned under dynen og kælede med sig selv. Efter en hurtig og kraftig orgasme faldt
hun i søvn og vågnede først, da Ama sad ved siden af
hende og aede hende på kinden.
”Hvad er der sket” spurgte han ”Dit håndklæde ligger vådt inde på stuegulvet og du ligger og snuer klokken syv om aftenen. Jeg har lavet mad, men Muhammad er ikke kommet endnu og du ligger her, så skal jeg
æde alene?” Hun fik givet en søforklaring med, at hun
var så træt efter de sidste dages natarbejde og eksamensforberedelser, og at et bad desværre ikke havde hjulpet,
så hun lige måtte have sig en lur. Muhammad dukkede
aldrig op, selv om Ama både prøvede at ringe og SMS’e
til ham.
”Det ligner ham ikke” sagde Ama ”bare der ikke er
sket noget, han er sgu altid så korrekt og pligtopfyldende.
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Nå, men han kan jo ha fået noget overarbejde et sted,
hvor han ikke har ordentlig forbindelse.”
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66.
Noah var gået i gang med den sidste store oprydning.
Nu vidste han, at tømmerhandlen havde en form for
fremtid, og han havde givet, hvad han kunne til de kommende generationer. Han havde for nylig fået ændret sit
testamente, så Ama og Muhammad var kommet med i
det. Måske var det at spille for meget Vor Herre, tænkte
Noah, men jeg vil gerne binde de tre dejlige unge mennesker sammen for livstid. Selv havde han været ensom
det meste af sit liv, trods alle de bekendtskaber og venner, han havde omkring sig. Nå, de kunne jo altid sælge
skidtet og gå hver til sit, men han holdt nu så meget af sit
hus og sin tømmerhandel, at han gerne så det bevaret og
brugt af gode mennesker.
Så Laura kom til at dele tømmerhandlen med de to
drenge. Muhammad fik så huset oven i hatten, han var
den fattigste af de tre og den eneste, der ikke havde hus
i Lyset, så det havde Noah nu sikret.
Han havde også fået skrevet et afskedsbrev til dem
hver. Det længste og sværeste at skrive, var det til Laura.
Hans øjesten og store kærlighed, næst efter den uopnåelige Sarah. Han elskede på sin vis også Simone, selv
om det også havde været en umulighed at få hende, men
deres hemmelige forhold havde da holdt ham i live, selv
om det havde været kort og endt med et nært venskab
i stedet.
Nu sad han så igen på solnedgangsterrassen og nød
de sidste timer. Det var det store ædegildes dag, hvor de
tre ville komme og spise sammen med ham. Det gjorde
de flere gange om måneden. I det hele taget fik han mere
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og mere hjælp og selskab, og det var tiltrængt, for han
orkede næsten ikke at passe alle sine besiddelser.
Efter at Muhammad var rykket ind, var huset og haven altid i orden, og hans familie havde nærmest overtaget dyr og marker. Muhammads yngste søskende kom
hver dag ud efter skole og sørgede for dyrene, og deres
forældre passede grøntsagerne og blomsterne.
Ofte blev de og lavede aftensmad til ham og så blev
Simone og Svend som regel inviteret med. Han havde
altid drømt om sådan et rart familieliv med mange børn
og voksne tæt omkring sig, så nu var han lykkelig, og
meget taknemmelig over at få lov at opleve det her i den
sidste tid af livet.
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67.
Ama havde foreløbig ikke andet end sit værkstedsskur
på grunden og så en fantastisk postkasse. Den havde
PladeÅge selv lavet for mange år siden og Muhammad
havde repareret og pudset den op, så den var så god som
ny. Den var formet som en udstrakt harmonika og lavet
i messing. I den ene ende var der en brevsprække, så
posten kunne komme brevene ind og i den anden ende
kunne man åbne kassen, hvis man kendte koden og
trykkede den ind på knapperne, som PladeÅge havde
sat på, ligesom på en rigtig harmonika. Det havde voldt
dem noget besvær at finde ud af koden. Både Emma, Simone, Svend, Noah, Laura og William havde været med
i gættekonkurrencen, uden at det var lykkedes nogen af
dem at finde den rette kode. Knapperne svarede til nogle toner, så det var nemt nok at regne ud, at man skulle
stave sig til det, men hvilket ord havde Åge brugt. De
havde prøvet sig frem med alle mulige jazznavne. Først
blæsere, siden komponister og sangere, men de fleste
havde nogle bogstaver i deres navne, som ikke fandtes i
noderne. Det var først, da Ama en dag hørte ”A whiter
shade of pale” at han fik knækket koden. PladeÅge var
gået langt tilbage til en gammel mester, det var selveste
BACH som var brugt.
Nu var det ikke fordi der kom megen post til Ama.
Han havde frabedt sig reklamer og den lille korrespondance han havde, foregik via pc’en, men en dag lå
der et brev eller rettere en skrivelse i hans postkasse. Det
gjorde der så i samtlige postkasser i Lyset. Det var fra en
gruppe ”bekymrede” beboere i haveforeningen, som på
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det kraftigste advarede mod at stemme for Amas bådprojekt.
De skrev: ”Kære beboere i Lyset! Som I ved har Ama
i nr. 23 fået indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få dispensation fra vores love til at sætte en
gammel skude op på sin grund. Det er undertegnede
stærkt imod. Vi mener ikke det hører hjemme i vores haveforening. Skal vi nogen sinde gøre os håb om at blive
anerkendt som boligområde af kommunen, skal vi ikke
gøre haveforeningen mere rodet og slumagtig at se på,
men tværtimod se at få ryddet op. Der er mange huse og
haver, som kunne trænge til en kærlig hånd, så det kom
til at ligne ordentlige hjem og ikke en losseplads.
Skal der også stå en gammel skonnert her, vil de fleste nok tænke, at det er en skrotplads vi bor på.
Vi mener også det er betænkeligt, at formanden står
bag dette forslag, da han som den første skal sørge for at
vores love og vedtægter overholdes. Han og bestyrelsen
burde have afvist ansøgningen med det samme i stedet
for at spilde vores tid. At hans datter har et forhold til
Ama kan kun øge vores mistillid til dette forslag.
Så derfor vil vi opfordre til, at vi helt afviser at behandle forslaget og aflyser mødet, og hvis der ikke er
flertal for det, så stemmer nej til forslaget, som i øvrigt
må være en ændring af vores love og ikke en dispensation, så det kræver 2/3-dels flertal.
Venlig og bekymret hilsen” og så fulgte en hel del
navne og havenumre.
Ama gik ind i den ene container og ledte febrilsk efter ”Kind of Blue”, han måtte høre den plade, som han
vidste, hans far havde i samlingen. Så kom han i tanke
om, at PladeÅge også havde haft den, og at den var i
den første kasse han slæbte ud. Han fandt den med det
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samme og gik ind i værkstedet og satte den på pladespilleren.
Den passede til hans humør, for han var trist og bange.
Der var mange navne på det brev, syntes han, og det
kom helt bag på ham, at der kunne være så stor modstand mod hans projekt.
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68.
Han havde slukket for sin mobiltelefon, da han bare ville være alene og synke brevet. Det fik han dog ikke lov
til, for det varede ikke længe, så kom Noah vaklende ind
i haven. Han var knapt nok kommet ind ad døren, så
dukkede Simone, Svend og Laura op i samlet trop, og 2
minutter efter dukkede Emma op. Bortset fra Noah var
de alle temmelig ophidsede og snakkede i munden på
hinanden.
”Snælla ni” pippede han,” ta’ det nu lungt. Skal vi
ikke sættes os hen hos mig og snakke stille og roligt om
situationen i stedet for at stå her i skuret. Vi kan jo ikke
være her.” Det var alle med på og så drog de hjem til
tømmerhandlen.
”Formanden får begynde” sagde Noah, da de havde
sat sig. ”Ok” sagde Svend, ”det her er ikke bare et angreb
på dig Ama, men på hele haveforeningen, mig selv og
bestyrelsen.
Jeg har allerede haft de øvrige medlemmer i røret,
bortset fra Edmund og Pia. De er jo medunderskrivere, de røvhuller.” ”Så far, folk har da lov at være uenige med dig og os” sagde Laura ”Ja, men de skal sgu da
ikke gå bag om ryggen på mig. Det her ku de have sagt
på sidste bestyrelsesmøde eller indkaldt til et.” ”Men
hvor slemt er det” spurgte Ama ”For mig ser det ud til
at være mange.” ”Ja, men lad os lige kigge på navne og
haver” sagde Simone ”Der er den flok yngre folk, som
har bygget huse her indenfor det sidste årti. De fleste af
dem kom hertil udefra, inden vi havde få sat prop i det
vilde salg og lavet ventelister. De har givet penge under
bordet og har i øvrigt et helt andet forhold end os an262

dre til det at bo her. Så er der en hel del af de gamle på,
men flere af dem er så senile, at de kan overtales til hvad
som helst. Se nu bare Jørgensens henne i nr. 8. Det er garanteret Pia, som har overtalt dem. Hun har smisket for
dem alle dage og hjulpet dem med haven, fordi hun så
kan holde træerne nede, så de ikke skygger ind i hendes
have og så er der også så mange dejlige frugttræer hun
kan høste af.” ”Ja, og Edmund ved vi godt, hvor vi har.
Han har altid gået ind for lov og orden og hadet alt, hvad
der var nyt og fremmet plus alle de skæve beboere, der
forstyrrede hans velpudsede verdensbillede.
Han tror i ramme alvor, at kommunen på et tidspunkt vil sælge jorden til os, så han kan omdanne foreningen til et almindeligt parcelhuskvarter. Se bare på
hans røvsyge hus. Han har for fanden pudset væggene
og malet mursten på, så det kan ligne et rigtigt hus, efter
hans mening – skvadderhoved” Svend var helt oppe at
køre.
”Det er i øvrigt ulovligt, men han fik også dispensation en gang, det har han bare glemt – møgdyr.” ”Jeg
vidste slet ikke, at der var så mange, som ville noget
helt andet her foreningen” sagde Ama. ”Næh, men nu
har du jo heller ikke boet her så længe” sagde Laura
”Der har været små krige, så længe jeg kan huske, og
det holdt hårdt, da far stillede op som formand for at
forandre tingene.” ”Uh ha ja, det var ikke rart” sagde
Simone og Noah i munden på hinanden. ”Dengang var
det flertallet af de gamle, som var imod. De var alle flyttet herud som fattige, og nu var de så kommet mere til
muffen og fået flere penge mellem hænderne. De var
med på Edmunds vogn og ville forskønne foreningen
og smide dem ud, der havde rod i haverne og ikke overskud til at holde husene. Du har jo hørt om dengang de
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ville smide PladeÅge ud, ikk!” sagde Noah. ”Ja, og så fik
du og Svend en god plan” sagde Simone ”Ahh, det var
vist nok dig der kom med planen” svarede Svend ”Du
har sgu altid været god til det taktiske og velovervejede,
min tøs!” De udvekslede kærlige blikke og Laura smilede stolt. ”Det er så rigtigt nok” sagde Simone ”Heldigvis
kunne et flertal godt se, at skulle vi vedblive at være et
hjemsted for os, mere eller mindre almindelige dårligt
lønnede folk, så skulle vi være kolonihaveområde. Så
måtte vi stoppe det med penge under bordet, og det var
min idé med den tvungne venteliste. Så kom Noah med
sit geniale forslag om en fælles opsparing til en fond,
der kunne hjælpe folk i nød og spyttede selv 100.000 kr.
i den. Det hjalp på stemningen, og forslagene blev vedtaget, Svend blev formand og de mest kulrede blev smidt
ud af bestyrelsen og er skide sure endnu. De står alle
som underskrivere, og dem får vi aldrig vendt.” ”Næh,
men der er nu nogen, som kan komme på andre tanker
”sagde Noah. ”Som du nævnte, så er der nogle stykker
af dem, som har nydt godt af de der hjælpepenge, og
dem har jeg ikke fået talt med endnu. Det kan være at en
påmindelse kan hjælpe lidt på deres holdning og så at
de får at vide, at jeg støtter forslaget. Så er der en anden
ting – hmmm – der er også et par fruentimmer, som jeg
har hjulpet mere end med materielle goder, om man så
må sige. Det ved deres gamle kedelige mænd så bare
ikke noget om – endnu, men jeg er ikke bleg for at tale
over mig på mine gamle dage, hvis ikke disse fruer får
vredet noget om på deres mænd, så de skifter mening.”
”Du har sgu da altid været noget af en listepik” grinede
Svend, mens de andre nøjedes med at smile. ”Ja, men
her kan jeg såmænd også bidrage med lidt udspekuleret afpresning” brød Emma ind. På et øjeblik blev Ama
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urolig og begyndte at svede. ”Da jeg flyttede herud, var
jeg ung og så smart ud og…” Det gør du da stadigvæk,
sagde de andre ”Ja, tak, men altså, jeg var helt på røven
økonomisk. Jeg havde kun haft råd til huset, og det var
næsten lige så råddent som PladeÅges.
Jeg måtte også give penge under bordet – 30.000 kroner – det var sgu mange penge dengang, især for mig
der næsten intet ejede. Jeg tog et banklån til dyre renter,
som jeg meget gerne ville hurtigt af med igen. I ved, jeg
vil være fri og uafhængig. Nå, men et par af de andre,
som står her som underskrivere, var også lige flyttet hertil.
De var mere velhavende, færdige med deres uddannelser og havde gode jobs. De havde fået bygget deres
fine huse af et typehusfirma og fået deres første barn, så
alt var idel lykke og idyl, altså på overfladen, for kvinderne var kun optagede af deres bebser, og deres mænd
var åbenbart tørlagt, for de var meget interesserede i
mig. De ville såmænd bare hjælpe, jeg skulle endelig
sige til og så videre. Sådan kvidrede de om dagen, når
vi mødtes på gangene. Men så kom den ene og siden
den anden hanhund og besøgte mig om aftenen. De var
gået ned for at se til deres både, tror jeg de løj sig til der
hjemme. Ja, og kvinderne har nok været ligeglade, de
har sikkert bare været ammetrætte og været glade for
at slippe af med deres mænd og deres våde hundeøjne”
sagde Simone.
”Ja, sikkert” fortsatte Emma. ”I hvert fald var jeg ikke
i tvivl om, hvad de ville have hos mig, og da de begge
endelig kom frem til sagen og tilbød økonomisk støtte
mod lidt seksuelle ydelser til gengæld, så sprang jeg på.”
Der blev helt stille i rummet nu. ”I behøver ikke være så
stille, på det tidspunkt var jeg også helt nede psykisk, så
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kort tid efter voldtægten og bruddet med min daværende kæreste, så jeg var sådan set ligeglad med mig selv og
min krop, bare jeg kunne bo her og i øvrigt være i fred.
Det korte af det lange, lad være med at have ondt af af
mig eller blive forargede. Jeg er kommet videre og har
det helt anderledes nu, takket være at jeg kunne blive
her og takket være jer. Men tilbage til sagen, de der to
hængerøve skal da også få lov at syde lidt, og blive afsløret, hvis ikke de også ændrer holdning, for deres yndige
koner ved selvfølgelig ingenting om det. De undgår mig,
men det er der nu så mange gifte kvinder der gør her,
for som I før sagde, ser jeg stadig ret godt ud, og en enlig
kvinde vil altid være en trussel.” ”Hø” sagde Simone.
”Nu har jeg ikke tænkt mig at fortsætte rækken af pinlige afsløringer om utroskab, men jeg kan hurtigt regne
ud i hovedet, at får I to noget ud af jeres afpresningsforsøg, så er der ikke nogen tredjedel tilbage, der kan true
Ama og eller resten af haveforeningen med noget skidt.”
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69.
Efter mødet gik Laura og Ama hjem til Muhammad i
Noahs lille hus. ”Hold da op” sagde Muhammad, da de
havde fortalt ham, hvad der var blevet snakket om.
”Der er da nogen, der har været aktive, må man sige,
kun Allah ved hvor mange flere skeletter der er i skabene rundt omkring.” De havde åbnet en flaske champagne, som Laura havde hentet på vejen hos sin far, og den
gled hurtigt ned. ”Ja, og der kommer hele tiden flere til,
ved jeg” sagde Laura. ” Emma hun kan endnu forføre
unge mænd, ikke også de herrer!” Ama og Muhammad
blev helt stive i masken. ”Nu ikke så bange Ama, jeg har
længe haft det på fornemmelsen og ville vide besked, så
jeg opsøgte smukke Emma. Hun gider ikke alt det der
fnidder, så hun fortalte mig hurtigt, at I begge har lært
hende meget godt at kende, og at det for hende er en god
ting med god sex, bare hun bevarer sin frihed. Det fik
vi snakket længe om, og hun er utrolig god at snakke
med. Og have sex med.” Nu blev drengene endnu mere
lange i ansigtet. ”Ja, hun lærte mig et og andet, især at
man skal være tro mod sin seksualitet og sin kærlighed
til andre mennesker, og den har jeg til jer begge to, det
ved I godt ikke. Ama, jeg har prøvet at forføre din bedste Muhammad, men det afviste han heldigvis, som den
gode kammerat han er. Det kan man så ikke sige om
mig vel, men altså jeg elsker jer begge to og har lyst til
jer begge to. Vi er unge og jeg ved ikke, hvad jeg vil med
mit liv andet end at passe på friheden, ligesom Emma.
Så hvad siger I til den store forsoning oppe på Noahs
hems, der er plads nok til os alle tre!”.
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70.
Næste morgen var en dejlig søndag og alle tre lå længe
og dasede og aede hinanden. Det var lidt kejtet nu her
dagen efter, men også befriende for dem, for både Ama
og Laura at have fået lettet deres samvittighed. Laura
havde lige fra starten af sit forhold til Ama, haft en urolig
fornemmelse af, at der var noget mellem ham og Emma.
Hver gang han gik fra hende om aftenerne for at gå ned
og spille hos Noah eller sig selv, var denne nagende og
opslidende tvivl kommet ind i hende. Var han i virkeligheden sammen med Emma. Så til sidst havde hun altså
opsøgt hende og fået tingene på plads. Det var en stor
lettelse endelig at få sagt til Ama, at hun også elskede
Muhammad og havde lyst til ham.
At hun så oven i købet havde været sammen med
Emma gjorde ikke livet kedeligere, det havde været en
berigelse, selv om hun aldrig ville blive lesbisk, mænd
og deres kroppe blev ved med at være de mest spændende, uanset hvor irriterende de ellers kunne være.
For Ama var det også en lettelse. Hans mor var meget
moralsk og retskaffen og temmelig firkantet med, hvad
der var ens ret og pligt, og det havde smittet kraftigt af
på ham og udstyret ham med en kedelig evne til hele
tiden at få dårlig samvittighed. Sjældent fordi han havde
grund til det, men der var så meget man som barn ikke
vidste, og da han havde så mange pligter i hjemmet, så
var der tit små opgaver han glemte eller sprang over.
Det kunne altid gøre ham ked af det overfor mor.
Hans far kunne afbøde det lidt, for han var nærmest
modsat, han var en livsnyder, og prækede det hele tiden
for Ama.
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”Slap nu af knægt og nyd livet. Når man er født i
vores klasse må man sgu sørge for at få alle de gratis
glæder, man kan, og det er fisse, dovenskab og gratis
bajer” havde han engang belært ham om. Det var hans
fars udgave af den med bierne og blomsterne. I tilgift
havde han så fået tre gamle danske pornofilm. ”Her kan
du se nogle udgaver af, hvordan folk de boller. Det er lidt
overdrevet for så meget får man aldrig i virkeligheden
på en gang, og kvinderne har slet ikke lyst til halvdelen af det du ser her, men hvordan det foregår og sådan,
det kan du studere, det vil jeg ikke udbrede mig om.
Det vigtigste er at nyde det og være enige om det, og så
skal der frem for alt være nogle kærlige følelser for den
anden også, hvis det skal være rigtigt rart.” Det havde
han så fået afprøvet i virkeligheden med både Laura og
Emma og nydt det, som hans far havde lært ham, og fået
den sorteste samvittighed, som hans mor havde puttet i
ham. Han var Laura inderligt taknemmelig, fordi hun
havde taklet det, som hun havde gjort og hjulpet ham
af med en stor sten i hjertet. For han elskede hende, og
han elskede vel også Muhammad på en måde. Ja endnu mere nu, hvor han vidste, at Muhammad aldrig ville
svigte eller forråde ham. Han var ikke parat til noget tosomhedsforhold til Laura eller nogen anden for den sags
skyld, det var han helt klar over. Han ville have sin båd
på plads, så han kunne koncentrere sig om musikken,
det var den, han ville dyrke de næste mange år, og så
var der ikke tid til faste forhold, faste tider eller familie
foreløbig. Laura havde det vist lige sådan, hun skulle i
gang med nogle krævende år på Akademiet, hvis hun
kom ind, så kunne de blive ved med at være kærester
som nu, så var det fint for ham. Ville hun også dele ham
med Muhammad, så var det også ok.
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Muhammad var meget mere til faste og sikre forhold.
Det var så lige Muhammads problem med det. Det
var noget rod. Han var forvirret og usikker på situationen.
Det havde også været rart for ham at være sammen
med sine to bedste venner på en gang. Det havde også
været rart at opleve, at de begge havde fået lettet deres
samvittighed, som han havde vist alt om. Det var også
rart, at han havde været standhaftig dengang Laura
forsøgte at forføre ham, men det nagede ham, at han i
virkeligheden havde været så tæt på at vende om og gå
tilbage og elske med hende den dag. Det var selvfølgelig
også en lettelse for ham, at han ikke skulle rende rundt
og holde på deres hemmeligheder mere, men hvad det
hele nu ville ende med, var han meget i tvivl om. Nu
kunne han vel egentlig godt vise sin uforbeholdne kærlighed til Laura eller hvad? Ville Ama kunne klare det,
som han nu gav udtryk for han kunne? Ville Laura tage
imod den, og kunne han selv leve med det? Han havde nok nogle drømme om et liv sammen med Laura og
en masse børn, hvis han mærkede ordentlig efter, men
det vidste han godt, hun slet ikke var interesseret i. Han
havde sin egen uddannelse han skulle se at blive færdig
med, så det var heller ikke fordi det skulle være lige nu,
for hans vedkommende, men drømmene. Hvor hans to
bedste venner lige nu bare virkede lykkelige og lettede,
var han nok bare mere forvirret og tvivlende.

270

71.
Søndagsidyllen og grublerierne blev brat afbrudt af en
kraftig banken på døren. Muhammad var den eneste
der lige havde en slåbrok i nærheden, så han kravlede
ned fra hemsen og åbnede. Udenfor stod Emma. ”Er
Laura her” spurgte hun. ”Øh ja ”sagde Muhammad.
”Jeg må straks tale med hende.” Laura havde hørt det
og sprang ned fra hemsen splitter nøgen, hun kunne
mærke der var noget helt galt. ”Åh Laura” sagde Emma
og omfavnede Laura.” Din far er faldet om og er lige blevet kørt på hospitalet.” De fik hurtigt vasket sig og kom
i kludene. Emma havde lånt Williams bil, der stod og
ventede udenfor, og de tog alle fire af sted til hospitalet.
Svend lå på intensiv afdeling og var lagt i kunstigt
koma, efter at lægerne havde konstateret, at han havde
haft indtil flere blodpropper i hjernen. Simone var der
og rejste sig fra sengekanten, da de kom, så Laura kunne
komme hen og holde sin far i hånden.
”Kom” sagde hun til de andre. ”Vi går ud i opholdsstuen, så kan Laura være lidt alene med far – er det ikke
ok Laura?” Laura nikkede med tårerne strømmende ned
af kinderne, og både Ama og Muhammad gav hende et
klem og et kys på kinden, inden de gik.
I opholdsstuen fortalte Simone ret fattet, at der ikke
kunne siges noget om udsigterne. Svend overlevede muligvis ikke, og når eller hvis han kom til bevidsthed, var
det ikke til at sige, hvilken tilstand han så ville være i.
Hjernen havde helt sikkert taget skade, for der var
gået alt for lang tid, inden ambulancen var kommet.
Den var kørt ned i havneområdet først, fordi H/F Lyset
officielt kun hed Sildebæk nr. 3, og de ikke havde noget
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kort over Lyset. Så de havde også skulle finde frem til
huset, og det havde i det hele taget været forfærdeligt alt
sammen.
”Hvordan skete det?” spurgte Ama. ”Vent til Laura
kommer, jeg vil først tale med hende alene, så kan I få
mere at vide bagefter, men det var ved morgenkaffen,
hvor han fik et af sine raserianfald. Det har gået ham
vældigt på med den her sag om båden og så det brev.
Han lever og ånder jo for den her forening og for Laura
og dig Ama” sagde Simone.
Der gik et stykke tid, før Laura kom ind til dem, og
hun fik den samme besked om Svends tilstand og udsigter, som de andre havde fået. Så sagde Simone, at hun
gerne vil være alene med Laura og havde fået lov at låne
et lille kontor, som de kunne gå ind i. De andre gik tilbage til Svend, de havde ikke lyst til at sige så meget.
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72.
Da Laura og Simone var kommet ind på kontoret og
havde sat sig ned, sagde Simone med det samme ”Der
var en grund til, at far faldt om, og den skal du vide
nu. Vi har længe diskuteret, hvornår du skulle få det at
vide, men Svend er altså ikke din far. Han elsker dig og
derfor ville han ikke have, du skulle vide det, mens jeg
længe har ment at det har du krav på at få det at vide.
Men han bliver altid så rasende, fordi han er så bange
for at miste dig, når du fik det at vide.” ”Jamen, hvem er
så min far” røg det ud af Laura. ”Det er Noah, jeg har
gået og frygtet, at du allerede havde regnet det ud og
ville komme og spørge selv, men nu er der i hvert fald
ingen vej uden om, nu skal du vide det.” ”Det har Ama
og jeg spøgt med, men på en eller anden måde kunne
jeg ikke forestille mig, at han og dig havde været kærester, selvom I holder meget af hinanden, og så ligner jeg
ham ikke.” ”Nej, heldigvis, selv om Noah var en smuk
mand en gang, men det er mine stærke Romagener der
har slået igennem, du ligner jo heller ikke Svend.” ”Jamen, hvorfor blev du ikke skilt fra far altså Svend altså
– det – jeg er helt forvirret og” – ”Selvfølgelig er du det,
og det vil tage sin tid, før du helt forstår det, men jeg
skal fortælle dig den indviklede historie. Lige siden jeg
mødte Svend første gang, har jeg været forelsket i ham.
Jeg elsker ham stadig, så derfor blev vi sammen. Han er
stærk og klog, han kæmper for de gode ting her i livet og
han har et stort hjerte.
Han var også en flot fyr dengang og en rigtig kvindebedårer, så at han ville være sammen med mig, gjorde mig både stolt og glad. Vi havde nogle hårde år i den
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første tid sammen. Hverken mine eller hans forældre
syntes om vores forhold og vendte os ryggen og det på
trods af, at mine forældre boede her, hvor vi også fik hus.
Men det var Noah som hjalp os og sikrede, at vi kunne
holde skindnet på næsen og få bygget det første hus.
Ham og Svend var blevet rigtig gode venner via Svends
daværende arbejde. Han var chauffør for et engroslager
og leverede meget tømmer til tømmerhandlen. Allerede
dengang var han glad for en lille en og gode historier,
så de to fandt hurtigt sammen. Jeg kom også meget i
tømmerhandlen, fordi Noah havde alle de koncerter, og
der var et fantastisk liv i hans MiniMontMartre, som vi
unge kaldte det dengang. Det var spændende at møde
de der musikere, og vi unge tøser fra Lyset og sejlklubben sværmede om dem som fluer om en gammel ost.
Mine forældre var skide sure og bekymrede, og det
havde de også go grund til. Min mødom røg i en ung alder til en trombonespiller fra Amsterdam. Men det blev
nu Svend der løb med mig. Når jeg kom fra gymnasiet,
som jeg i øvrigt hadede at gå på, så smuttede jeg hurtigst
muligt ned til Noah. Han var så hjertelig og god at snakke med om alt muligt, som en ung pige nu kan gå og
gruble over. Det samme syntes Svend, så han sørgede tit
for at få sin sidste tur hertil, så han kunne blive hængende. På den måde traf vi hinanden, og vi blev forelskede
med det samme. Svend er barn af et par junkier, som du
ved og havde haft en trist opvækst med skrappe plejeforældre og børnehjem ind i mellem, så han var alene i
verden.
Nu fandt han et slags hjem her hos Noah, som gav
ham et værelse, han kunne overnatte i.
En aften kunne jeg ikke vente længere men sneg mig
hjemmefra og op til Svend for at tilbringe natten sam274

men med ham der. Den historie har du jo hørt mange
gange, og siden har vi været sammen i Lyset, og Noah
har været vores bedste ven. Der var kun en kedelig ting,
vi kunne ikke få børn. Svend ville gerne have børn, hvor
jeg var mere tilbageholdende. Han var både ældre og
mere moden end jeg, og så tror jeg også hans egen baggrund spillede ind. Han ville så gerne stifte familie. Jeg
var meget yngre og ville leve livet og få en uddannelse,
så jeg kunne klare mig selv. Men jeg var vild med Svend,
så vi flyttede sammen og forsøgte at lave barn. Der skete
bare ikke noget. Det gik især Svend på nerverne og vi
begyndte at skændes, da jeg ikke kunne holde ham ud,
når han var i dårligt humør. Så begyndte han også at
drikke mere og mere, og det gjorde det ikke bedre. Så
sagde han alle mulige grimme ting om og til mig, og en
dag fik jeg nok og flyttede hen til Noah i Svends gamle kammer. Noah var meget ulykkelig på vores vegne,
men han var også meget glad for mig. Lidt for glad, for
en aften, hvor vi havde delt en flaske vin, og han havde
underholdt med nogle af sine kvindeerobringer i Skåne, der under krigen, så endte jeg altså i hans seng. Jeg
trængte sådan til kærlighed, og nogen der ville holde
om mig. Jeg var meget ulykkelig og vidste ikke, hvordan
jeg skulle få Svend tilbage, som jeg så gerne ville. Han
var totalt afvisende og i en frygtelig tilstand. Han drak
som et hul i jorden, ville ikke se mig, og han har den der
forbandede stolthed, som er så svær for ham at komme
over. Efter et lille stykke tid fortrød både Noah og jeg,
hvad vi havde gjort og lovede hinanden, at vi aldrig ville
fortælle det til nogen og heller ikke gøre det igen. Vort
venskab var alt for dyrebart til det, og så var Noah meget ældre end mig og ville for alt i verden blive ved med
at leve alene.
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Så pludselig opdagede jeg, at jeg var gravid. Det ændrede voldsomt på tingene. Jeg kunne jo godt regne ud,
hvem der havde gjort mig gravid og at Svend åbenbart
ikke var i stand til det, sådan som vi ellers havde prøvet. Han havde aldrig villet lade sig teste; der har vi igen
hans stolthed og stædighed. Nå, men jeg var i vildrede.
Jeg kunne få dig fjernet, heldigvis havde vi fået fri
abort, og det tænkte jeg umiddelbart at jeg ville. Jeg var
stadig meget ung, mine forældre havde vendt mig ryggen, det havde Svend sådan set også på det tidspunkt.
At det sandsynligvis var Noah, der var din far, var
jeg ikke i tvivl om, og det gjorde bare det hele endnu
værre. Efter et par dages fortvivlelse i ensomhed, brød
jeg sammen og fortalte Noah det. Han tog det meget roligt.
Om jeg ville beholde dig eller ej, måtte helt være min
beslutning, men jeg skulle vide, at uanset om han eller
Svend var faren, så ville han tage ansvaret og med glæde lade mig flytte ind for godt i hans lille hus. Han holdt
utroligt meget af mig og syns jeg var både køn og klog,
og ville være meget stolt, hvis vi fik barn sammen, det
skulle jeg bare vide. Men han vidste også hvor meget jeg
elskede Svend, og dette var måske en mulighed for at
få et forhold op at stå igen. Det var Svends store ønske
at få børn, og det kunne jo også godt være ham der var
faren. Det kunne da undersøges. Det tyggede jeg på i
nogle dage. Jeg tog hen til min storesøster, som allerede
dengang havde fået din fætter Nikolaj, og hun var god at
snakke med og har støttet mig meget siden.
Som du kan regne ud, valgte jeg at opsøge Svend og
fortælle ham om graviditeten. Han blev ellevild, han
holdt op med at drikke på stedet, friede til mig og lovede bod og bedring. Så fulgte nogle gode år, Svend holdt
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sig på måtten, og jeg var lykkelig over at få dig. Åh, hvor
var du sød og dejlig, og jeg gik bare herhjemme og svævede på en lyserød sky. Men jeg fik ingen uddannelse og
blev mere og mere isoleret, da jeg kun omgikkes Noah
og mine gamle legekammerater, der var blevet boende i
Lyset.
Det blev på et tidspunkt for meget mig, og jeg blev
sur og ked af det. Svend og jeg elskede stadig hinanden
og med hinanden, men der kom ikke nogen lillebror eller lillesøster ud af det, selv om vi ikke brugte noget.
Svend forstod godt hvordan jeg havde det og en dag
kom han og sagde, at de skulle bruge truckfolk på det
store lager, hvor han hentede træ hver dag, om det var
noget for mig, de ville betale for uddannelsen og give
god løn fra dag et. Det kunne jeg ikke sige nej til, du var
kommet i vuggestue og skulle snart i børnehave, så jeg
kunne med god samvittighed forlade hjemmet. Og jeg
trængte virkelig til det. Jeg har aldrig været nogen bogorm, faktisk er jeg noget ordblind som du ved, og det at
køre med truck og kraner har jeg elsket lige siden. Og
så… ja resten kender du.” Laura var temmelig slået ud.
Selvom hun havde leget med tanken, og især når hun
var mest sur på sin far, havde ønsket, at Noah var hendes far i stedet for, så var det alligevel noget af en pille at
skulle sluge, at det var sådan. For Svend var nu altså Far,
han havde altid været der for hende og hun havde aldrig været i tvivl om hans kærlighed, uanset hvor tosset
og dum han kunne blive, især når han drak for meget.
Og nu lå han derinde og skulle måske aldrig vågne op
mere, og hendes rigtige far var tudsegammel og skulle
også snart dø, det var slet ikke til at holde ud at tænke
på. Hun havde tusind spørgsmål i hovedet og kiggede
fortvivlet på sin mor.
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”Men ved far – altså Svend – at det er sådan, altså at
jeg ikke…” ”Ja, det har jeg jo lige fortalt dig før, det var
derfor han blev så ophidset” sagde Simone lidt skarpt.
Hun havde tårer i øjnene og det havde været meget
akavet for hende at sidde på en stol overfor Laura og fortælle alt det hun lige havde, uden at de havde omfavnet
hinanden. Men Laura havde udstrålet en kulde eller afstand, som Simone ikke havde turdet bryde. ”Undskyld,
jeg vil ikke lyde så hård” sagde hun så og rejste sig. Det
gjorde Laura også og nu fik de krammet og grædt, som
de begge havde trængt til de sidste minutter. ”Men det
er så underligt for mig også, alt det der lige er sket. At
Svend ligger derinde og du nu endelig har fået sandheden at vide. Svend er jo ikke helt dum, vel, så da jeg ikke
blev gravid igen, blev han mere og mere undrende og
spørgende. Han syns så, at vi skulle lade os undersøge
begge to, om der var noget i vejen. Nu blev det svært for
mig, for skulle jeg fortælle ham det, jeg var sikker på, var
sandheden, eller skulle jeg vente til efter undersøgelserne, hvor Svend nok ville få sandheden at vide alligevel,
han kunne ikke være din far. Der var nu ikke så meget
at tænke over, jeg snakkede med min søster og Noah, og
vi var alle enige om, at jeg ikke havde noget valg. Stakkels Noah, han blev ulykkelig, for han holdt så meget af
Svend og var bange for at miste ham som ven. De havde
lavet mange ting sammen, og han og jeg var som børn
for ham og den eneste slags familie han havde.
Det gik selvfølgelig af helvede til. Svend blev totalt
arrig og ville smide os to ud med det samme. Da jeg så
sagde, at det var ham der kunne skride, blev han endnu
mere rasende og gjorde det så. Du var heldigvis så lille,
at du nok ikke kan huske det, og du var hos Noah, mens
vi skændtes og råbte og skreg. Jeg tror, at hvis alle de
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grimme ting vi sagde til hinanden i de par dage, blev
skrevet ned i en bog, så ville bogen gå op i røg med det
samme.” ”Jeg kan godt huske det” sagde Laura ”jeg kan
huske at jeg var hos Noah i flere dage, og at vi havde det
så sjovt sammen. Jeg legede med dyrene, fik rideture og
masser af is. Jeg var rigtig glad, og kan huske jeg slet
ikke forstod, hvorfor du græd sådan, da du kom for at
hente mig. Jeg kan også huske, at far var væk og du sagde han var ude at køre en lang tur med sin lastbil, langt
op i Sverige, tror jeg du sagde.” ”Kan du virkelig huske
alt det, du var ikke mere end 5 år gammel. Men det blev
en hård tid, både mens Svend var væk, og da han kom
tilbage. Han havde sørget for at blive undersøgt og nu
vidste han så godt, at han ikke kunne lave børn. Men
han vendte hjem og spurgte, om vi skulle prøve at leve
sammen igen. Med den viden han nu havde, så var han
glad for, at han alligevel havde fået et barn, ad bagvejen,
som han sagde, og at Noah var faren, var ikke det værste – nej faktisk det bedste, hvis han skulle se nøgternt
på det. Han elskede mig stadig, sagde han, men det ville
nok tage lidt tid inden han kunne komme sig over, at jeg
havde været i seng med Noah.
Ham ville han ikke se foreløbig, men han ville gerne
blive sammen med mig, hvis vi lovede hinanden, at du
aldrig skulle få sandheden at vide. Her protesterede jeg,
og sagde, at det kunne jeg ikke love i al evighed, men at
du først skulle have det at vide, når du blev voksen, det
var jeg også interesseret i. Så sådan blev.” De havde ikke
mere at sige til hinanden lige nu og Laura snøftede, at
hun godt ville ind til sin far igen, så de gik ind på stuen,
hvor Laura bare lagde sig så godt hun kunne, hen over
sin store far, uden at klemme på diverse plastslanger. Så279

dan lå de i lang tid, hun med lukkede øjne, kind mod
kind. Alle de andre var gået udenfor.
Efter et stykke tid kom Laura ud og sagde, at nu ville hun godt hjem til sin anden far. Drengene og Emma
så forvirrede ud, mens Simone sagde ”Selvfølgelig min
skat, jeg bliver her hos Svend og skal nok ringe, hvis der
sker noget, husk at have mobilen åben.” – ”Og” tilføjede
hun ”æhh, Noah ved ikke, at du ved – du ved.” På vej
hjem i bilen, var der ingen der sagde noget i lang tid. Så
begyndte Laura at fortælle, hvad hun havde fået at vide
og at hun hurtigst muligt ville hen til Noah.
Det kunne de godt forstå og havde ikke mere at sige.
Ama og Muhammad sad på hver sin side af Laura og
holdt hende i hånden, og Laura lagde skiftevis sit hoved
på den ene eller den andens skulder. Der kom et lille
smil på Emmas læber og en dråbe i hendes øjenkrog.
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73.
Han havde taget sig en rom i dagens anledning. En
gammel, god rom, som en af husets faste gæster havde
taget med til ham fra en rejse på Cuba. Bedre fandtes
ikke og Noah syntes, det var passende til dagens kedelige nyhed. Svend var måske død nu, og hvordan måtte
hans elskede Laura og Simone ikke ha det. Det var helt
forkert, hvis Svend skulle dø før ham, men på den anden
side havde Svend ikke passet godt på sig selv, så nogen
overraskelse var det vel egentlig ikke. Han havde levet
hårdt og dårligt og så det der frygtelige temperament.
Nu måtte Simone for fa’en tage sig sammen og fortælle pigebarnet sandheden. Eller var det som sædvanlig ham, der skulle klare alle ærterne. Han syns snart det
kunne være nok, men uanset hvad, så var han glad for at
kunne nå at sige ”min datter” til Laura. Et ord er et ord,
og han havde lovet at holde på hemmeligheden, indtil
de ville fortælle Laura det. Han holdt så meget af dem
begge to, at det ikke havde været så svært, især da han
jo havde fået lov at være så meget sammen med Laura.
Han havde ikke tænkt sig at få et barn på den måde.
Det var en af de få gange, hvor han ikke havde kunnet styre sig, og han kunne stadig blive flov over det,
men hvordan skulle dejlige Laura ellers være kommet
til verden.
Det trøstede han sig med, der var nu en mening med
det hele alligevel, selv om han mange gange havde haft
svært ved at se den.
Som nu med Sarah. Hvorfor skulle det ikke lykkes.
Han som havde ventet og ventet og næsten havde
opgivet håbet, da hun pludselig stod der en dag. Eller
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rettere en aften, for det var en af de sene aftentimer,
hvor der dukkede spillemænd op inde fra byen. Det
var en god del af Duke Ellingtons orkester og lidt lokale musikere og en masse vedhæng. De var halv- eller
helfulde de fleste af dem. En smuk kvinde råbte, at hun
ville synge, og så stod Sarah der på hans lille scene og
sang. Det gjorde hun ikke særlig godt, men alle de andre hujede og klappede, og hun grinede nervøst indtil Noah og hun fik øjenkontakt. Hun anede åbenbart
ikke, hvor hun var havnet, og at han boede her. Hun
for hen og kastede sig om halsen på ham, mens alle
andre i lokalet gloede forbavset på optrinnet. Nok var
hun skæv og fuld men ligefrem at overfalde en fremmed mand, det kom bag på dem. Musikerne jammede
videre, mens Noah fik hevet Sarah hen til sig i en sofa
og spurgt, hvad i al verden hun lavede her. Så fik han
en tårevædet historie om hendes sidste par år. Ak, den
fine familie var brast sammen. De havde ellers levet
high life og været med på noderne, og det hele tegnede
lyst.
”Men jeg kan ikke få børn, Evert” græd hun ”der var
for mange dumme mænd under den skide krig, som jeg
måtte gå i seng med, og der var sgu en der havde syfilis.
Det opdagede jeg for sent, han havde givet mig, det
røvhul. Nå, men jeg fik ham da også pløkket.” Det frøs i
Noah. Nu var hun lige kommet ind i hans verden igen,
og så forsvandt hun med det samme; i hvert fald hans
drømme om et liv med hende. Hun var stadig smuk,
men ikke så dragende, nærmere frastødende i hendes
nuværende tilstand – fuld og skæv som hun var. ”Og jeg
som har ledt sådan efter dig” fortsatte hun ”og så er du
lige her, hæ. Må jeg ikke blive hos dig?” Jo, selvfølgelig
måtte hun det, han var under alle omstændigheder ramt
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af den gamle ild i sit indre og kunne stadig se hende
som den eneste ene, han havde drømt om siden 1944.
Så hun blev hos ham i flere år, men kun som en skygge af sig selv. Hun var blevet narkoman og alkoholiker,
og selv om hun sagde, hun ville ud af det, så kunne hun
ikke. Hun var bundulykkelig og fuld af selvbebrejdelser.
Hun kunne kun sove, når hun drak sig fuld, og glemme, når hun tog stoffer. Der var for mange lig i lasten,
bogstaveligt talt, men hun ville ikke fortælle Noah om
dem. Det eneste han fik ud af hende, var, at familien Jørgensen ikke havde lidt overlast, efter at de sørget for at
Hr. Jørgensen forsvandt. Noah kunne så fortælle hende,
at han var blevet fundet en måned senere, drevet i land
ved Trelleborg og begravet på en kirkegård der. Noah
havde besøgt den og plantet en blomst. Liget havde været så opløst, at de ikke havde fundet ud af, at han var
blevet kvalt og de var også ligeglade, der var så mange
lig, der drev i land i de tider, og så mange mennesker
der forsvandt, at det svenske politi havde mere end rigeligt at gøre med aktuelle sager hele tiden. Han fik dog
lov til at identificere liget og så meget var der tilbage af
ham, at Noah var sikker på, at det var ham.
En dag var hun forsvundet igen. Hun efterlod et
brev, som kort og godt sagde, at hun ikke kunne holde
livet ud og var ked af, at de aldrig havde fået et sammen.
At han ikke skulle lede efter hende, og hun var ked
af alle de sorger, hun havde givet ham.
Noah gjorde ikke noget forsøg på at finde hende. Der
var gået for meget i stykker inde i ham, og han vidste han
ikke kunne hjælpe hende eller få et godt liv med hende. Sådan var livet for ham åbenbart, han havde drømt
og kæmpet for mange store ting i sit liv, og de var alle
lykkedes på denne bagvendte måde. Han ville væk fra
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det tunge og indelukkede Sverige og rejse verden rundt,
men var strandet i dette lille paradis og aldrig kommet
længere. Han havde drømt om at få Sarah tilbage, og
derfor var han blevet her. Det lykkedes også, men ikke
på en lykkelig måde. Han havde ønsket sig børn med
hende, og så havde han i stedet fået barn med en anden
kvinde, som han ikke kunne leve sammen med.
Han havde drømt om at leve som musiker en gang,
og så var det endt med, at han holdt hus for dem i stedet.
Han blev helt træt og deprimeret, hvilket han ellers sjældent gjorde, og hans øjne gled i.
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74.
Da Laura kom ind på tømmerpladsen, så hun straks
Noah. Han sad i sin aftensolsstol og så ud som om han
ventede på hende, men han snork sov.
Hun gik helt op til ham og lagde sin hånd på hans.
Han slog langsomt øjnene op, kiggede på hende og
sagde ”Min lilla sol, er du her, hvordan går det med fassan” Laura faldt ned foran Noah og lagde hovedet i hans
skød og græd og græd. ”Er han død” hviskede Noah
”Nej, ikke endnu, men jeg ved ikke om der er noget håb
for ham, og hvis han overlever, ved jeg ikke, om jeg nogensinde kan tale med ham igen.” Laura græd videre.
”Det er godt han lever endnu, så er der håb. I dag
kan de så mange ting på hospitalerne, der kan holde
folk i live, og jeg kender flere, der også er kommet til at
tale og gå och och … spela viol” sagde Noah trøstende.
”Åh” sagde Laura og smilede for første gang” du er så
god, men du er jo også min pappa. Tænk at jeg er så
heldig at have både en far og en pappa, det har jeg lige
tænkt på vejen hjem, da jeg sad mellem de to mænd jeg
elsker. To mænd og to fædre det er da en gave.” ”Øj, du
er min datter i alle fald, kan jeg høre. Så du ved det og
er ikke ked af det?” ”Nej, nej, nu må I bare ikke dø fra
mig, vel – ingen af jer.” ”Jamen jeg holder ud lidt endnu,
min flicka, og så må vi se, hvordan det går med Svend,
han er stærk, det har han altid været.” ”Frem for alt har
du din mor, hun er den stærkeste og sundeste af os alle
tre, husk det.” ”Ja jegved det godt, hun er den sejeste, og
jeg elsker hende overalt på jorden. Og nu ved jeg så også,
hvor jeg har al min kreativitet fra med jer to som forældre.” ”Det er fint, min datter. Tænk at jeg endelig får lov
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at sige det, det giver lyst til at leve 30 år til”. De smilede
til hinanden og holdt hinanden i hænderne resten af aftenen, mens Laura spurgte og spurgte, og Noah fortalte
og fortalte.
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75.
Shit, tænkt Emma, nu gik det hele lige så godt og så
dratter Svend om. Hun havde nydt de sidste dage, hvor
hun havde opsøgt sine gamle kunder. De havde ikke
været glade for at se hende, men de kunne ikke flygte
og måtte finde en grimasse, der ku’ passe. Emma gik til
bidet med det samme og fortalte, at hun kom fordi hun
havde fået deres brev og ikke var enige med dem. Hun
var nabo til Ama, og ham kunne hun stå inde for og
ville gerne hjælpe.
Det første par, Leif og Ingrid, var venlige begge to.
”Vi har jo lov at have hver vores mening” sagde de,
og de havde svært ved at forstå, at hun ville have sådan
en båd liggende som nabo. De havde da ikke noget imod
Ama, nej, nej, det var princippet.
Emma borede så i, hvad det var, der var ”princippet”.
Det var bare ikke lovligt ifølge deres opfattelse af foreningens love, og det kunne man altså ikke give dispensation fra, hvor ville vi så ikke ende? ”Ja, det var jo lige
det” svarede Emma ”der har vi alle nok et problem, for
vi bor her alle ulovligt, ikke sandt, ifølge Danmarks og
kommunens love og vedtægter.” ”Jamen, det var noget
helt andet,” mente de begge. Kommunen havde set gennem fingre med det i så mange år, og hvis vi ellers selv
sørgede for at tilpasse os samfundets almindelige byggeregler, så ville vi sikkert også blive lovliggjort. ”Men
det var vel stadig, principielt” sagde Emma, ”forkert og
ulovligt, selv om samfundet så gennem fingre med det.
Ligesom med hash og prostitution.” Mente de ikke det
var dobbeltmoralsk, at samfundet ikke greb ordentligt
ind over for de ting, men bare så igennem fingre med
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det. ”Jamen hvorfor skulle hun nu blande det ind i det”
svarede Ingrid. Hun var da så tosset over, at Folketinget ikke for længst havde strammet lovgivningen og sat
mere politi ind overfor de ting, men her handlede det
om vores bosted. Nu var Leif blevet rød i hovedet og
sagde ”Nja, men jeg kan nu godt se hvor Emma vil hen,
selvfølgelig skal vi da være glade for, at samfundet ikke
er så konsekvente med at overholde lovene, for så var vi
her naturligvis ikke” - det kunne han da godt se, hun
havde en pointe i. ”Ja, du har sgu også altid været så
vægelsindet og slap” snerrede Ingrid. ”Nu er der også
en helt anden side af sagen” sagde Emma så. ”Ama er
faktisk på vej til at blive en berømt musiker, og sådan en
kunne vi nok bruge her. Det vil give en masse god presseomtale, hvis han bor her i sin mærkelige båd og al god
omtale vil være med til at redde os. Men jeg tror desværre han flytter, hvis ikke han får sin vilje.” ”Tror du det”
sagde Ingrid, nu meget mere positiv. ”Ja, de kunstnere
er jo lidt skøre, så på den måde kan jeg da godt se, at der
kunne være en idé i at give ham dispensation. Sådan
havde jeg ikke tænkt før, men jeg vidste selvfølgelig heller ikke, at han var ved at blive berømt.” ”Ork jo” sagde
Emma og smurte endnu mere tykt på, ”det varer ikke
længe, så bliver vi overrendt af internationale magasiner, og de vil da falde i svime over, hvor forskelligt vi bor
her. Jeres hus er så pænt og vil stå i fin kontrast til flere
af de andre, mere pittoreske huse, ikke sandt.” Emma
vidste udmærket godt, at Ingrid var en snob og drømte
om selv at komme i ugebladene en dag.
”Jamen det var dejligt vi kunne tale om det, tak for
kaffe” sagde Emma. ”Nu kan I jo tænke videre over det.
Personligt er jeg da glad for, på manges vegne, at det
ikke er blevet vedtaget endnu, at kunder til prostituere288

de kan straffes, og at vi ikke er blevet smidt ud endnu.”
Det blev mere enkelt med det andet pæne par, for her var
det kun manden, der var hjemme. Han gloede fåret på
hende, da han åbnede døren. ”Hva’ vil du” spurgte han.
”Dav Finn, jeg ville bare sludre lidt med jer om den der
seddel, som I har været med til at skrive under på.” ”Nå,
jamen Susan er ikke hjemme, så det kan jeg ikke sige
så meget om.” ”Kan du ikke sige så meget om det, hva’
mener du, er det hende der bestemmer.” grinede Emma.
”Nå nej, det var ikke sådan ment, her er det sgu mig der
bestemmer” han pustede sig op, ”men nu spurgte du jo
efter os begge to.” ”Når det nu er dig der bestemmer, så
syns jeg du skulle bestemme dig om. Nu er det længe siden jeg har suttet pik på dig, som du så godt kunne lide,
men jeg vil da spørge din kone, om hun kan lide det, for
det kunne jeg ikke. Det eneste jeg var glad for, var, at du
ikke ville ind i mig – for det havde jeg aldrig opdaget,
med den lille pik du render rundt med – og så pengene
selvfølgelig. Men hils hende endelig, jeg kigger ind en
anden dag og får en sludder med hende også, bye bye.”
”Hov, øh, vent lige, det har du da ikke tænkt at sige.
Du lovede den gang at …” stønnede Finn ”Gjorde jeg
det, det har jeg rent glemt, men selvfølgelig vil jeg da
ikke ødelægge noget for nogen. Jeg syns bare heller ikke
I skal ødelægge det for andre at bo her, så hvis jeg føler
mig truet, så hugger jeg sgu til.” Hun var ret sikker på,
at Finn og Susan i hvert ikke dukkede op til generalforsamling, og Ingrid skulle nok få overtalt Leif, han var
allerede vendt rundt på tallerkenen.
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76.
Der var lidt over en uge tilbage før generalforsamlingen
skulle løbe af stablen. Nu var der bare opstået det problem, at formanden var fraværende. Svend havde overlevet, men var endnu i koma, og Simone havde meddelt
bestyrelsen, at han i hvert fald ikke fortsatte som formand, så de måtte finde en anden. Så tog bestyrelsen
den beslutning, at de lige så godt også kunne vælge ny
formand, når de var forsamlede alligevel. Det havde Edmund fået presset igennem på et hasteindkaldt bestyrelsesmøde.
Han vejrede morgenluft og håbede han kunne komme tilbage på posten som formand, når nu han havde
fået så mange med på det brev, og Svend midlertidigt
var sat ud af spillet. Måske Emma, Noah, Simone og
Laura helt holdt sig væk, så så det hele lysere ud, tænkte
han.
Foreningen var i vældigt oprør. Ikke siden bombesagen var der blevet snakket og diskuteret så meget, og
der var et kæmpe fremmøde, da aftenen oprandt. Simone og Laura kom selvfølgelig. De havde været ude hos
Svend om eftermiddagen. Han var muligvis ved at vågne op, lægerne var fortrøstningsfulde, og Laura mente
bestemt hun kunne mærke, at Svend var ved bevidsthed, men bare ikke kunne snakke endnu. Så både hun
og Simone fortalte ham om situationen og lovede, at de
ville kæmpe som løver og vise de skiderikker, at dem
kunne de ikke få ned med nakken.
Edmund indledte mødet. Han var den eneste i bestyrelsen, der havde lidt pondus, der kunne måle sig med
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Svends, når man så bort fra Ditte, som ingen af de andre
ville lade sige noget som helst, hvis de kunne bestemme.
Han var meget alvorlig og højtidelig og beklagede de
kedelige omstændigheder, der lagde en tung skygge hen
over denne aften. Han sendte sine varmeste tanker til de
pårørende og Svend og håbede det bedste for ham.
Han vævede videre og var godt i gang med en Ordnung Muss Sein-tale, da Ulla afbrød ham. ”Sku vi ikke
se at få valgt en dirigent og så komme i gang. Svend er
ikke død endnu, og du er ikke blevet formand.” Der blev
helt stille et øjeblik, så klappede de fleste fremmødte og
nogen råbte ”hørt”. For Ama lød det ligesom noget fra
en gammel film med Poul Reichard, men det her sted
var jo også en tidslomme.
”Nå, jo – æhh tak Ulla, det skal vi jo, og du er som
sædvanlig foreslået. Er der andre der melder sig?” Det var
der ikke, så Ulla tog over, stor og mægtig. ”Jeg takker for
valget og erklærer at denne ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt. Derimod kan jeg ikke godkende, at der også bliver valg til formand. Ekstraordinære
generalforsamlinger kan kun have et punkt på dagsordenen, det er det der er årsag til det ekstraordinære, så at
sige. Men, men, men, da det i aften handler om en dispensationssag, så kan jeg godt gå med til, at der også bliver
dispenseret for formandsvalgpunktet, hvis forsamlingen
går med til det! Så det bliver første punkt på dagsordenen – er der nogen, der har nogen kommentarer til det?”
Det var der flere der havde. Nogle ville bare markere, at
de var enige og en enkelt fik rodet sig ud i noget med
EU-lovgivningen, som ingen fattede en brik af, men det
var som det plejede, hviskede Laura til Ama. Det var hans
første generalforsamling, og han var rystende nervøs, for
han skulle op og tale og forsvare sit ønske.
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Ama sad sammen med Laura, Simone og Noah,
mens Muhammad pænt måtte blive hjemme; han var
ikke medlem af foreningen, men boede kun til fremleje.
”OK” sagde Ulla ” så har vi vedtaget en ændret
dagsorden, hvor andet punkt hedder valg af formand.”
”Hvorfor det” råbte Emma ”det er da rart at vide, hvordan en kommende formand stiller sig til det her forslag,
jeg kunne godt tænke mig at vide hvem der overhovedet stiller op og på hva’ grundlag” ”Ja, ja, be’ lige om
ordet først, Mutter Skrap” sagde Ulla ”men du har ret,
sådan kan vi også gribe det an, hva’ siger I?” Nu blev der
mumlet og diskuteret på kryds og tværs, og det var ikke
til at få ørenlyd. ”Hold så kæft” råbte Ulla, og der blev
dødstille. ”Jeg gir Emma ret, og hvis ingen protesterer,
starter vi så med valg af formand i stedet for. Er der nogen der melder sig?” ”For fanden nu bliver det hele nærmest afgjort” hvislede Simone ud af tænderne, ”gu ve
om det var godt eller skidt. Tænk hvis der ikke er andre
kandidater end det røvhul til Edmund.” Han meldte sig
straks og indtil flere af underskriverne klappede højlydt.
”Stop det der” smældede Ulla. ”Er der andre kandidater?” Simone og Noah, som ellers var de fødte taktikere,
havde slet ikke fået snakket sammen eller med nogen
andre om denne situation, som de ellers altid ville have
gjort. Der var ligesom sket noget andet, der ikke gav
plads til den slags konspirationer.
”Det er jeg” lød det så med klar røst. Det var Emma.
Der gik et sus gennem lokalet. Emma – det var uventet, og Laura hviskede til Ama. ”Stærkt, men hun har
ikke en chance, hun er alt for meget ’Femme Fatale’.”
”Godt så, men inden vi skrider til afstemning, som selvfølgelig bliver skriftlig, du behøver ikke gøre opmærksom på det Birger, så vil jeg høre om kandidaterne vil
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sige noget?” ”Ja, værs’go Edmund” ”Kære medlemmer
af denne dejlige forening. Som de fleste af jer ved, har jeg
tidligere haft denne post og kender derfor til det ansvar
og de forpligtigelser, der ligger i posten. Vi kan være
uenige om mange ting her – og det skal der også være
plads til – men en ting må vi kunne stå sammen om.
Love er til for at blive overholdt, også dem vi selv vedtager, og derfor kan I også regne med mig, hvis I vælger
mig til formand. Ikke et ondt ord om Svend – tværtimod, han er et godt menneske – men måske lidt for god,
eller sød. I hans tid er der blevet givet en del dispensationer…” ”Og det har du sku selv fået, din røv” blev der
råbt fra en. ”Må vi få ro” råbte Ulla ”Edmund har ordet
og hvis du, Tim, afbryder en gang til, så skal jeg personligt bære dig ud herfra.” Ama var rystet, sådan var
det trods alt aldrig foregået hjemme i andelsforeningen,
dengang hans forældre havde slæbt ham med, for at han
skulle lære om demokrati. Det var vist kun hans far, der
havde været lidt højrystet men ligefrem at blive lovet
korporlig udsmidning af dirigenten, det havde han ikke
oplevet før. Simone og Laura smilede over hele hovedet,
så de var åbenbart vant til det.
Edmund fortsatte. ”Jo, det er da rigtigt nok, men der
er en anden sag, for det begrundede jeg netop med, at
vi skulle normalisere denne haveforening, så vi forhåbentlig en dag kan blive en lovformelig del af det danske
samfund. Det handler sagen om. Jeg ved godt, at ikke
alle er enige i det, og derfor undrer det mig heller ikke at
sådan en gammel Christianit som Emma stiller op.
Hun er prototypen på det kaos og rod, der vil opstå,
hvis hendes linje kommer igennem. Så har vi nok snart
hashboder og løse hunde overalt, og så varer det ikke
længe før politiet kommer og smider os alle sammen
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ud, er det det I vil ha’ !” ”Tak til Edmund. Du blev noget
personlig til sidst, men lad det nu ligge. Så er det din tur
Emma, håber du kan være mere sober” sagde Ulla. ”Tak,
jeg skal prøve, selv om det kan være svært oven på sådan
en salve. Men ja, det er rigtig at jeg boede på Christiania, inden jeg flyttede herud. Jeg holder meget af stedet,
men jeg holder utroligt meget mere af dette sted. Her er vi
nemlig meget mere blandede, og her er man aldrig bange.
Her er ingen kriminalitet, og hvis der er nogen der truer
nogen andre, så bliver der sgu grebet ind. Det er vi alle
sammen enige om, og det oplevede jeg fra første dag. Det
er noget helt andet end lov og orden, det er kærlighed og
solidaritet. Jeg var en ung punker, da jeg rykkede ind, og
jeg havde ingen tiltro til andre mennesker. Jeg havde oplevet for meget lort og falskhed for at sige det lige ud.
Jeg overtog et gammelt møghus, der havde stået tomt
i et år, så da den første regnbyge kom, lige efter jeg var
flyttet ind, så pissede det ned allevegne. Så gik der to
minutter, så var Frank og Svend i gang med at lægge
presenning over mit tag. Noah havde leveret den og jeg
kunne altid betale en anden dag… Mette fra nr. 41 kom
med varm suppe, og en hel masse andre kom forbi. Jeg
ved godt, at det også var fordi det var en god anledning
til at se hende den nye punkertøs an, men for fanden
jeg tudede hele natten. Jeg har aldrig før mødt sådan en
tolerance og medmenneskelighed i praksis.
Den skal vi passe på, og den bunder i, at vi har vores
frihed til at leve og bygge som vi vil. At det er i orden at
være ved siden af, og det er i orden at være normal. At
der ikke ville være noget der var smukt, hvis ikke der
var noget der var grimt. At vi kan diskutere hvad der er
smukt og grimt og så lade det være under alle omstændigheder.
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På Christiania ska du sgu være ved siden af, og i resten af samfundet ska du sgu være normal. Det er vores
unormale normalitet jeg vil bevare og beskytte, og så må
folk gerne bygge huse som skonnerter eller møller eller
hobbithuse, jeg er ligeglad – nemlig glad og for lige ret
for alle.” Der var helt stille i et laaaaangt sekund eller
fem, så bragede bifaldet løs. Selv nogle af de gamle, der
havde skrevet under på brevet, klappede.
”Tak” sagde Ulla, ”det var noget af en lang smøre,
men vi tillader det ekstraordinære i aften, hvad det angår også. Nu skal der stemmes, og I tager stemmesedlen
og skriver Edmund eller Emma på stemmeseddel nr. 1.”
Emma fik 66 stemmer og Edmund 14. Der blev jublet og
klappet, og nogle begyndte at rejse sig og forlade rummet. ”Stop, stop” råbte Ulla, ”kan vi så få noget ro, vi er
slet ikke færdige endnu. Emma du kan godt sætte dig
op til bestyrelsesbordet, og så håber jeg du og Edmund
kan arbejde ordentligt sammen, han er stadig med, håber jeg.” Edmund var askegrå i ansigtet men nikkede
tappert og gav Emma hånden, da hun gik op og satte sig
ved siden af ham.
”Så skal vi til næste punkt på dagsordenen, som jo
er det vi er kommet for. Forslag om dispensation, så
have nr. 21 får tilladelse til, midlertidigt, at opsætte en
skonnert på grunden. Skibet skal nedgraves, så kun en
halv meter af skibskroget stikker op over jorden, og det
skal til hver en tid kunne fjernes igen. Dispensationen
gives for 23 måneder og skal opsiges eller forlænges på
den ordinære generalforsamling inden tidsfristen er
udløbet. Opsætning og fjernelse sker for lejerens egen
regning og risiko. Hvis dispensationen ikke forlænges
skal skibet være fjernet inden tre måneder, og et andet
hus være projekteret på grunden.” Det var nok en af de
295

længste formuleringer til beslutning, der nogensinde
havde været på generalforsamlingens dagsorden. Den
havde Simone, Svend og Noah hjulpet med, og den var
blevet så kringlet, fordi de mente, der både måtte være
seler og livrem, hvis der skulle opnås et flertal for den.
”Nå, men vil forslagsstilleren sige noget” spurgte
Ulla. Ama rejste sig svedende op, og først kunne han
ikke få et ord frem. Så mærkede han Simones hånd på
sin ryg. Det hjalp. ”Det hele er noget nyt for mig, så I må
undskylde hvis jeg …” ”Du er i orden mand, sig nu bare
frem” kom det fra én. ”Tyss” hvæsede Ulla ”lad manden
tale.” ”Ja, men altså, jeg har fået tilbudt den her skonnert.
Et smukt skib, der snart ligger på havnens bund, hvis
ikke jeg får hende på land” pludselig kom ordene bare
væltende ud af munden på ham, han vidste ikke hvorfra
og hvordan ”jeg er ikke sømand, og jeg er måske heller
ikke havemand, men jeg er spillemand. Derfor vil jeg bo
her og spille for jer og ikke så meget andet. Min far var
murer, men her må man jo ikke mure. Jeg er en klovn til
træ og konstruktioner – jeg er mere til kompositioner, så
derfor vil jeg slippe så let over det som muligt. Undskyld
– I andre her har bare det der byggegen og har bygget
nogle fantastiske huse. Nogle hjertevarme nogen, der viser hvem I er. Der hvor jeg kommer fra, måtte vi gætte
os til, hvem der boede inde bag dørene, hvis ikke vi tog
mod til os og bankede på. Her kan vi se ude fra gangen,
hvem der bor indenfor, og her er det heldigvis ikke svært
at lære hinanden at kende. Hvis I gir mig lov til at få den
skude på grunden, så ved I også, hvem der bor der. En
der har sejlet i sin egen sø, men som nu er kommet godt
ind i andedammen og som gerne vil være landfast her
for ever.” Der blev klappet begejstret og Laura hviskede
”Hold da kæft, mand, skulle du ikke blive poet eller po296

litiker i stedet for.” Noah kluklo, så Simone måtte holde
om ham og tysse.
”Tak” sagde Ulla, ”så er ordet frit.” ”Ja, værs’go Edmund.” ”Det var godt talt, min ven” startede han, ”og jeg
har såmænd intet imod dig eller dit projekt som sådan.
Du skulle nok bare finde et andet sted. Jeg ved du
har penge nok, i modsætning til så mange andre herude, så hvorfor finder du ikke bare et andet egnet sted.
Det må være muligt, og så kan du slippe for al den der
opslidende dispensation og usikkerhed, om du skal flytte båden igen. Vi er en gammel haveforening, og her er
der nogle traditioner. Vi bygger huse og værner om dem
og vores have. Vi er ikke en bådeforening og bygger ikke
husbåde på land. Så enkelt kan det siges. Til næste år
kommer der måske en sigøjnerfamilie med en sigøjnervogn, og skal vi så sige nej til dem. Det kan vi da ikke
vel, det vil være ’diskramation’ eller hva’ det hedder.
Eller en indianer der vil opføre en tipi.” Nu begyndte
folk at grine, han vidste godt, hvordan han kunne tage
kegler. ”De er også flotte, så hvem kan have noget imod
dem. Så de må da osse ha dispensation. Så kommer der
en grønlænder og vil ha en iglo, og så skal vi også have
et frysehus stående og larme, ligesom det nede i havnen,
næh…” ”Nu stopper du Edmund, du er ikke optrædende i en varieté, og hvis du begynder at genere grønlændere, så stikker jeg dig en på skallen, min ene svigersøn
kommer fra Nuuk.” Ulla havde hævet røsten endnu en
gang. ”Nåh, undskyld, ja men altså det korte af det lange er…” ”Du skal ikke stå og ævle så meget, Edmund,
lad os komme til afstemning. Denne unge mand er ved
Guds nåde kommet til vores forening. Han er ikke som
jer andre elendige hyklere og vantro syndere, men en
Guds engel, som vil sikre vores fremtid. Ikke som alle
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jer andre unge, der bare flytter ind for at nasse på vores
sure slid med at bygge foreningen op, og som bygger de
mest rædselsfulde kasser.
Sådan nogle snobber, der bare vil ha det hele til at
ligne Rungsted Kyst eller hva’ ved jeg.” ”Så, så rolig nu
Frank. Tal ordentligt og la være med at blive personlig,
du er til generalforsamling og ikke på værtshus, og så er
det overhovedet ikke din tur. Sæt dig ned og hold kæft,
jeg sætter dig på talerlisten” afbrød dirigenten ham. At
han overhovedet mødte op var en begivenhed. Det fortalte Simone senere. Det havde han ikke gjort i mange
år, efter at være blevet leet ud af flertallet en gang, hvor
han havde stillet forslag om at komme hviledagen i hu
og forbyde alt arbejde om søndagen i foreningen. ”Vil
du så også forbyde sex med konen” havde en råbt og en
anden tilføjet: ”Og nej til søndagssnapsen, du må være
vanvittig”. Formand Svend havde forsøgt at støtte Frank
lidt og påpeget, at Frank nok mest tænkte på al den støj
der kom fra alle dem, der absolut skulle slå græs med
deres forbandede motorplæneklippere, save brænde,
slibe biler og både eller høre teknomusik eller giro 413
for åbne vinduer hele weekenden. Men han var så også
den eneste, der bakkede op om forslaget. Siden dengang
havde Frank ikke deltaget i noget som helst fælles.
”Ja når du oven i købet har Gud med dig, så skal det
nok gå alt sammen, selvom jeg nu desværre tror Franks
indslag kan have den modsatte effekt” sagde Noah med
et grin. Men han havde i hvert fald fået hylet Edmund
så meget ud af den, at han satte sig ned. Nu fulgte der så
en længere debat, hvor flere havde ordet og mere sobert
talte for og imod, og måske, og på den anden side.
Til sidst lukkede Ulla debatten og satte punktet til
afstemning.
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Nogle krævede, at det var et lovspørgsmål og derfor
krævede 2/3-dels flertal, men det afviste Ulla kategorisk,
da det netop handlede om en dispensation fra lovene og
derfor ikke ville ændre på dem. Det blev accepteret af
forsamlingen, og så var der bare afstemningen tilbage.
Flere krævede skriftligt afstemning, og sådan blev det.
Mens der blev talt stemmer, sad Ama og Laura og knugede hinandens hænder, og så opdagede de, at det gjorde Simone og Noah også, og de kunne ikke lade være
med at grine.
Endelig kom resultatet: 68 for, 10 imod og 2 blanke.
Der blev krammet og jublet, og nu kunne selv Ulla
ikke råbe forsamlingen op, før der var gået flere minutter.
”Det var så det. En klar afgørelse må man konstatere, og til jer der krævede 2/3 må jeg sige at det var der i
den grad, så vidt min hovedregning rækker.” Alle lo og
nogen begyndte at synge ”Så gir han nok en lille en, en
lille en.” ”Ja, tusind tak ”rejste Ama sig op og sagde ”det
gør jeg, jeg har sat noget øl og vand på køl, hvis I vil ha,
og kan vi blive her lidt?” ”Det kan vi” sagde Edmund så,
”jeg trænger i hvert fald til en bajer. og jeg har nøglerne.”
Alle jublede og Ulla råbte bare ”Så erklærer jeg den ekstraordinære generalforsamling for slut.
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77.
Det blev noget af et tilløbstykke, da skonnerten skulle
på land. Mange fra bådeklubben og Lyset var blevet involveret i projektet, og Simone var endt med at være en
slags sjakbajs eller formand for slagets gang. Den første
store prøve var at vende skuden, så den kunne komme
ordentligt ned i de galger, der var sat på blokvognen til
at holde på skroget. Der var helt stille, mens de forskellige wirer strakte sig og langsomt fik drejet skibet.
Simone dirigerede ved hjælp af en radio de forskellige bådefolk, der sad rundt omkring og styrede hver
deres spil. Svend sad i en kørestol og fulgte optrinnet
med spænding. Han var på mirakuløs vis kommet næsten helskindet over blodpropperne og kunne tale igen
og også begynde at gå lidt. Nu havde han været hjemme i en måned, men kom hver dag til træning, og det
gik langsomt fremad. Der var ingen øl og snaps mere,
og han havde allerede smidt 30 kg. Lige efter ulykken
så det ellers temmelig skidt ud, han var helt fraværende
og svær at få kontakt med, da han var kommet ud af
komaen, og de forbavsede læger havde erklæret, at han
nok ville komme sige 90%. Da Laura og Simone havde
fortalt ham om generalforsamlingen var han livet vældigt op. Der kom glød i hans øjne, og han grinende for
første gang.
Eller forsøgte på det, hans mund hang stadig langt
ned i den ene side, så spyttet løb ud af munden på ham,
og der kom mest nogle gurglende lyde, men kvinderne
var ellevilde af lykke og faldt hinanden om halsen. Nu
sad han her og havde viftet ivrigt med et rødt flag, da
skibet var kommet op ad vandet.
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Ved siden af ham sad Noah – også i kørestol. Nu
kunne hans ben næsten ikke mere, men humøret fejlede ikke noget. Han var lykkelig over at være med til
det her, og at Svend sad ved hans side. Sådan havde de
egentligt altid fulgtes ad, syntes han, siden Svend var
kommet hos ham første gang.
Laura og Muhammad var så deres hjælpere og kørere, og det var godt, for så havde de også noget at passe. De var begge spændt til bristepunktet, men kunne
ikke rigtigt deltage i denne del af processen. Muhammad havde stået for konstruktionen af både galgerne til
blokvognen og opbygningen af det fundament, som båden skulle sænkes ned i, hvis den ellers nåede frem til
Amas grund, men lige her havde han ingen funktion.
Langsomt fik de svinget båden på plads og nedsænket på blokvognen. Skibet blev spændt fast efter alle
kunstens regler, og kranen kørte langsomt op til Lyset,
for at være i stilling til næste krævende opgave: at få
skuden løftet over Emma hus og ned i hullet, hvor det
skulle stå.
De havde måttet fjerne den gamle, smukke port
ind til Lyset, men Muhammad havde lovet at stå for en
grundig og tiltrængt renovering af porten, inden den
kom op igen. Selv om han ikke var et rigtigt medlem af
foreningen, havde han efterhånden overtaget alle Noahs
opgaver og var blevet meget respekteret for det.
Flere snakkede i smug om, hvordan de dog kunne
beholde ham her. Kunne han ikke flytte sammen med
hende Laura, som han vist var kæreste med eller var det
Ama. Beboerne var forvirrede og irriterede over, at de
ikke kunne finde ud af hvordan det hang sammen med
de der tre unge. Han kunne vel også flytte sammen med
Emma, hun trængte til en fast mand i sit hus, mente fle301

re, nu hun var blevet formand og snart nået den kritiske
alder for at få børn. Sådan gik sladderen.
Der var lagt jernplader ud så langt de kunne komme op til Amas grund, og nu begyndte den tunge og
langsommelige køretur derop. Skonnerten så kæmpe
stor ud, nu hun var kommet på land og lå der en meter over kørebanen. Alle de små hjul på blokvognen fik
pladerne og underlaget til at knage og pibe, og alles øjne
var rettet mod den. Men det gik fint. Lige så stille rullede vognen fremad og hen til den ventende kran. Lige
før den var på plads, var den nået op på siden af Lysets
gamle foreningshus. Det havde kendt bedre dage og til
den ekstraordinære generalforsamling havde Ama tydeligt kunnet lugte den kedelige stank af svamp, som
befængte gamle træhuse kunne have. Det var det smalleste sted på ruten og lige efter havnede skibet så på den
gamle vendeplads ud for Emmas og Franks huse, hvor
de kunne komme til at løfte hende op.
Da gik det meget stærkt. Pludselig begyndte blokvognen at synke i den side, der vendte ind mod Foreningshuset – ikke ret meget, men undergrunden var åbenbart
for blød her, til at pladerne kunne klare trykket. Skonnerten lænede sig ind mod bygningen og lige med et
sagde det knas, og så drattede hele huset sammen. Taget foldede sig ligesom sammen over tagryggen og faldt
ned til den modsatte side og så lagde væggene sig også
ned med et mægtigt brag. Heldigvis var der ingen der
stod på den modsatte side af bygningen, alle der kunne
få plads havde anbragt sig bag blokvognen og på forpladsen, så de kunne følge med i hvad der skete. Der
gik et sus igennem forsamlingen og der kom en masse
små udråb. Derefter blev der helt stille. Folkene omkring
blokvognen og kranføreren stoppede maskinerne og
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alle gloede bare forfærdet på den bunke gamle brædder,
der nu lå foran dem i stedet for Foreningshuset. Så begyndte Svend og Noah at grine i kor og så fulgte alle de
andre efter. Der blev grinet højere og højere, og latteren
ville ingen ende tage.
Der var kun en der ikke lo, og det var repræsentanten
for forsikringsselskabet. Da Ama havde fået forhandlet
sig frem til købet af båden, havde han forlangt, at der
blev tegnet en god transportforsikring, som tog højde
for alle tænkelige situationer. Den blev dyr, og det unge
par han købte af, havde vredet sig noget i tøjret, da prisen skulle fratrækkes købsprisen. Men nu var det godt
Ama havde stået fast på det, for et nyt foreningshus havde han nok ikke haft råd til at betale, selvom han stadig
havde et par millioner på kistebunden.
”Så håber jeg ikke også jeg skal have nyt hus om lidt”
råbte Emma ”men lad os komme videre, jeg glæder mig
allerede til det nye Festhusprojekt.” Folk klappede begejstrede, lettede over, at ingen var kommet til skade.
Nu var der endnu mere spænding om den sidste
fase, hvor skonnerten skulle hejses op igen og ind over
Emmas hus. Kranføreren var specielt udvalgt af Simone.
Hun havde kendt ham i mange år via klubben i
fagforeningen og vidste, at han var en af landets bedste. Han fik sat de specialkonstruerede kæder omkring
skroget, og knirkende og knagende blev det langsomt
løftet op.
Så drejede han det i en elegant bue hen over Emmas hus og sænkede det langsom ned på plads. Det tog
under et minut, så stod skuden hvor den skulle og var
noget af det smukkeste Simone og de andre havde set i
deres liv, syntes de. ”Det var sgu kunst” forsøgte Svend
at råbe, men han havde nu ikke kræfterne til det. Han
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havde heller ikke adgang til fri champagne mere, så det
havde Ama sørget for at indkøbe. Nu blev der skålet og
hældt en flaske ud over skuden. Laura hældte en ud over
Ama, og han gav hende en retur. Muhammad sprøjtede
ud over dem alle, og Simone fik et ekstra skvæt. Der blev
råbt hurra og alle var glade. Emmas bluse blev så våd at
den blev gennemsigtig, og så steg humøret yderligere
for flere. Frank lå på knæ med foldede hænder og bad en
bøn i taknemmelighed til Gud, og så lagde Aisa sig ved
siden af ham og gjorde det samme.
Det endte med en sommerfest nede i bådeklubbens
cafeteria for hele foreningen, der varede til langt ud på
natten. Folkene fra bjærgningsselskabet kørte materiellet hen på den store plads nede ved havnen og deltog i
festlighederne. ”Sig til når vi næste gang skal komme og
vælte et hus, det er da det sjoveste jeg har oplevet længe” sagde kranføreren til Simone. ”Foreløbig må du vist
nøjes med at sætte en grab på og fjerne dine ulykker”
svarede Simone ham grinende. Nu havde Lyset ikke noget fest- og forsamlingshus, men det var nu også meget
passende at de endte i bådeklubben. De havde været ligeså meget med og delte glæden med Lysets beboere, og
de to grupper følte sig mere i familie med hinanden end
nogensinde før.
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78.
Noah havde med besvær fået flyttet sig over i aftenstolen.
Mange gode oplevelser havde han nu haft gennem
livet, men gårdagens var en af de sjoveste og bedste han
kunne huske. Og så var det hele faldet på plads. Ja selv
det gamle rådne festhus var faldet sammen, åh han havde ikke grint så godt længe. Ikke siden generalforsamlingen, og i det hele taget havde der været meget at grine
og glæde sig over her på det sidste. En af de helt store
glæder for ham havde været, at Svend kom hjem igen og
kunne tale. De havde fået talt – af flere omgange og dage
– for ingen af dem orkede så meget nu for tiden.
Men Svend skulle nok komme til hægterne igen og
med det nye liv uden alkohol, var der håb for at han fik
mange år endnu. Så han forhåbentligt fik oplevet deres
børnebørn.
Ja, deres, for de var jo to fædre til deres elskede Laura. Svend var lykkelig nu. Først og fremmest for at have
overlevet og så for at vide, at Laura kendte tingenes rette
sammenhæng og stadig kaldte og betragtede ham som
far. Noah delte den lykke med glæde – Svend havde han
holdt af fra første dag han kom i tømmerhandlen.
Forknyt og underdanig – med det der forfulgte blik
og udtryk, som Noah kendte så godt fra andre kuede og
skræmte mennesker, han havde mødt under krigen.
Mennesker kan være flygtninge på mange niveauer
og Svend var kuet af en skrækkelig barndom, som han
var flygtet fra uden at have fundet et trygt sted endnu.
Det havde han så fået her i Lyset og hos Noah og
frem for alt i Simones sikre favn. Simone hun var Ly305

set, hun var en lysets gudinde, der havde skænket både
Noah og Svend det bedste der findes, det var de blevet
enige om.
Sådan var det desværre ikke gået med Sarah. Havde
han dog bare kunnet bortføre hende fra det overklasseliv hun kom fra i tide, så havde han måske kunnet redde hende også. Men det var illusorisk, hun var bare en
drøm, han havde kunnet leve sit lange liv på.
For to uger siden var der kommet et brev til ham. En
stor konvolut, hvor der inden i lå en mindre med et brev
i. Hans navn og adresse stod på ydersiden, skrevet med
ret rystende håndskrift. Ved siden af lå der et brev fra
en sagfører, som gjorde rede for, at Sarah Brandt, født
Levin, var død, og at vedlagte brev fra blevet fundet i
hendes efterladte papirer.
Noah åbnede det efter nogen betænkningstid. Han
følte sig så lykkelig nu og parat til at dø som sådan, at
han ikke havde lyst til at få den følelse ødelagt, men han
måtte vide hvad hun skrev: ”Kære Evert Du har været i
mit hjerte, siden jeg mødte dig første gang, og det er du
stadig. Jeg ved ikke hvor længe jeg har igen, men det er
lykkedes mig, at blive fri af alle mine rus- og flugtmidler, så jeg forhåbentligt kan skrive klart og sammenhængende til dig. Det kunne aldrig være blevet os to, næsten
lige meget hvordan livet havde artet sig, for jeg blev født
det forkerte sted, i den forkerte klasse og på det forkerte
tidspunkt. Det med klassen kunne vi måske nok have
overvundet, for du kunne have fået mig ned på jorden
og ud blandt almindelige og følsomme mennesker lige
som dig selv, og det har jeg altid savnet at kunne være
en del af. Jeg kunne have hevet dig op og stivet dig af
med mit sikre overklasseselvværd, som du og så mange
andre fra arbejderklassen så håbløst mangler. Så var du
306

måske blevet den kendte musiker, du havde evnerne til
at blive. Men nok om det – det var stedet og tiden, der
ødelagde alt. Jeg blev tidligt voksen, da krigens og fattigdommens barske realiteter gik op for mig. At være
kommunist og jøde i Danmark i 1939, var som at være
kat i en hundekennel.
Men jeg havde taget stilling, og med mit selvsikre
og smukke ydre kunne jeg bruges af den danske modstandsbevægelse, som du ved. Jeg kunne blive og blev
også misbrugt, for det var så svært at vide, om noget var
rigtigt eller falskt, om ordrene byggede på rigtige oplysninger, og om de der gav ordrerne var til at stole på. Kun
to – ja gæt hvem – kun to har jeg altid stolet på, og det
var Knud og så dig selvfølgelig.
Men ens liv blev så ligegyldigt i den tid. Da tyskerne
begyndte at forsøge at fange os jøder, og det lykkedes
dem at indfange min stakkels gamle mormor, der ikke
kunne slippe væk, så kom det tæt på, hvor lidt et menneskeliv blev regnet.
Eller da min bedste skolekammerat blev skudt på
åben gade, fordi han uheldigvis var der, da Hiposvinene ville hævne en aktion, vi stod bag. Den hævnfølelse
jeg fik, for hver gang en af vore eller en uskyldig dansker blev dræbt eller fængslet på grund af forrædere
og usle folk, blev så stor i mig, at jeg meldte mig til likvideringstjenesten. Jeg havde gået meget på jagt med
min velhavende familie lige fra jeg var barn, så jeg var
god til at sigte og ramme. Jeg havde sågar arvet min fars
smukke riffel med kikkertsigte, så da jeg skød den første
stikker, var det ligesom at være på bukkejagt. Han var
en led buk i øvrigt, fik jeg senere at vide, ham og hans
Frikorps Danmark venner havde voldtaget jeg ved ikke
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hvor mange, da de var på østfronten. Det rørte mig ikke
en tøddel at aflive ham.
Det blev noget andet med ham Jørgensen ovre hos
dig i Malmø. For det første fordi han ikke var sådan et
svin, som de andre, men mere en ussel person, der følte sig tvunget ind i det han havde gang i. Men nok så
meget på grund af dig og din svenske humanisme. Du
er den eneste der nogensinde har fået mig i tvivl og fik
nogle følelser frem i mig, tak for det. Jeg var tæt på at
følge din plan og på at springe fra og leve et liv med dig
i stedet – den gang – men så kom jeg til at tænke på de
ord, Knud havde sagt til mig, da han sendte mig ud på
min første opgave. ”Sarah, husk at alt du gør fra nu af
er et vigtigt bidrag til at få afsluttet denne krig hurtigst
muligt. Det er der millioner af andre unge mennesker,
der gør rundt om på kloden. Alle i håb om at leve et godt
liv efter krigen. Gør vi ikke det, så bliver der måske ikke
noget – efter krigen”. Han havde ret, og jeg gjorde som
jeg gjorde. Da jeg forlod dig i Sverige, lykkedes det mig
at komme tilbage til Danmark. Her var ledelsen lykkelige over det vi havde gjort og forsikrede mig om, at vi
havde reddet mange liv. Så satte de mig til noget meget
værre, jeg skulle infiltrere toppen af den tyske militære
ledelse. Til alt held var mit smukke udseende ikke så
typisk jødisk, at det gjorde noget. I hvert fald så lidt, at
jeg kunne infiltrere den tyske officersstand uden at blive
mistænkeliggjort. Jeg blev også her ansat som sekretær
til en start, men hvor du havde brug for min sekretærkunnen, så var det min seksuelle formåen, som officererne hurtigt gjorde brug af. Kort sagt jeg blev luder i en
god sags tjeneste, og det har jeg været siden. Jeg ved, det
også har reddet mange liv, for jeg fik en masse insiderviden ud af dem, men jeg blev ødelagt for evigt. Derfor var
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det så let for mig, at blive gift med den rige mand, jeg
rendte sammen med lige efter krigen. Jeg ville have fred
og nyt liv, fest og glade dage Et sorgløst og rigt liv, men
jeg elskede ham ikke, selv om jeg påstod det overfor dig.
Jeg har aldrig elsket andre end dig.
Jeg håber du får læst det her brev. Jeg har tænkt på
dig hver eneste dag, siden jeg forlod dig i Malmø, og jeg
ville så gerne have et liv med dig, da tilfældet bragte os
sammen igen, men det var for sent. Nogen vandt krigen,
men det blev vist ikke os to.
Kærligste hilsner og tanker Din for evigt Sarah”
Noah læste det flere gange. Egentlig var der ikke noget
nyt i det for ham. Meget vidste han allerede, for det havde hun fået vrøvlet af sig nogle gange i sine branderter,
men alligevel var det en trøst og en værdig afslutning
på deres forhold. For ham; ikke for hende, hvor han dog
kunne græde over hendes triste skæbne.
Nogle dage efter brevet var han så stødt på hende
igen. Ikke direkte, hun var jo død, men en aften han var
ovre hos Simone. Det var han tit, mens Svend svævede
mellem liv og død og lå på hospitalet. Noah havde ikke
noget fjernsyn, men det havde de hos Simone og Svend,
så han blev tvangsindlagt til at se nogle udsendelser. En
aften var der en om nye og ukendte sider af modstandskampen.
Han vidste godt, at der for tiden var en helvedes
interesse for alt muligt fra krigens tid, og der blev sat
spørgsmålstegn ved næsten alt fra den tid, af en masse
klogeåger, der ikke havde levet dengang. Han gad ikke
høre på det, men Simone ville gerne se det. Så dukkede
Sarah op på skærmen. Et smukt foto af hende som hun
så ud lige efter krigen og valsede rundt med sin klædemand.
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Derefter fulgte en lang og grundig beskrivelse af
hendes spændende og opsigtvækkende liv, som de kaldte det. Hun blev fremstillet som en af de helt store helte
og betydningsfulde personer for hele den danske modstandskamp, og der blev fortalt ting, som Noah ikke vidste noget om, og som hun aldrig havde fortalt ham.
Hun var en helt – hun var en af de største, og hun
havde reddet mange mennesker. Noah kunne ikke lade
være med at blive lidt stolt af at have kendt hende og
vide, at hun elskede ham. ”Var det virkelig hende, Sarah,
som du har elsket så højt og var sammen med i Malmø”
spurgte Simone ”du har været heldig at kende og elske
så stor og tapper en personlighed.” ”Tja” sagde Noah,
”hun var desværre så stor, at hun var uopnåelig.” Nu
sad han her og tænkte, at bare man kunne vide om man
fik et liv efter døden, så ville han danse med hende igen,
spille for hende og klæde hende af, danse og elske – elske og danse…
Det blev Simone der fandt ham. Han sad fredfyldt i
sin aftenstol med et tilfreds udtryk i ansigtet.
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