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12.september
Lilly knugede telefon-røret hårdt. "Ja, jeg bliver nødt til at blive hjemme et par dage til." Hun tav lidt,
så ud af vinduet, trak tæppet lidt højere op. "Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg har meget ondt i ma-
ven. Og sover dårligt om natten. Måske er det bare noget influenza stadigvæk. Hvis jeg stadig er syg
næste uge, så går jeg selvfølgelig til lægen. Men indtil da bliver jeg hjemme. Du kan godt klare dig igen-
nem alligevel, ikke?" Hun gjorde en bevægelse, som for at tage notesblokken på telefonbordet, men læ-
nede sig så tilbage igen. "Okay. Nej, jeg skal nok prøve at slappe af. Ja, lad mig høre hvordan koncerten
gik. Det er spændende, ikke? Jeg ville ønske, jeg kunne være der. Du må gemme et videobånd til mig."
Hun grinede lidt. Lyttede. "Ja, okay. Farvel. Og hils de andre. Ja, det skal jeg nok. Farvel."

Hun sukkede. Stønnede et øjeblik, og tog sig til maven. Og sank så igen tilbage i stolen. Det var
da også forbandet! Og så lige nu, op til den største begivenhed dette år - måske den største begiven-
hed i kulturcenteret nogensinde.

Så rejste hun sig besværet op. Tøflede gennem rummet, og ind til sengen. Krøb sammen under
dynen. Vendte sig om på siden. Man kunne vel altid prøve, om man kunne falde i søvn.

Minna slentrede ind på Sandras kontor. "Hej chef."
Sandra lænede sig tilbage. "Hej undersåt." De grinede begge.
"Kan du huske den fridag jeg snakkede om, at jeg gerne ville have inden alt for længe?"
"Jo. Har du bestemt dig?"
"Ja. Jeg vil egentlig gerne have den i morgen. Hvis det kan lade sig gøre."
"Lige 2 sekunder." Sandra checkede kalenderen. "Jo, det ser ud til vi ellers har fuld bemanding,

og ikke alt for mange møder. Tag dig en fridag! Lucky bastard - jeg har lige hørt, det bliver godt vejr i
morgen."

"Ah - jamen, så må jeg jo hellere gøre det ordentligt, og køre i sommerhuset i aften."
"God fornøjelse du. Og du tager skriveblokken med?"
"Selvfølgelig. Og du bliver som sædvanlig den første til at læse det, hvis der kommer noget ud

af det."
"Det er en aftale. Og se så at komme ud herfra - så vidt jeg kan se, har jeg stadig ikke fået den

sidste artikel fra dig, og vi har deadline kl. 15."
"Javel chef!" Minna gjorde honnør.
Sandra kastede et viskelæder efter hende. Og grinende slentrede Minna ud igen.

Jan gik rundt og samlede sine ting, og puttede dem i mappen. Han glædede sig meget til koncerten i ef-
termiddag, og tænkte, at det var bedst, hvis han tog derover i god tid, lige checkede, om mikrofonerne
nu også virkede, om billetsalget gik godt osv.

Han rakte ud efter stablen med CD'er. Han havde overvejet at spille et par numre med Kitaro,
før gruppen gik på. Og så tøvede hånden. Han læste titlen på den øverste CD. "Stop, in the name of
love." Han tog CD'en op. Vendte og drejede den i hånden. Det var en CD, han havde haft i lang tid, og
han kunne ikke rigtigt forstå, hvorfor titlen pludselig sprang ham i øjnene på den måde. Men det gjorde
den. Han satte sig ned, stadig med CD'en i hånden. Stillede mappen fra sig. Tænkte længe. Titlen kørte
rundt i hovedet på ham. Og så bare ordet "stop". Stop? Hvorfor det? Som i "bliv hjemme"? Han følte på
ordene. Skulle han blive hjemme i stedet? Var der noget, han havde glemt? En han havde aftalt at slud-
re med på telefonen? Han så på uret. Tænkte på datoen. Nej, der var vist ikke noget. Og alligevel - det
virkede bare som en god idé.

Han sukkede. Så på uret igen. Det ville ikke gøre så meget, hvis han først kom om et par timer.
Han kunne ringe og spørge om det med billetsalget. Og mikrofonerne var lige blevet checket i sidste
uge. Jo, han ville blive hjemme. Så kunne han også nå at arbejde lidt med sin prædiken igen. Der var
stadig et par steder, der ikke var faldet rigtigt på plads.
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Han rejste sig. Samlede CD'erne og stak dem ned i mappen. Stillede mappen ud ved døren, så
den var klar. Og gik så tilbage og tændte computeren. Mens den varmede op ringede han til billetsalget.

"Årh, for pokker da!" Birthe kastede mappen fra sig. Hvad var det nu med den møjspand? Havde den
ikke lige været til eftersyn? Hun checkede klistermærket i vinduet. Nej, det var alligevel et halvt år
siden. Hun prøvede at starte bilen igen - men den kom med nogle om muligt endnu mere ynkelige snøft,
og gav så op igen. "Æv!"

Hun klappede mobilen op. Ringede til Mette. "Hej, er det Mette? Ja, nu skal du høre, bilen har
bestemt sig til at blive hjemme i dag. Kan vi ikke aftale at mødes i morgen i stedet? Og det gør dig ikke
noget? Super. Jamen, så ses vi. Hej, hej."

Så måtte planlægningen af den ferietur jo bare vente en dag til. Den Himmelske freds Plads løb
vel heller ikke nogen steder.

Og så den forbandede motor. Hun lagde jakken over på bagsædet, sammen med mappen, rullede
ærmerne op, og gik over for at hente noget værktøj. Den slap ikke så nemt!

"Helen, har vi nogle aftaler i dag?"
"Hvad mener du? Nej, det tror jeg da ikke. Hvorfor det?"
"Jeg kan bare ikke få ud af hovedet, at der er et eller andet jeg skal i dag. Men jeg har kigget i

kalenderen, og checket min mappe, og jeg har virkelig kun aftaler her i huset i dag - og jeg har husket
alle papirerne til de forskellige møder. Du er sikker på, vi ikke havde snakket om at mødes i dag?" Irene
rynkede brynene, og bladrede gennem kalenderen endnu en gang. Måske var hun kommet til at skrive en
aftale den forkerte måned - det skete nogen gange. Men der stod heller ikke noget under 12. oktober.

"Så vidt jeg husker, har vi snakket om at rende sammen i weekenden. Men da ikke i dag - jeg får
travlt med at forberede middag for hertugen i aften."

"Okay. Det er bare - jeg har sådan en stærk fornemmelse af, at jeg ikke skulle være her i dag.
Men jeg kan ikke... Nej, ved du hvad, så løber jeg igen. Ha' det." Irene lagde røret på. Granskede endnu
en gang sin hukommelse. Men der dukkede virkelig ikke noget op. Bare denne vage fornemmelse af, at
hun havde glemt noget. Eller vag - den var blevet stærkere og stærkere, siden hun stod op. Men hvad
kunne det være?

Med et suk checkede hun uret. Der var 5 minutter til dagens første møde. Så vendte hun sig
mod computeren, og begyndte at arbejde. Og prøvede at skubbe fornemmelsen fra sig. Hvis der virkelig
var noget, så ville hun jo nok komme i tanker om det igen.

Signe så ud af vinduet. Egentlig burde hun arbejde lige nu. Men hun vidste jo, at det ikke gjorde nogen
forskel. I stedet tænkte hun på sine børn. Så på billedet af dem. Smilede. Det var godt, at hun havde
nået at opleve at få børn. De 4 år havde været en stor oplevelse - og en stor glæde. Og de 6 år med
Gunnar havde også været gode. Gad vide hvad han ville sige, når han kom hjem? Og havde hun mon hu-
sket det hele? Hun checkede sin huskeliste igen. Tilføjelser til testamentet - det var blevet lidt hur-
tigt. Men hun havde husket at få vidner til at skrive under. Så det burde jo være i orden. Hun havde gi-
vet dem alle et ekstra kram her til morgen, og fortalt dem, at hun elskede dem. Havde ringet til mor og
far - også selvom hun kun fik telefonsvareren. De skulle vide, at hun havde tænkt på dem. Hun manglede
kun at lægge sidste hånd på det brev, hun var ved at skrive, og ville emaile til Gunnar om lidt.

Det havde været en underlig morgen. Drømmen havde stadig stået så tydeligt for hende. Og
hun var sikker på, at den var sand. At der lige om lidt ville være en masse døde i og omkring denne byg-
ning - og at hun selv ville være en af dem. Hun vidste ikke helt, hvad årsagen ville være - hun håbede,
det ville gå hurtigt. Men i sidste ende var hun sikker på, at det ville gå som det skulle. Der var en me-
ning med det her. Og hun kunne jo ikke brokke sig - hun havde haft et godt liv.

Hun så igen på dokumentet. Et sidste farvel. Igen sagde hun, at hun elskede dem alle sammen.
Og at hun ikke kunne have valgt anderledes end at rette sig efter drømmen. Jo, det blev vist ikke bed-
re. Hun skulle lige til at sende det. Og så så ud af øjenkrogen, at Maria var ved at rejse sig. Hov! "Ma-
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ria, venter du ikke lige? Der var noget jeg ville spørge dig om."
"Jo. Jeg ville ellers bare ud og købe en kop kaffe."
"Det haster lidt det her. Og bagefter så kan vi gå over og købe en kop kaffe sammen - så giver

jeg."
"Okay. Jo, men hvad drejer det sig om?"
Hvad skulle hun finde på? Det skulle være noget, der kunne optage dem længe nok til, at Maria

ikke nåede at gå. Maria havde nemlig også været med i hendes drøm. Hun rodede i papirerne. Og fandt
så det der projekt, som de havde sendt til hende i går, og som hun ikke havde vidst hvad hun skulle sva-
re på. "Jeg ville lige vise dig det her..."

Bag dem pilede viserne på uret afsted.

Birger kiggede sig rundt. Af en eller grund var der mere roligt i afdelingen, end der plejede at være.
Men det var også okay. Så gjorde det heller ikke så meget, at han selv luntede lidt langsomt rundt. Che-
fen var vist en af dem, der ikke var dukket op endnu. Tilfreds lænede han sig tilbage, en kaffekop i den
ene hånd, en smøg i den anden, og avisen foran sig.

Åh nej. Ikke den smerte igen. Han satte koppen fra sig, og tog sig til hjertet. Nu havde han det
ellers lige så rart. Nå, men det plejede jo at gå over, bare han ventede lidt. Så han lagde også smøgen
fra sig, og satte sig lidt bedre til rette. Det skulle nok gå alt sammen.

Meget hurtigt blev smerten værre. Men lige så hurtigt var det hele overstået. Ingen lagde
mærke til, at Birger ikke længere trak vejret.

"Sig mig, hænger du stadig her? Nu kommer du jo for sent igen?"
"Jo, jeg er lige ved at være færdig. Jeg kører om lidt. Og jeg har altså sovet vildt dårligt i nat.

Det vil chefen også kunne forstå. Hun har selv babyer i øjeblikket, så hun har også poser under øjnene."
"Og hvad er din undskyldning så?"
Bent rejste  sig  hidsigt.  "Er  det  min  skyld,  at  der  absolut  skal  være  vejarbejde hver  nat?

Hvordan ville du have det med at have soveværelse ud til en byggeplads?"
Nina forlod bare køkkenet. Og Bent satte sig ned og spiste videre. "Derudover er det altså sid-

ste gang, det bliver så sent. Jeg har tænkt mig at købe nogle ørepropper i dag." Han lød ikke specielt
overbevisende. "Det kan også være lige meget. Jeg er ikke andet end stikirenddreng for produceren -
han lægger ikke engang mærke til, hvis jeg ikke er der. Desuden har han filmet kulturcenteret 1000
gange før - han behøver ikke mig i dag."

Nina kom ind igen. "Har du ikke fortalt ham om dine idéer - det der teaterstykke  næste uge,
hvor man kunne stille kameraerne..."

"Han hører ikke efter hvad jeg siger længere. Bare fordi jeg kom 5 minutter for sent til trans-
missionen af Nobel-prisen."

"Hvorfor kommer du egentlig altid for sent? Jeg mener, du kom også for sent til vores middag
sidste uge - vores 1 års jubilæum."

"Det ved jeg sgu da ikke!" Bent rejste sig, og kom til at vælte glasset i farten. Arrigt smed han
tallerkenen over i vasken. "Det kan også være lige meget. Og det her ægge-lort gider jeg ikke æde
længere!" Og så stormede han ud.

"Jeg synes der er så meget, jeg aldrig bliver færdig med."
"Jamen, måske er det slet ikke meningen, vi skal blive færdige. Jeg er da i gang med masser af

projekter. Nogle af dem bliver jeg færdige med. Nogle af dem bliver færdige med mig! Men der er ikke
noget, jeg fortryder jeg ikke får gjort. Jeg lever hver dag, som var det den sidste - for nu at stjæle et
godt citat."

"Hm. Jo, men det er ikke så simpelt. Jeg synes jeg har prøvet."
"Det tager lidt tid at vænne sig til, ja. Men det er skønt når det lykkes. Nåh, det var godt at

rende på dig her, men jeg har en aftale med en lydmand om lidt, inde i centret. Så - vi snakkes!"
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"Yes. Jeg ringer om lidt, når jeg har fået købt min togbillet. Pas på dig."

Søren hang henover gelænderet. Prøvede at få øje på, om solen var kommet frem. Det ville få betydning
senere, under koncerten. Men lige nu, kunne han ikke rigtigt finde ud af det. Vinduerne vendte ikke den
rigtige vej.

Egentlig skulle han vente her, og sige goddag til musikerne når de begyndte at komme. Men plud-
selig blev det med solen vigtigt. Han gav besked til kordegnen: hvis de begyndte at ankomme, skulle hun
bare ringe på mobilen.

Han skød genvej gennem restauranten. Hilste på ham, der var i gang med at læsse varer af.
Sjovt, han havde ikke mødt ham før. Det plejede at være sådan en høj, tynd en, der leverede sodavand,
men ham her var kraftig. Og meget lys. Og ikke nær så flink, som ham der plejede at komme. Nå, men
det var jo også lige meget. Når bare der var drikkevarer nok til i aften, så kunne han jo være ligeglad
med, hvem der leverede dem.

Og så gik han udenfor. Nej, bygningerne her var for høje, han kunne stadig ikke se, hvor over-
skyet det var. Så han stak over i parken. Han kunne jo være tilbage på 5 minutter.

10 minutter senere begyndte han at undre sig over, at hun ikke havde ringet endnu. Men måske
var musikerne også forsinkede. Det skete jo nogle gange. Så han blev i parken lidt længere.

Jens så endnu en gang på farverne. De gav ikke mening. Og hvis han ikke fik dem til at give mening - ja,
så kunne han ikke bestå sin eksamen til jul. Han sukkede. Bladrede lidt mere i bogen. Lagde den fra sig
igen. Så op, da forelæseren kom i hans retning. "Har du nogle spørgsmål? Du så ud som om du undrede
dig over noget?"

"Nej, nej. Jeg - æh, jeg beundrede bare den her - æh, Monet. Ja. Den er meget smuk. Meget
smukke farver."

"Ja, det er jo i hvert fald rigtigt. Selvom det måske ikke er det vigtigste element ved lige dette
billede." En anden vinkede efter ham. "Du er sikker på, du klarer dig?"

"Ja, ja." Bare han fik lov at være i fred. Han lænede sig tilbage. Så på uret. Der var 5 minutter
til pausen. Så ville han gå op på kontoret, og melde sig fra eksamen. Eller fra studiet - det var vel
egentlig det bedste. Så kunne han tage over til Jimmy bagefter, og spørge om han ikke havde et tip.
Jimmy plejede altid at kende nogen, der lige kunne bruge et par ekstra hænder. Og eftersom han jo al-
drig ville blive en stor kunstner alligevel. Det havde været noget ævl at satse på så højrøvet en karrie-
re. Ligesom hans far havde sagt. Han trak papirerne til sig, samlede dem sammen i en bunke. Bogen kun-
ne han måske sælge brugt. Men papirerne skulle bare ud. Så tog han en blyant i lommen, og begyndte at
skrive på det øverste ark. "Farvel onde kultur-verden. Goddag, virkelige verden." Og så underskrev han
med sit navn. Så på uret igen. 2 minutter til pausen. Så længe kunne han godt vente. Der var alligevel
ikke noget, der hastede mere.

Martin lænede sig tilbage i sædet. Hvor var det typisk! Et trafikuheld, der var lille nok, til ikke at være
spor spændende, men stort nok til at spærre trafikken ind til byen. Han sad og fedtede med kameraet.
Men nej - der var ikke nogle der ville være interesseret i billederne, hvis han fik nogen. Så tilbage til
plan A: filme byen, finde de typiske attituder. Jo, der skulle nok blive en fin lille collage ud af det til
sidst.

Hm. Han så sig frem og tilbage. Faktisk var han tæt nok på byen, til at han kunne gå ind til cen-
trum. Måske skulle han overveje at gøre det? Han trommede lidt med fingrene på rattet. Og besluttede
sig så. Der var lige plads nok til, at han kunne dreje ud af køen, og havne med to hjul på fortovet. Der
var nok ikke nogen, der ville give ham en bøde for det. Og så hoppede han ud, med kameraet i den ene
hånd og jakken i den anden. Og så derudaf.

Han gik langsomt med kameraet holdt lavt. Filmede sine egne fødder et stykke vej, mens han
gik. Og vippede så kameraet lidt opad, så han filmede foran sig. Holdt øjnene i søgeren. Gik stadig. Med
kurs mod den åbne plads foran kulturcenteret. Han havde godt nok filmet den før, men ikke på den her
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måde.
Hm. Det var et godt billede det her. En bums på en bænk, der lå og sov. Han eksperimenterede

lidt med at zoome, og holdt kameraet både lidt højere og lidt lavere, for at få det helt rigtige billede.
Zoomede ud, så han kunne få både bumsen og noget mere af pladsen. Og så så op. Det kunne da ikke
passe det her? Bagved bænken lå der endnu en og sov, men i jakkesæt, og med en attachetaske. Og hel-
ler ikke i en behagelig sovestilling. Lidt til højre lå der endnu en. Og nu han fik kigget rigtigt efter, lå
der faktisk folk på hele pladsen. Meget, meget stille. Ingen af dem så ud til at trække vejret - men det
var måske fordi han stadig var langt væk, at han ikke kunne se det.

Så brød helvede løs. En kvinde skreg, og løb henover pladsen til en ung pige. Knælede ved siden
af hende. Begyndte at ryste hende. Sad så med hendes hoved i favnen, og rokkede. Andre skreg, og be-
gyndte at løbe deres vej. Og så begyndte en sirene i det fjerne. Martin ruskede sig selv. Checkede ka-
meraet. Og opdagede, at han havde glemt at slukke det. Så der var chance for, at han havde fået gode
billeder af det her. Hvad det så end var. En ambulance ankom. Folk hoppede ud af den, og blev modtaget
af ham, der så ud til at have ringet efter den. Ambulancefolkene tog et kig. En af dem hoppede ind igen,
og tog fat i radioen. Og et par minutter efter begyndte et helt kor af sirener. Bagefter kunne Martin
ikke helt huske detaljerne i det - og kunne heller ikke helt forstå, at det var ham, der havde filmet det
hele.

Sirener. Politibiler og ambulancer. Politifolk, med gasmasker. Afspærringer - pludselig var plad-
sen ryddet igen, så det kun var de "sovende" der lå derinde. Og så blev afspærringerne systematisk
flyttet længere ud. Nogle græd, og insisterede på at ville ind til ham eller hende, de kendte derinde. Et
par stykker slap også igennem, men de blev hentet ud igen med det samme.

Nu begyndte andre kameraer at ankomme. Og til sidst var det svært for Martin at se noget,
derfra hvor han stod. Så han pakkede kameraet sammen. Og stod bare. Lyttede. Kiggede. Blev skubbet
rundt i mængden. Bagefter kunne han heller ikke huske, hvor længe han havde stået der.

Meget senere opdagede han hvornår attentatet var sket. Og fik kuldegysninger over, at hans
bånd var blevet optaget på samme tid. Han var simpelthen en af de allerførste, der havde lagt mærke
til noget, og både havde overlevet og havde det på bånd. Da han senere kiggede båndet igennem igen, så
han en tåget skikkelse, der faldt om i baggrunden af en af hans panoreringer.

Noget andet gik også op for ham. Hvis det ikke havde været for det trafikuheld - så ville han
have været meget tættere på kulturcenteret, da ulykken skete. Det gav ham nogle søvnløse nætter.
Nogle ønskede ham tillykke, når han sagde det - men han havde det selv skidt med det.

Efterforskningen var pinefuldt kort. Mistanken faldt straks på giftgas, og en frivillig med et iltapparat
blev sendt ind for at undersøge sagen. Han fandt næsten med det samme en pallefuld vandflasker til
restauranten, hvor to af flaskerne var helt krøllede. Det var tydeligt, at de ikke havde indeholdt vand.
Laboratoriet bekræftede mistanken. Faktisk påpegede de, at heldet havde været med dem den dag. To
andre flasker var stadig komplette, og blev med forsigtighed fjernet og punkteret udenfor byen.

Da kulturcenteret den dag rummede 3 forelæsninger, 2 rundvisninger, forberedelser til en kon-
cert samme aften, og diverse gæster i museum og kirke, og det sædvanlige administrative personale,
frygtede man at op til 2.500 kunne være døde. Og det var jo ret tydeligt, at gassen ikke havde be-
grænset sig til selve bygningen... Forstærkninger blev tilkaldt, og en plan for at håndtere identificerin-
ger blev sat i værk.

Søren vendte og drejede sig. Han havde stadig ikke fået ringet til sin kæreste, og fortalt han var okay.
Han blev ved med at få telefonsvareren. Åh, kunne de spørgsmål da ikke også vente? Han rejste sig,
men satte sig ned igen, da betjenten så i hans retning.

"Og vi er sikre på, at beskeden kommer fra den gruppe?"
"Helt sikre. De underskriver sig som de plejer. Og det har aldrig været offentliggjort, hvordan

det er."
"Hm. Okay, hvorfor er det lige jeg skal snakke med" - betjenten checkede et af sine papirer -
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"Søren Rasmussen?"
"Så vidt vi kan finde ud af, er han en af de sidste, der forlod bygningen. Måske har han set

noget."
"Okay, jeg tager en snak med ham." Og endelig kom betjenten tættere på.
Søren sprang op. "Skal det være lige i dag? Jeg har ikke talt med min kæreste endnu, og..."
"Jeg beklager meget. Jeg skal nok gøre det så kort som muligt. Kan du fortælle, hvornår du

forlod kulturcenteret?"
Søren prøvede at huske tidspunktet. Fortalte om at gå gennem restauranten, og ende i parken.

Om han havde set noget usædvanligt? Næ, de var jo bare i gang med at forberede koncerten om afte-
nen, og det havde han jo set masser af gange før. Og dog...

"Han var kraftig. Og lys. Som om han aldrig kom ud. Som om han bare sidder ved en computer
hver dag. Og så gloede han underligt på mig - hilste næsten ikke på mig."

Betjenten noterede. Så fik han lov til at gå. Men først da han havde lovet, at han ville mødes
med en anden betjent samme aften, og prøve at konstruere et billede af sodavands-manden.

Det var underligt. Hvorfor var der alle de afspærringer? Hvor skulle hun så mødes med Mette? Hun
fandt mobilen frem, fik ringet til Mette. "Hej. Ja, det er mig. Ja, jeg er ikke helt sikker på hvor vi skal
mødes, der er afspærringer og alt muligt her, og... Om jeg hvad? Det ved jeg da ikke. Ved du hvad der
foregår her? Okay, okay, er der grund til at blive hidsig? Jamen, jeg har slet ikke set nyheder. Jeg
stod på hovedet i motoren hele dagen i går, fik ikke engang noget at spise, og så hoppede jeg i bad og i
seng bagefter... Okay, jamen så ringer du bare, når du kan komme. Ja, hej hej."

Det var da besynderligt! Mette plejede da ikke at lade sig gå på af et vejarbejde. Men der var
vel ikke andet for end at tage hjem så. Men - nyhederne? Vejarbejder plejede ikke at være i nyheder-
ne. Måske skulle hun alligevel købe en avis på vejen hjem.

Søren nulrede Gitte i nakken. De havde begge været ekstra kælne, siden - ja, siden den dag. De havde
begge været bange for, at der var sket den anden noget, og lettede, da de kom hjem samtidig, og bare
faldt om i hinandens arme. Gitte vred sig lidt, og skruede så op for fjernsynet. Der skulle komme en ek-
stra nyhedsudsendelse. Søren var ved at være lidt træt af at høre om den ekstreme gruppe, der havde
taget ansvaret for attentatet. Han håbede sådan set bare, at de snart blev snuppet. Og så ville han
personligt komme ned og være med til at grille dem over en åben ild. Han havde mistet for mange kolle-
gaer den dag, og kunne ikke snuppe, at nogle kunne gå så højt op i deres religion, at det fik de her føl-
ger. Hvis han havde forstået problemet rigtigt, så var der nogle der skændtes om betydningen af et
komma i en bestemt sætning - det betød meget, om det komma var der eller ej. Men det kunne da for
pokker ikke betyde så meget, at over 900 mennesker skulle dø! Og ovenikøbet 900 mennesker, der slet
ikke havde en mening om sagen!

Så tyssede Gitte på ham. Han havde slet ikke opdaget, at han tænkte højt. Udsendelsen var
gået i gang. Han missede de første par ord, men vågnede pludselig, da et dårligt fotografi kom på skær-
men. Det var jo sodavandsmanden! Hvad var det de sagde? Det gik langsomt op for ham, at de fortalte,
at han havde foretaget attentatet, at han havde været alene om det, og at han havde gjort det fordi -
nå ja, fordi han var lidt bims. Det var vist det de dyre latinske ord skulle dække over.

Søren lænede sig tilbage. Jo, men hvad så med den gruppe af... Nyhedsudsendelsen havde vist
gættet hvad han tænkte. Det næste lille indslag handlede om, hvordan ekstreme grupper nogle gange
tog ansvar for andres operationer, udelukkende for at få PR. Derefter var der en analyse af, hvor tæt
krigsministeren havde været på at sende militæret afsted. Det kunne aldrig blive mere end et gæt.
Men eksperterne mente, at det kun kunne dreje sig om minutter. Det ene minut havde sagen virket sole-
klar - det næste havde en nyt vidneudsagn kastet tvivl over sagen. Hvis det vidneudsagn ikke var kom-
met, netop da det gjorde, ville der måske være sket en forfærdelig fejl.

"Søren, kan du ikke lige nusse mig i nakken igen? Søren? Søren, hvad er der?"
Søren sad, hvid i ansigtet. Det tog ham lang tid, og mange usammenhængende sætninger, før
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Gitte så småt forstod, at han nok var det afgørende vidneudsagn. At hvis han ikke havde set sodavands-
manden... Tænk, hvis han ikke havde bidt mærke i noget?

Gitte lyttede. Trøstede. Lavede kaffe. Listede en sovepille ned i hans kop, og fulgte ham senere
i seng. Så hun selv kunne sidde et par timer og stirre på det nu tavse fjernsyn. Fordi det var forfærde-
ligt at tænke på, hvor tæt de havde været på at...

"Jeg vil se Birger!"
"Jo, frue, det skal De også nok komme til, hvis De bare vil tage et nummer, og sætte Dem..."
"Jeg har siddet her over 2 timer nu! Jeg vil tale med en læge, og så vil jeg se Birger!"
"Frue, vi gør det så hurtigt som vi kan! Hvad nummer har De i øvrigt?"
"Nr. 347. Jeg kan ikke holde ud at sidde her længere!"
"Jo, men det er et godt nummer. Faktisk tror jeg De kommer til lige straks. Hvis De bare vil

sætte Dem hen et øjeblik?"
Birgitte mumlede lidt mere om, at det her system var utilgiveligt langsomt. Og så satte hun sig

hen. Nu havde hun fået pirket lidt til dem. Det skulle man, så de ikke glemte en helt. Så egentlig var hun
helt tilfreds med beskeden om "straks" at komme til.

Alligevel blev hun overrasket, da hendes nummer blev råbt op 2 minutter senere. Så hurtigt
havde hun ikke troet de ville reagere. Hun rejste sig, og blev ledt om bag en dør af plasticstrimler. "Ja,
det er jo lidt interimistisk det hele her." sagde lægen, da hun skulede tilbage på strimlerne - nogen af
dem havde sat sig fast i hendes taske et øjeblik. "Jeg hedder dr. Thomsen, og De er - " han checkede
et ark papir - "Birgitte Hansen?"

"Ja." Nu hun var så tæt på, var der ikke så mange ord længere.
"Hvis De vil komme med mig herind." Gennem endnu en række strimler, hen ad en gang, og så ind

i en større sal, med borde. Alle bordene havde duge på, og var underligt bulede. Så gik det op for hen-
de, at bulerne... Åh Gud!

Lægen ledte hende hen til et bestemt bord. Nr. 347. Spurgte om hun var parat. Hun mumlede et
eller andet. Så trak han lagnet tilbage, og lod hende se ansigtet. Det var forfærdeligt. "Hvorfor ser
han sådan ud? De sagde ellers i radioen, at gassen var smertefri, at man slet ikke nåede at mærke
noget. At de alle sammen så så fredelige ud. Hvorfor ser han ikke fredelig ud? Åh Gud, kunne han være
nået at komme væk, hvis..."

"Frue, Deres mand er ikke død af gassen."
"Han er ikke - jamen, hvordan - ". Hun blev helt hvid i ansigtet, og lægen skyndte sig om og støt-

te hende, og ledte hende hen til en stol i nærheden. Så gik han tilbage, trak lagnet på plads igen, og sat-
te sig ved siden af hende.

"Jeg går ud fra De godt ved, at Deres mand ikke førte et sundt liv. Røg, spiste for meget, ikke
dyrkede motion?"

"Jo. Men sådan havde det jo været i årevis. Lægen brokkede sig, og Birger ignorerede det. Sag-
de, at hans oldefar gjorde lige sådan, og levede til han blev 103. Hvad har det med sagen at gøre?"

"Deres mand døde af et hjerteslag. Og så vidt vi har kunnet finde ud af, var det ikke første
gang, han havde problemer med hjertet."

"Et - jamen, det har han da aldrig sagt noget om!"
"Frue, har De lyst til at sidde her et øjeblik og sunde Dem, eller..."
"Ja. Nej, jeg vil godt ud nu. Jeg kan ikke holde ud af sidde her ved siden af..."
"Naturligvis." Og så blev hun ledt tilbage gennem salen, gennem gangen, gennem strimlerne. Og

siden gik hun selv videre ud i det fri. Satte sig på en bænk i nærheden.
Hun rodede i håndtasken. Fandt arket frem, de havde givet hende i hånden, henne på stationen.

Arket talte om hævn, om dødsstraf, om en bedre verden. Om at nu var det tiden til at vise dem, at man
ikke bare... Ordene dansede foran øjnene på hende. Hun havde fået arket, mens hun var på vej herhen,
og havde tænkt, at hun ville se Birger, og så skrive under bagefter. Men nu... Det var slet ikke dem, der
havde slået Birger ihjel. Han havde slået sig selv ihjel. Faktisk ville han have været død, uanset hvad
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der ellers skete den dag. Hun begyndte at hulke. For første gang siden de havde ringet, og fortalt at
Birger var et af ofrene. Og mens hun rodede i tasken igen, for at finde et lommetørklæde, blæste ar-
ket væk. Og det gjorde ikke noget.

Jan rømmede sig. Han var pludselig blevet usikker på, om det var en god idé. Det havde virket så natur-
ligt, at begynde at organisere en mindegudstjeneste. Han havde kendt mange af de døde, og et par af
dem havde arbejdet for kirken. Men nu syntes han pludselig, han var alt for tæt på begivenhederne. At
det burde have været en udefra. På den anden side var det nok for sent at fortryde nu. Kirken var pro-
pfyldt med mennesker, og et par gange var kameramanden begyndt at fare rundt, fordi nogen var kom-
met til at træde på en ledning, så stikket røg ud.

Det var også underligt, at skulle være i en anden sal, end han plejede. Han havde vænnet sig til
de skrigende farver og de asymmetriske lys i sin sædvanlige sal. Det var underligt at skulle mindes kul-
turcenteret i en kirke, der havde stået der i over 500 år. Men der havde ikke været nogen vej udenom.
De var stadig ikke sikre på, om der kunne være rester af gas i træværket.

Så ringede klokkerne. Og næsten af gammel vane rejste han sig, trådte ind i salen, før han kun-
ne nå at tænke mere over det.

Menigheden var en blandet flok.  Nogle græd. Andre sad næsten og småskændtes, omend de
dæmpede sig lidt, da de fik øje på ham. Nogle sad helt stille, med stive blikke. De mest normale var fak-
tisk et par børn, der legede med plastik-biler i et hjørne. De brummede med munden, mens de kørte
rundt på gulvet. En kvinde i nærheden lænede sig fremad, som om hun ville bede dem være stille, men
sukkede så, og lænede sig tilbage i stedet. Hun så udmattet ud.

Den første salme. Der var ikke så mange, der sang med. Nogle sad vantro og læste teksten.
"Vend den anden kind til". De rystede på hovedet. En enkelt rejste sig og gik udenfor. Jan lagde ikke
mærke til, om han nogensinde kom tilbage.

Og så talen. Det var aldrig lykkedes ham at få skrevet mere end nogle få stikord. Så han kunne
bagefter ikke rigtig huske, hvad han egentlig havde sagt. Og selvom flere venner havde optaget det på
video, nægtede han at se båndet. Hele dagen stod for ham som en stor smerte. Men der var også noget
forløsning. Måske var det godt nok ikke at blive mindet om den præcise ordlyd. Det, der forløser den
ene dag, kan virke fladt og banalt den næste. I hvert fald havde ordene en virkning. Mange var begyndt
at græde undervejs. De fleste begyndte at røre lidt på sig, gribe ud efter hinanden og holde hinanden i
hånden. Og langsomt begyndte gråden at fortage sig. Han havde deres fulde opmærksomhed. Og der
begyndte at komme håb i deres øjne.

Han havde lidt utraditionelt foreslået, at indsamlingen skulle gå til fredsforskningsinstituttet.
Og lige så utraditionelt var der kommet store bidrag ind. Store sedler, og et par store checks. Og selv-
om det ikke var planlagt, var der også mange af seerne der sendte penge. Han hørte senere, at institut-
tet havde lavet et fond, der udelukkende skulle forske i, hvad der skete omkring 12. september. Fordi
der var ikke sket det, der "plejede" efter terror.

Gunnar vendte og drejede papiret. Underligt. Brevet var dateret 12. september, men han havde først
fået det i dag, sammen med et følgebrev fra politiet. De sagde, at han burde se det. Jo tak! Også selv-
om det betød, at hans verden nærmest styrtede sammen en gang til. Og de havde ellers været søde
nok. Var kommet personligt ud til ham, for at stille et par spørgsmål. Noget med, om Signe plejede at
have specielle drømme. Andet sludder af den slags. Jo, Signe havde nogle gange underlige drømme. Men
det havde alle vel? Men så det her... Et afskedsbrev. Hun havde vidst, hun skulle dø! Og hun var bare
blevet siddende! Havde ovenikøbet lavet rettelser til testamentet den morgen, før hun tog afsted! Den
kolde, onde...

Han prøvede at læse brevet igen. Måske kunne han forstå det her lidt bedre, hvis han læste
det en gang til. Forstå, hvorfor Signe ikke var her mere. Forstå hvorfor hun ikke var blevet hjemme
den morgen. Forstå hvorfor hun ikke havde advaret dem omkring sig, men bare sad og talte fredeligt
med Maria, da...
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Nej, det blev ikke lettere, bare fordi han havde fået et brev. Men måske var det ikke meningen,
det skulle være nemt. Men guderne skulle vide, at han ikke længere var vred på attentatmanden.

Jimmy så sig omkring i lokalet. Han kendte ikke nogen af dem endnu. Men det var jo også lige meget.
Han behøvede aldrig lære nogen af dem at kende. Han havde lovet at spille trommer til den der kon-
cert, og det passede ham fint. Siden han havde fået at vide, at hans bror var død, havde han alligevel
hele tiden haft lyst til at tæve på noget. Han rørte ved sin brystlomme. Der lå et billede af Jens - men
nej, han havde haft det fremme 3 gange i dag allerede. Og det hjalp jo alligevel ikke noget. Han havde
også Jens' afskedsbrev i lommen. Det havde undret politiet meget - de mente ikke, nogen burde have
haft tid til at opdage den snigende død, før det var for sent. Men så havde han forklaret dem, at Jens
et stykke tid havde overvejet at droppe ud af studiet. Så det var nok det, brevet handlede om, og ikke
liv og død. Selvom det i Jens' tilfælde var lidt det samme. Det havde været pinefuldt at se, hvordan
han langsomt gav slip på sin drøm om at blive maler. Druknede i års forklaringer om genrer, farveteori
og hvad de kloge ellers fandt på. I stedet for bare at give ham en pensel i hånden!

Så. Nu havde han tabt tråden. Hende oppe foran prøvede vist at forklare noget. Noget om nogle
tider. Men han havde allerede noteret hvornår han skulle af og på - så det var vist ikke så vigtigt. Han
ombestemte sig, og tog alligevel billedet frem. Så længe på det.

"En du kendte?"
Han så op. Kvinden stod foran ham. Og de andre var begyndt at slæbe instrumenter ud gennem

døren. "Min bror." Han skyndte sig at stikke billedet i lommen igen. "Undskyld, jeg kan ikke huske hvad
du hedder..."

"Birthe. Jeg kondolerer. Vi snakkede om, evt. at tage en øl sammen efter koncerten. Du rakte
ikke hånden op, og du så ud til at være langt væk, så jeg tænkte jeg lige ville spørge dig igen."

"Nå. Nej, jeg tror jeg tager hjem bagefter. Vores forældre kommer, og så tager vi alle sammen
hjem sammen."

"Okay. Det er i orden. Nå, men jeg håber det går godt derude. Og husk, at vi rydder op i mor-
gen."

"Ja, ja." Han rejste sig med et sæt. "Vi skulle bære instrumenterne op nu?"
"Ja." Hun kiggede på trommerne. "Du kan godt få en hånd med, hvis..."
"Nej, jeg vil helst klare det selv." Han tog fat i en tilfældig tromme, men var så ved at vælte,

fordi den greb fat i en anden tromme, og ikke lod sig rokke. Han satte sig tungt ned igen. "LORT!" Og
uden helt at forstå hvad der skete, stod tårerne pludselig i øjnene på ham. "Sådan en LORTE-tromme!"
Han gav sig til at slå på den. Så holdt Birthe hans hænder tilbage. Og før han vidste af det, havde hun
armene om ham, og han græd ned på hendes skulder.

Efter koncerten inviterede han hende med hjem. De kendte slet ikke hinanden. Men det virkede
bare som den rigtige ting at gøre. Han og hans forældre tog imod hende, og talte sagte om hvad der var
sket, hvordan de havde oplevet det, hvornår de havde fået at vide, hvad der foregik. Birthe lod til vir-
kelig at forstå hvad de talte om. Selvom hun ikke selv havde mistet nogen den dag, var hun også hårdt
ramt. Måske hjalp det også hende at tale om det.

Før hun kørte hjem, udvekslede de telefonnumre. Og da han ikke kunne falde i søvn den nat, rin-
gede han til hende. Han lo lidt da han advarede om, at det godt kunne blive en vane. Men det tog hun
helt roligt. Og faktisk sov han bedre, end han havde gjort i 14 dage, efter de lagde røret på.

"Og så har vi Lilly igennem på Skyradio. Lilly, vil du fortælle hvordan 'Undskyld jeg ikke var der' op-
stod?"

"Hej alle sammen! Ja, hvis I skal have hele historien, så startede det jo faktisk med, at jeg
meldte mig syg i starten af september. Jeg havde en idé om, at jeg havde en influenza, der trak ud eller
sådan noget. Tænkte egentlig ikke så meget over det. Men det betød i hvert fald, at jeg ikke var i kul-
turcenteret den 12. Og det påvirkede mig meget. Jeg brød helt sammen. Jeg følte en enorm skyld over,
at mine dygtige kollegaer alle var væk - mens jeg, der lige kunne klare at gå mellem TV'et og køleskabet
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- at jeg stadig var her."
"Ja, jeg synes jeg har hørt om det før - de overlevendes syndrom hedder det bl.a."
"Lige netop. Og jeg anede ikke, at man kunne få det sådan! Så jeg raslede rundt et par dage og

havde det rigtigt skidt. Så fik min søster sendt mig til en terapeut. For det første fik jeg så løst lidt
op for min skyld. Men for det andet opdagede han, at min mavepine var stress! Og da vi rigtig gravede i
det, nåede vi frem til, at jeg i virkeligheden ikke havde brudt mig om mit arbejde et stykke tid. Jeg
havde bare ikke selv opdaget det endnu."

"Virkelig ikke?"
"Ja, jeg vidste jo godt, at jeg ikke var så glad for de opgaver jeg fik. Men jeg tænkte, at det

bare var mig, der var kræsen, og at det ville gå over. Jeg havde slet ikke tænkt over, at det kunne have
noget med min sygemelding at gøre."

"Wow. Så det var godt du kom til en terapeut?"
"Bestemt. Det var så også på det tidspunkt, at jeg var med til en af mindegudstjenesterne. Og

det gik pludselig op for mig, at jeg ikke var den eneste, der havde følt skyld over at overleve. Og mens
der var etableret krisehjælp for dem, der havde døde familiemedlemmer, så var der ikke rigtig et ap-
parat til dem, der 'kun' havde mistet venner og kollegaer. Os, der tænkte 'det var jo et rent tilfælde,
vi ikke røg med'. Og så kom min terapeut med et modigt forslag. At jeg kunne etablere sådan en krise-
hjælp. Den skulle jeg jo tygge lidt på."

"Ha ha. Ja, det kan jeg godt forstå. Var det svært at beslutte sig?"
"Faktisk ikke. Det føltes så rigtigt. Jeg mener, jeg havde jo ikke engang et job at sige op til! Så

det var ret nemt at sige 'nu laver jeg det her - det føles rigtigt lige nu - og så kan jeg hjælpe nogen'.
Og jeg har ikke mærket noget til min stress lige siden! Og det har ikke været svært at finde frivillige
til at bemande telefonlinjerne. Og den første dag, vi havde en lillebitte annonce i avisen, der fik vi 50
opkald! Der blev jeg helt sikker på, at det var det rigtige at gøre."

"Wow! Ja, det er godt nok en spændende historie. Jamen, tak for at du ville være med."
"Jamen, selv tak. Må jeg lige nævne telefonnummeret?"
"Selvfølgelig. Jeg tænkte, vi kunne lige spille jeres jingle, efter det her stykke musik. Og det er

vist dig, der har ønsket et nummer, Lilly?"
"Det er det nemlig. Og jeg har ønsket 'Kringsat af fjender'. Jeg er blevet forelsket i den siden

jeg hørte den den aften ved mindegudstjenesten."
"Det lyder godt. Jamen, så spiller vi den. Og hæng på her på Skyradio, vi vender tilbage med

flere historier om hvad der er sket siden 12. september."

"Helen, har du set lyskransene?"
"Nej, det tror jeg da ikke. Men vent lidt..." Helen lukkede øjnene et øjeblik, og så ud som om hun

lyttede. "Har du kigget i vinreolen?"
"Nej. Hvorfor søren skulle jeg have... Hvad for noget? Du har ret! Hvordan gjorde du det?"
"Det er min intuition. Eller min clair voyance. Hvad du nu vil kalde det."
"Din hvad for en?"
"Pyt med hvad det hedder. Jeg er ved at lære at bruge den, og den kan nogle sjove ting nogle

gange. Jeg har været på et par kurser. Det var egentlig meningen jeg skulle have været på kursus med
Irene, men så - ja, du ved. Og det var egentlig ærgerligt. Jeg tror nemlig, hun var meget stærkere end
mig. Men hun troede ligesom ikke på det. Hm. Og jeg har altid undret mig. Hun ringede til mig den for-
middag, og sagde noget med, at hun ikke burde være i bygningen. Jeg gad vide, om det var hendes intui-
tion, der fortalte hende det?"

"Det ved jeg ikke."
"Men jeg kan fortælle dig noget andet. Siden jeg har tænkt den tanke, at hvis Irene havde lyt-

tet, så havde hun været i live i dag - så har jeg selv lyttet meget mere. Jeg mener - det kunne jo være,
jeg også hørte noget vigtigt en dag." Et øjeblik stod de begge stille.

"Nej, ved du hvad. Vi skal altså have de tarteletter ud nu, hvis de ikke skal brænde til kul."
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"Gud ja! Gå du i forvejen med lysene, så tager jeg tarteletterne med ind."

Birthe så sig omkring. Og rejste sig så. Slog på glasset med sin kniv. "Ja, jeg ville bare sige tak for, at I
alle er kommet. Det betyder meget for Jimmy og mig, at I kunne komme. Og jeg vrøvler vidst." Hun tog
en slurk fra vinglasset. "Nå, men det jeg ville sige... Det er vist ikke jer allesammen, der har hørt histo-
rien om hvordan Jimmy og jeg mødte hinanden. Så jeg tænkte jeg lige ville indvie jer." Hun smilede til
Jimmy, der gav hendes hånd et klem.

"Jer, der har kendt mig længe, kan nok huske, at jeg ikke altid havde begge ben på den her pla-
net. Jeg måtte høre længe for, at jeg kom for sent til min egen 30-års-fødselsdag." Her lo et par af
gæsterne højt, og vekslede blikke. "Og i det hele taget har ure, skatter og den slags ikke helt været
del af min verden. På godt og ondt. Men det ændrede sig jo alt sammen, da - ja, for et halvt år siden.
Den dag skulle jeg jo egentlig mødes med Mette." Hun hævede glasset til Mette, og de skålede stille.
"Og lige den dag var det vist godt, at jeg ikke rigtig havde styr på noget, fordi ellers havde min bil jo
virket, og - ja, det tør jeg ikke tænke på." Jimmy tog igen hendes hånd, indtil hun havde samlet sig lidt.

"I hvert fald. Da først det gik op for mig, hvad der var sket - der tog jeg kontakt til et par af
jer, og så fik vi flikket en støttekoncert sammen. Og nogle af jer tog jeres venner med - og der var
Jimmy jo! Og inden jeg fik set mig om, så var vi kærester. Og jeg skal love for, at Jimmy kan få mig ned
på jorden." Her grinede et par af gæsterne også højt. "Ja, de historier skal vi vist ikke nærmere ind på
her. Men det jeg ville sige. Der er to årsager til, at vi har indbudt jer til middag i dag. For det første
er jeg officielt i 3. måned - og det er skønt!" Et par af kvinderne hvinede, og der blev lidt tumult, mens
nogle af kvinderne krammede Birthe, og et par af mændene slog Jimmy anerkendende på skulderen. Til
sidst sad de dog alle på deres pladser igen.

"For det andet har Jimmy fornylig spurgt, om jeg vil gifte mig med ham - og jeg har sagt ja."
Igen blev der hvinet og krammet. Nogle af mændene kom med højlydte kommentarer om, at Jimmy var
en modig mand. Så blev der igen lidt ro.

Birthe sank. Så talte hun igen, lidt mere stille. "For både Jimmy og mig har det været vigtigt at
arbejde med vores reaktion på attentatet. Men vi er enige om, at vi har håb for fremtiden. Og derfor
har vi talt om, at barnet, hvis det bliver en pige, skal hedde Hope." Gæsterne var også blevet helt stille
nu. "Ja, det var sådan set det. Men måske vil I sammen med mig skåle for lille Hope - og ønske hende
(eller ham) en blid landing i det her liv."

Jimmy tilføjede, "Og en god børneopsparing." Igen lo nogle af gæsterne, og så rejste de sig
alle, og skålede.

Martin rettede på jakken. Ja, der var ikke kun fordele ved pludselig at være kendt. Hvorfor skulle han
dog absolut have sådan noget stift tøj på? Og slips! Men sådan var det tilsyneladende.

Nu begyndte de at klappe derinde. Så måtte han vel hellere gå ind. Heldigvis skulle han ikke sige
noget i første omgang, men bare gå ind og sætte sig. Og det gjorde han så.

Først da han sad på sin plads, fik han mod til rigtigt at se sig omkring. Hvor var der mange men-
nesker! Og de klappede og klappede. Heldigvis holdt de op til sidst - han vidste slet ikke hvor han skulle
gøre af sig selv.

"Ja, velkommen Martin. Og så er vi vist klar til at se din film."
Lyset gik ned. Og så spillede filmen. Martin kendte den jo selv - men det var første gang, han så

den på så stort et lærred. Så han fik lidt tid til at gå med at studere, hvor skarpt billedet stod. Så blev
han opmærksom på folkene omkring sig. Ovre ved et af de andre borde, sad to kvinder og holdt om hin-
anden, mens de græd. Han så tilbage på skærmen - det var et af supernærbillederne. En kvinde, der lå
meget fredeligt på pladsen, og så ud som om hun sov, og drømte noget rart. Han havde været heldig, at
hun lige vendte ansigtet i hans retning.

Så satte han sig lidt mere til rette. I det mindste buhede de ikke. Måske havde filmselskabet
haft ret, da de sagde, at hans film skulle vises for et større publikum.

Da filmen var færdig, et kvarter senere, var der først stille. Så begyndte nogle at klappe, og så
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flere, og så endnu flere. Og inden de var færdige, havde alle rejst sig op, klappede i hænderne, og
stampede i gulvet. Og der gik det for alvor op for ham, at han var kommet til at lave noget stort.

Resten af aftenen gled forbi i et virvar af taler, blitz lys, håndtryk, gråd og klap på skulderen.
På et tidspunkt måtte han selv have sagt noget. Men det kunne vist ikke være ret meget - de blev ved
med at afbryde ham med klapsalver.

Heldigvis kunne han læse nogle af talerne i avisen dagen efter. Og det var ikke småting.
"Martin Laursen viser ny dybde i denne produktion - smukt minde om en forfærdelig dag."
"Denne film vil komme til at tage verden med storm - aldrig er en tragedie blevet skildret med

så stor indføling, så stor stilhed og ærefrygt, og sans for den paradoksale skønhed."
Han var ikke helt sikker på, at han forstod hvad de mente. Men det lød nu meget godt. Og han

var blevet tilbudt en kontrakt på 3 år! Det forstod han til gengæld fint. Ikke mere usikkert freelance
arbejde. Han var ankommet. Eller rettere, han var lige begyndt. Eller det sagde aviserne i hvert fald.

Minna sukkede. Det var bittersødt det her. På den ene side var det jo rart endelig at være lykkedes. At
kunne leve af at være digter. At have fået anmeldelser om, at man var den første digter, der rigtig
havde fanget stemningen efter attentatet. På den anden side - hun ville sådan set hellere have haft, at
Sandra og de andre stadig var i live. Og det havde været sådan en smertelig proces at skrive de digte.
At skrive sig igennem den kæmpesorg, der havde lejret sig over hende i dagene lige efter.

Det havde ikke været lettere at skulle tage stilling til, om hun også skulle sige op. Moderfirma-
et havde med det samme meddelt, at hvis hun var interesseret i at arbejde i en anden afdeling, skulle
hun bare sige til. Men måske havde det alligevel været nemt. For første gang i sit liv havde hun følt,
ikke bare at hun kunne skrive, men at hun slet ikke kunne lade være.

Og nu ville forlaget altså forhandle 2. oplag. Og oversættelser. Og al den slags. Egentlig var det
hende ligegyldigt. Så meget havde hun heller ikke brug for pengene. Men de var kommet med et char-
merende forslag, der lige skulle undersøges. En mulighed for at lave et fond på overskuddet. Eller bi-
drage til et af de andre fonde. Og hun havde allerede en idé om, hvilket fond det skulle være. Et af
dem lånte penge til de overlevende, men kun hvis to overlevende, der ikke havde kendt hinanden i for-
vejen, foreslog et fælles projekt. Det lød meget spændende, og der var allerede kommet et par spæn-
dende projekter ud af det. 2 malere var gået sammen om en udstilling, og et par af malerierne havde de
lavet sammen, for at skildre deres fælles følelser. Og en scenograf og en sanger var gået sammen om
at lave et lillebitte teaterstykke, der i øjeblikket var på turné gennem landet.

Sekretæren så på hende. "De kan godt komme ind nu - de venter Dem."
"Mange tak." Ind og stå overfor forlagsfolkene. Det kunne sådan set blive helt spændende at se

hvor mange procenter hun kunne få ud af det - også selvom hun ikke selv fik pengene. Hun trak vejret
dybt, og gik så over gulvet.

"Held og lykke." Sekretæren smilte til hende.
"Tak. For alle vores skyld."

Bent gik rundt og checkede, at alting var i orden. Gik lige så stille rundt, og smagte på atmosfæren. De
virkede alle sammen afslappede. Et par stykker så ham gå forbi, og smilede til ham.

Han behøvede ikke checke sit ur for at vide, at de havde god tid. Der var ca. 5 minutter til de
begyndte at sende live. 54 TV-stationer rundt omkring skulle videresende deres signal. De havde alle
sammen meldt tilbage, at de havde prøvebilledet. Generalprøven i går var gået fint. Han kunne næsten
bare læne sig tilbage og nyde showet. Men det gav folkene tryghed at vide, at han havde tid til at gå en
langsom runde før de begyndte. Og han havde det også selv godt med det. Han nåede også lige udenfor,
for at trække vejret dybt et par gange, før han gik ind og satte sig i stolen. Den stol, hvorfra han kun-
ne se alle skærmene. Tog headsettet på. Og talte ned - 5 - 4 - 3. Nu var hans øjne som klistret til det
store ur, der skulle dirigere alting de næste 3 timer.

10 minutter senere var introduktionen overstået, og den første komplicerede fase bag dem. Alle
stationer meldte stadig klar, og den første stump af stykket var i gang. Det var en langsom ballet fra
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Moskva. En hyldest til undfangelse og fødsel, med overtoner af sorg over den død, der nødvendigvis
måtte ledsage alt liv. Den næste stump skulle komme fra Berlin, et par sange om børn, der lige har lært
at tale. De havde lydt ret sjove til generalprøven. Berlin så også ud til at være klar. Så han slappede
lidt af. Trak sit eget lommeur frem. Studerede teksten på låget igen. "Lækkert du endelig lærte at
komme til tiden." Lod tankerne gå tilbage til den dag for 3 år siden. Lige den dag var det godt, at han
kom for sent - for hvis han var kommet til tiden, havde han ikke kunnet sidde her. Et par dage senere
havde han svoret en dyr ed. Aldrig mere komme for sent. Det havde været hårdt. Yoga-timerne havde
været vildt dyre. Og terapien - ja, den havde bare trukket tænder ud på alle måder. Og selvfølgelig
havde der også været et par smuttere i starten. Men et halvt år efter opdagede han, at der alligevel
var sket nogle ændringer. Produceren var begyndt at lytte til ham. Folk var begyndt at smile til ham på
gangene, i stedet for at vende blikket bort. Og først en lønforhøjelse, så en lille forfremmelse. Og i
dag var han selv producer.

Og nu denne kæmpe produktion. Der var kommet en tradition for, at hver den 12. september
skulle der være en stor ting, der fejrede årsdagen. Og i år var det altså dette verdensomspændende
teaterstykke, der fejrede livet. Han var stolt over, at netop han var blevet valgt til at samle trådene.
Og sidst i showet skulle han selv på, i 30 sekunder, og fortælle hvor tæt han havde været på døden.
Han og 13 andre havde nøje indøvet hvad de skulle sige. Og så skulle han skynde sig tilbage til stolen, så
han kunne stille tilbage til Moskva, og balletten om fødsel - en reprise.

Han trak vejret dybt igen. Og begyndte så at give de ordrer, der forberedte overgangen, først
til studiet, og hende der linkede numrene sammen, og så Berlin.

Da man en uges tid efter attentatet gjorde tallene op, viste det sig at præcis 1000 var fundet døde. Et
par stykker var måske lidt tvivlsomme - et enkelt hjerteslag, der nok havde fundet sted alligevel, og en
brækket hals, hvor det var svært at afgøre, om faldet var sket før eller efter gassen slap ud. Men po-
litiet fulgte deres eget system, og efter det system var der præcis 1000.

Det gjorde indtryk, at det var sådan et rundt tal. Og der var spekulationer af mange slags. Hvis
det ikke var et tilfældigt tal - hvem havde så grebet ind? Gud? Aliens? Eller var der nogle mennesker,
der havde magten til at gøre det? Det fik mange til at stoppe og tænke over tingene en ekstra gang.

En ny fredsorganisation så dagens lys. Og da tallet kom frem, fulgte deres slogan lige i hælene:
"De sidste 1000 ofre i den sidste krig". Det var simpelthen en gruppe, der svor at bruge alle fredelige
midler for at forhindre, at krig og attentater nogensinde skulle gøre så stor skade igen. Og indrømmet
viste det sig, at det slet ikke havde været en terroristgruppe, der stod bag, men bare en enkelt, for-
virret og såret mand. Men selv han måtte kunne hjælpes, så han ikke så død og ødelæggelse som svaret
på sine problemer.

Gruppen var løst organiseret, og havde nogle få iørefaldende slogans og principper. Nogle af de
første medlemmer begyndte at skrive hjemmesider og bøger, for at få budskabet ud i videre kredse.
Og der var også optrædender på TV. Ikke altid under klapsalver. Vreden og behovet for hævn lurede
stadig i mange hjerter. Men ofte lyttede publikum fascineret, og meldte sig under fanerne før eller se-
nere.

Gruppe nr. 2 opstod 3 uger efter nr. 1. Så blev der dannet nogle få, nye principper for hvordan
de to grupper kunne have forbindelse til hinanden, og alligevel være sig selv. Et halvt år efter var der
grupper i alle store hovedstæder.

Selvfølgelig kom deres slogan ikke helt til at holde. Der var et par krige i gang, og de stoppede
ikke lige fra den ene dag til den anden. Men med tiden blev hver krig "omringet" at 1000-grupper i beg-
ge de kæmpende lande, og så blev begge regeringer kontaktet, og bedt om at skabe fred. Nogle re-
geringer sagde nej. Men det var grupperne forberedt på - og kort tid efter blev der udskrevet valg, el-
ler embedsmændene strejkede, eller hvad der nu skulle til for at gøre indtryk. Og på den ene eller den
anden måde blev begge sider overtalt til at forhandle om fred.

Det blev efterhånden en nyhed, man var vant til at høre. Et eller andet statsoverhoved var be-
gyndt at rasle med sablerne. Og så holdt de lokale 1000-grupper fredsråd. Og kort tid efter blev han
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helt stille - eller blev erstattet, på fredelig og (som regel) lovlig vis.
10 år senere skulle 1000-gruppernes historie skrives.  Der blev talt om gennembrud i freds-

forskning. Hvor trætte alle var af krig. Det geniale system, grupperne var organiseret efter.
Færre nævnte, at grupperne havde fået navn efter dette bemærkelsesværdige attentat, hvor

netop 1000 døde. Det var allerede svært at huske, hvor stort indtryk dette tal oprindeligt havde gjort.
Og der var faktisk ingen der var opmærksomme på, at jorden blev gødet af alle de støttekon-

certer, krisehjælpslinjer, artikler, bøger, digtsamlinger, malerier osv., der vældede frem i samme peri-
ode. Man opdagede simpelthen ikke, at antallet af disse var meget større, end det plejede at være ef-
ter en katastrofe.

Nogle ganske få mente nok at vide, at der var en mening med det hele. De havde hørt om det
brev, Signe efterlod, eller Jens' kryptiske besked. Men de valgte at holde deres mening for sig selv.
Uanset, om det nu var meningen eller ej, så var de ret tilfredse med resultatet.

Og hvordan kunne man også være utilfreds med en verden, hvor der for første gang i århundre-
der var fred, overalt, samtidig?

Nakskov, mandag 10/10 2005. 26/11 2005. 12/1 2006. 16/4 2006.


