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1. kapitel

ATTENTATET

vant til fysisk overlast, og hele hans krop sk~l
vede.

Sveden piblede frem pa hans pande og over-

Anden gang det skete, forstod han, at det var et

l~be.

Og mens det

attentat pa hans liv.

var det som om alle hans sanser blev sk~rpet pa

Forleden aften i Folketin-

gets bibliotek var enogtyve argange af Folketingstidende

~ltet

ned over ham.

Kun ved et mirakel

havde han undgaet at blive knust under den fossilerede talestr¢m.

Men da havde han tilskrevet

det rystelser fra trafikken pa slotspladsen.
Uhyret i den bla trikot, der for fa ¢jeblikke
siden havde grebet ham bagfra, mens han fredsomme-

br~ndte

som ild i hans hals,

en uhyggelig made.
Hvad var det for en svag duft!
lotion? Brut?
Gerningsmanden havde brugt Brut!
ve

~ret

Britta?

After shave
Kunne det ha-

Overfaldsmanden havde

~ret

nok!
Nej, Britta var pa campingferie med Per Kalum

s~rk

ligt stod og tissede pa Rio Bravos pissoir, og som

efter kommunalforeningernes arsm¢de i Alberg.

havde klemt om hans hals, sa ¢jnene bulede ud og
alt sortnede, kunne imidlertid ikke bortforklares.

Desuden var tanken absurd.
Hvad var det med ham? Var han endelig ved at

Nogen havde fors¢gt at myrde ham.

bukke under for presset efter disse mange ar?

Hvordan han var undsluppet den tiltrenkte skrebne, stod ham ikke klart.

Den fulde svensker, der

b¢lgede for hans blik i det skarpe neonlys, matte
have forstyrret gerningsmanden.
Havde svenskeren set noget? Havde han h¢rt no-·
get?

Hvem havde rabt "Moske!"?

Nej, det var umu-

ligt at fa et fornuftigt ord ud af fylderisten.
I sin salige bimmerlim kunne han tilsyneladende
kun lalle: "Tre-nul, tre-nul, tre-nul!.

Var det

virkelig en, der endnu ikke var kommet hjem efter
svenskelandskampen?
Han matte

~tte

sig ned pa det vade terasso-

gulv, sadan svimlede det for ham.

Han var ikke

3.
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4.

EN SAG FOR PET

"D¢dsikker ... ? ".
"Ja, - inden b¢gerne

En ubehagelig morgen var det.

Endnu en uge efter

attentatet kunne han ikke synke sin morgenkrydder
for ¢mhed i halsen.

¢je~bler.

ned over dig i bi-

blioteket, og inden uhyret angreb dig pa pissoiret,
h¢rte du nogen rabe 'Meske!', ikke sandt?".

Og morgenlyset f¢ltes som

sandpapir mod de blodudtradte

~ltede

"Joe .. · ..

Men det

"·

"Vi har unders¢gt sagen, og det viser sig, at

var dog justitsminister Ninas selvtilfred-

ordet Mosk~ i den islamiske verden betyder en slags

se grin, da han tradte ind pa statsministerkonto-

kirke", fortsatte Nina stolt og viftede med en bog,

ret ledsaget af chefen for Politiets Efterretnings-

som var blevet medbragt i mappen.

~rste

tjeneste, der bar hans mappe.

"Der er derfor ingen tvivl mulig.

Som sit idol - afd¢de J. Edgar Hoover - opfat-

Khomeiny el-

ler Gadaffi har sendt en d¢dspatrulje ud efter dig",

tede Nina efterretningstjenesten som sit private

sagde justitsministeren, mens han klaskede handen

leget¢j.

i bordpladen for at give sine ord

Og intet forn¢jede ham mere end kampen

mod farlige statsfjender, der kunne kaste glans
over hans person.

"Jamen ... ", fremstammede manden, der blev kaldt

var Danmark ikke ble-

Des~rre

Povl.

Men Nina lod sig ikke afbryde i sin tankeba-

vet tilgodeset med hverken r¢de terrorister eller

ne.

flykapringer, som andre vestlige demokratier.

mappen fortsatte han

Men

nu havde man i det mindste et politisk attentatfors¢g, og Nina kunne vanskeligt skjule sin
"Sagen er l¢st, Povl!",

erkl~rede

er islamiske fanatikere,

gl~de.

han begejstret

mens han rev mappen fra efterretningschefen.

"Det

ja, maske Carlos selv,

Gestikulerende med et gulnet avisudklip fra

"Islamiske fanatikere?", udbr¢d manden, der blev
"Igar sagde du, at det var

den bulgarske forbindelse?".
''Ja, ja, men den teori har vi faet besked pa at
droppe", svarede Nina affErdigende.
den nye teori d¢dsikker!".

"Desuden er

uanf~gtet:

"Og hvem ville de

bruge til en sa betydningsfuld mission?
den end Carlos, naturligvis!

Ingen an-

Den bedste hit-mand

i Det mellemste \ilsten."
0g mens han henf¢rt gentog navnet Carlos for sig

selv, tog Nina et par sma dansetrin og havde
v~ltet

der er ude efter dig!".
kaldt Povl, overrasket.

~gt.

efterretningschefen.

~r

5.

3. kapitel

LYKKEPOSEN

"Hvorfor i al verden skulle islamiske fanati.kere
dog ¢nske at myrde mig", indvendte manden, der
blev kaldt Povl og flyttede blikket fra justitsminister Nina til efterretningschefen, der sad pa
gulvet og gned sit ben.
"Det skal jeg sige dig, min dreng", svarede Nina pa den utalelige, faderlige facon, der var hans
vane. "Det er fordi, du er statsminister i Danmark!".

"Skulle det ve:re en grund?", spurgte han vantro.
"Ja", erkl<!!rede Nina og studerede sine negle.
"Et dygtigt efterretningsarbejde har afsl¢ret det."
"Ja, manner", br¢d efterretningschefen gl<!!destralende ind. "Vi fandt det i lykkeposen! ".
"I lykkeposen?".
"0h, ja, faktisk har vi det fra en af de informationspakker, som Herbert gar og S<!!lger", indr¢mmede Nina og skulede ondt til efterretningschefen.
"Du ved - mest gammelt stof fra Mossads overskudslager. "·
"Men", skyndte justitsministeren sig at tilf¢je,
mens han irriteret rakte handen bagud mod den surmulende efterretningschef, "denne gang har vi vaeret
superheldige."
Og idet han kneb ¢jnene sammen, laeste Nina op
fra bagsiden af en gammel kuvert, som efterretningschefen havde rakt ham: "Fra den israelske

6.

efterretningstjenestes inderste cirkler forlyder
det, at den danske statsminister. er kommet pa den
islamiske d¢dsliste, fordi han under krisen i 1973
udtalte sin helhjertede st¢tte til Israels sag."
"Jamen, det var jo Anker J¢rgensen!", udbr¢d
han bestyrtet.
"Javist, javist", svarede Nina med et overbaerende blik. "Men den slags detaljer ta'r de vist ikke
sa n¢je dernede. Desuden", fortsatte han med en
fiffig mine, "det forklarer noget, som vi aldrig
har kunnet finde en fornuftig forklaring pa."
"Hvad da?", spurgte han.
"Jo, det forklarer, hvorfor Anker J¢rgensen
uden paviselig grund overlod statsministerposten
til dig!".

8.

7.

- det var ikke uden grund, at han blev kaldt s¢-

M0RKETS GERNING

4. kapitel

spejderen.

Han havde ikke troet et ¢jeblik pa PETs teori.
Men han havde ikke sagt noget.
ville Nina og hans hemmelige
af at ryste
- genere

tr~et,

I de

~sener

~re

som de kaldte det.

g~stearbejdere

uger

n~ste

optaget

Det vil sige

og andre, hvis m¢rke l¢d og

fremmede madlugt bragte dem under mistanke for islamisk fanatisme.
mester i

Og da carlos var kendt som en

forkl~ningens

kunst, var der

n~ppe

den

danske mand og kvinde, der ikke risikerede at blive

sl~bt

til forh¢r pa politistationen.

For ham var det godt.

Han havde brug for ar-

bejdsro, nu da en d¢delig trussel uventet var dukket op.
Naturligvis havde han straks s¢gt

hj~lp.

Bre-

vet til H. var blevet afleveret dagen efter attentatet, og tillidsfuldt var han nu pa vej efter
svar.
i det

Han vidste, at coroputerne havde trukket vod
verdensomsp~ndende

havde der

v~ret

hav af informationer, og

noget af finde, sa var det blevet

fundet.
Selv om den m¢rke efterarsaften var fyldt med
regntage, havde han ikke haft

sv~rt

ved at fa ¢je

pa kridtstregen, da han passerede Gefionsspringvandet.

Klar bane!

Et blik pa uret fortalte ham,

at han var en anelse for tidlig.

Han kunne ikke

ga over og kigge pa det blanke mahogni og skinnende
messinq i sejlsportsforretningens vinduer. Desv~rre

Men han matte ikke blive set i skinnet

fra butiksvinduerne.

En sm¢g pa Toldbodgades m¢r-

ke hj¢rne kunne han dog godt tillade sig.
han

Hvis

frakkekraven godt op og filthatten godt

tr~~

ned.
Som han stod der med regnen mod sit ansigt, f¢1te han sig pludselig lykkelig.

Der var en st¢rre

mening med hans liv, og hvor mange inden for hans
kreds kunne sige det?
Det var rigtigt, at han matte
alene.

b~re

en stor byrde

Men i aften f¢lte han sig ikke ensom.

Det

var som om, at den gamle panserbil foran Frihedsmuseet sendte ham en hilsen:

Du er ikke alene,

kammerat!
Tiden var inde.

Han kastede cigaretskoddet fra

sig og tradte det ud med foden.
Det var en tankel¢shed, og han greb sig i den.
Forsigtigt bukkede han sig ned og samlede omhyggeligt papir og tobaksmulder op og kom det i frakkelommen.

Skulle han overleve den frygtelige fare,
matte han v~re sa god som de bedste.
Sa drejede han ned ad den lange, m¢rke gade.

9.

s.

kapitel

POSTKASSEN

Han havde bestemt ikke V2ret utilfreds, da de besluttede at flytte postkassen. Havfruen havde v~
ret et nervepirrende sted. Der var turister dag
og nat, og uden et st¢rre fotoudstyr havde det V2ret umuligt ubemrerket at na frem til skjulestedet.
Han havde endda mattet l&re at sige "Tillader De?"
pa japansk.
Amaliehaven derimod var det ideelle sted. Det
var ikke uden grund, at anl~gget med stenkolosserne og taks-buskene blev kaldt skibsreder-mausol~et.
Der var altid ¢de som pa en kirkegard.
Det var der ogsa nu, forsikrede han sig. Tre
gange havde han V2ret anl&gget rundt uden at m¢de
et menneske. Han havde spejdet op og ned ad kajen
uden at se nogen, og ogsa slotspladsen var mennesketom helt op til Marmorkirken. Det var egentlig et
uhyggeligt kvarter. Men for ham bet¢d det, at han
uforstyrret kunne beV2ge sig hen til den hemmelige
postkasse.
Han fandt hurtigt s¢jlen. Men da han fik ¢je
pa tyggegummiklumpen, forstod han, at alt alligevel ikke ville ga glat pa denne m¢rke aften.
"Satans, satans", hvislede han sagte for sig
selv.
Teoretisk set var jerns¢jlerne perfekte som
skjulested for hemmelige budskaber. En dekadent
fan;;asi ;·,avde uds·tyret dem med t"'rede huller, som

lo.
var de gaet i ford&rv. Og i et af disse huller
kunne et brev let skjules.
DesV2rre glemte H., at manden, der blev kaldt
Povl, var en lille mand. Faktisk en del under middelh¢jde. Og det h<!!ndte, at det hemmelige brev var
anbragt, sa han ikke kunne na det, selv om han stod
pa ~er.
Sadan var det nu.
Smabandende begyndte han at klatre op ad s¢jlen.
Han kunne godt fa fat, men de kunstigt ~rede kanter skar hans h<!!nder og ridsede hans blanke sko.
Netop mens han ornklamrede s¢jlen en meter over
jorden, mens han fors¢gte at vriste den forseglede
(!!Ske l¢s, h¢rte han en voldsom knurren lige bag
sig.
Og da han forskr~ket vendte hovedet, sa hatten
blev slaet af, stirrede han ind i et opspilet r¢dt
gab med v~ldige, skarpe t~nder.

12.

ll.

6. kapitel

PUNKERNE

Det var utaleligt.

Men direkte foruroligende var,

at en ung pige if¢rt

l~dert¢j

med jernnitter og

Gabet, der andede ham i ansigtet, tilh¢rte en

haret sat op i stive pigge stod og stirrede pa ham;

hund, der var sa stor, at den kunne stirre ham ind

mens en uforl¢st genkendelse arbejdede i hendes

i ¢jnene, nar den stod pa bagbenene, selv om han

sortmalede ansigt.
Sveden sprang frem pa hans pande.

Og bag det

hang en meter over jorden.
vede sa han flere hunde.

v~ldige

ho-

bredte et forklaringens lys sig i pigens unge

Og mennesker.

Hans f¢rste impuls var at springe ned og flygte.
Men hans bukser havde sat sig fast pa en af de skarpe kanter, og han kunne ikke komme l¢s.

menneskene.

"Orv mandl

tr~k.

Er du ikke Otto Leisner!", udbr¢d

hun begejstret.
Sa var de forsvundet

lige sa pludseligt, .. SOlll de

var kommet, og han kunne rive sig l¢s.

Var han prisgivet?
"Du skal ikke

Og samtidig

v~re

bange for Fido", rabte et af

Det var en ung pige med en halv meter

h¢jt gr¢nt har og en spraglet dragt.
hvalp, ogden vil bare lege.

"Det er en

Giv manden et kys,

Fido!".

Hvorpa hundens enorme tunge sk¢d frem og st¢dte

Mens hundeglammen fortonede sig i det fjerne,
unders¢gte han sine iturevne bukser og skrabede
hundeb~

af skoen med en ispind.

Esken med det hem-

melige budskab la sikkert i frakkelommen.

Nu mang-

lede han blot en ting.
Oppe pa anl~gets nordre bastion, hvorfra man

hans hovede ind i s¢jlen, sa metallet rungede, og

kunne kigge ind over slotsmuren til den fors¢mte

han sa sol, mane og stjerner.

"Er den ikke s¢d!",

have, tog han sin Ronson frem.

h~nderne

sammen i begejstring

udbr¢d pigen og slog

over hunden, der nu for rundt i

anl~gget

i vild

Og mens han holdt

den i vejret, lod han gasflammen br~nde nogle fa

jagt med de andre hunde, sa de unge planter fl¢j

sekunder.
En skygge bag Amalienborgs snuskede gardiner

i luften.

fortalte ham, at H. havde opfattet budskabet.

"Nej, se hvad manden g¢r med

~len!",

rabte en

ung mand med h¢j silkehat og.sikkerhedsnal i ¢ret
og pegede pa ham, som han hang og ornklamrede
"Det er rigtigt, mand!
"V~r

har.

~len.

Make love, not war!".

nu tolerant", fnisede pigen med det gr¢nne

13.

7. kapitel

KONTROL

Enhver, der i det skjulte arbejder som agent for
en efterretningstjeneste, har en kontrol. Det vil
sige en anden hemmelig agent, med hvem han kommunikerer, og som sikrer forbindelsen til moderorganisationen.
Manden, der blev kaldt Povl, var ingen undtagelse. Hans kontrol var H., der arbejdede under ~kke
fra Amalienborg.
At bruge kongeslotte som ~kke for hemmelige
agenter var for indviede n~sten blevet et vare~rke
for en af Moskva Centers bedste hjerner. Ham, som
John le Carre kalder Karla i sine romaner.
I virkeligheden hed han Laila. Og det var selvf¢lgelig ren ¢nske~nkning, nar le Carre lod George
Smiley besejre ham efter tusinder af sider. Laila
blev pensioneret for ar siden og nyder efter sikre
forlydender sit otium som biavler i en dacha uden
for Moskva.
Det var Laila, der i sin tid havde faet placeret
H. under d~kke pa Amalienborg som kontrol for manden, der blev kaldt Povl.
Men det var ogsa Laila, der i sin tid havde faet
anbragt Anthony Blunt som forvalter af dronning Elizabeths kunstskatte. Sa manden, der blev kaldt
Povl, havde naturligvis faet sig en slem forskr~
kelse, da Sir Anthony i en h¢j alder var blevet afsl¢ret som mangearig medarbejder i KGB.

14.

Mange s¢vnl¢se ~tter var det.blevet til. Men
til sidst havde han overbevist sig selv om, at der
ikke var nogen fare. Operationen var hermetisk
lukket. Sa lukket, at den afhoppede KGB-chef, der
havde bragt Nina i rampelyset for en tid, ikke hav-de haft den fjerneste anelse om hans eller H.s eksistens.
Ja, selv efter sa mange ar vidste han ikke engang selv, om H. var hofmarskallen eller prinsen.
Men de mange stavefejl gav selvf¢lgelig en antydning.
Budskabet var imidlertid klart nok. Af brevet,
soro han l~ste i sengelampens s~r, fremgik, at centret ikke kunne give nogen forklaring pA attentaterne.
Medmindre •.. han l~ste det for tyvende gang
roedmindre det skulle ses i sammenhreng med den kodemeddelelse, der var indgaet fra centrets spion i
Langley, Virginia.
Meddelelsen oro, at amerikanerne sandsynligvis
havde spillet deres trumf Es ud. At CIA havde aktiviseret sin farligste agent. Handen, der blev
kaldt Euro~eren!

•

16.

15.

s.

kapitel

TANKER I NATTEN

havde det

~ret.

Bade pa krop

09

unifo~r

bar

de stadig spor af de frygtelige kampe, de havde
Han kunne ikke sove.
navn der spredte
ude.

Tanken om

Euro~eren

~ret

- et

- lukkede lissom s¢vnen

r~dsel!

Og mens han hvilel¢st kastede sig i lagnerne,

og det gra morgenlys begyndte at sive igennem sove~relsets

chintz-gardiner, gik hans tanker tilbage

igennem.

Men de var fulde af godt

h~r,

og lissom ¢ens ¢vrige unge havde han f¢lt zig draget af deres lejr, hvor der altid gzstfrit blev
budt pa s¢d te og cigaretter. Nogle f~telige
h~sere

med papmundstykke, husltede han,

l!llenB

et

lille smil uvilkarligt gled over hans ansigt.

til begyndelsen.
Som de bedste danske

~nd

var han s¢nderjyde.

Stemt for heltegerninger, som det unge sind er,

Almindeligvis forbindes s¢nderjyder med heftige pa-

havde han og de andre naturligvis plaget de sibir-

triotiske f¢lelser.

ske vildmrend for at fa dem til at
res krigsbedrifter.

Men livet i

gr~nseegnen

mellem

to nationer giver ogsa en forstaelse for menneskelige

sammenh~nge,

der er st¢rre end de

sn~vert

na-

tionale.

Men krig havde de
intet

Det gjaldt ihvertfald ham, der var f¢dt i en by,
der blot en halv snes ar tidligere havde

v~ret

tysk.

~odt

~gtet

for~lle

at tale om.

pa deres gebrokne tysk.
Men om livet i landsbyerne,i den store taiga og
pa Kazakhstans stepper fortalte de gerne.

tyske

be~gende

~ret

ham umuligt at forklare den

nazistiske undertrykkelse med tyskerens sygelige
nationalkarakter og en gal mand i Berlin.
havde han

v~ret

Dertil

for fortrolig med det tyske. Uhyr-

lighedernes arsager matte

~re

¢konomiske og poli-

tiske - ikke psykologiske.
Gennembruddet for hans politiske bevidsthed var
imidlertid kommet i en hel anden ende af landet.
Nemlig pa Bornholm, hvor han tilbragte sensommeren
1945 hos bekendte af familien.
Uden for Nex¢ havde han m¢dt de russiske kampsoldater, der havde befriet ¢en. En vild skare

Der er

at sige om krig, havde de afvisende sagt

Saledes havde det i de tidlige ungdomsar under den
be~ttelse

om de-

Og sa

smukt og levende, at vemoden i deres

hjeml~ngsel

greb en om hjertet.

Og sa havde de talt om freden, der skulle her-

ske i verden.

17.
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FESTEN

Mens Lis i s¢vne skubbede sig ind til ham, og de
f¢rste fuglefl¢jt blandede sig med skralde~ndenes
st¢jen i garden, gik hans tanker videre.
Han huskede den aften for fyrre ar siden sa
klart, som havde det v.reret igar.
Russerne havde bygget et stort bal pa klipperne,
og der havde v.reret harmonikaspil, sang og dans. Sa
havde kaptajn Ivan rejst sig og manet til stilhed.
Og mens han lod handen pege ud over den m¢rke 0sters¢, havde han sagt, at dette skulle v.rere et fredens
hav. Dets vande skulle omskylle alle kyster med
venskab og forbinde bade Danmark, Sovjet og Tyskland i et fredens broderskab.
Og han havde fortalt om de to bomber, der var
spr~ngt i Japan, og forklaret, at endnu en krig
ville blive civilisationens og menneskehedens undergang. At forhindre det er den nye generations
vigtigste opgave, havde han sagt, mens han havde
ladet sit blik hvile pa deres unge blussende ansigter.
I det ¢jeblik havde han forstaet det hele. Som
de fleste komplekse ting, var det i virkeligheden
ganske simpelt. Forlegen men besluttet havde han
rejst sig. Det var sandt, havde han fremstammet,
og han ville vie sit liv til kampen for freden og
folkenes venskab, sa der aldrig mere skulle blive
krig.

18.

Sa var et v.reldigt hurmelhej brudt l¢s. Mens
kaptajn Ivan tog ham i sin bj¢rnefavn, havde de
sk~ggede barbarer rabt hurra og kastet deres uldne
huer op i luften. Sa havde de kastet ham op i luften. Og der var kommet flasker frem. En vodka sa
s~rk, at han havde frygtet at blive blind.
Et ~ldigt kalas havde det v.reret. Og som det
var sket den nat, slumrede han nu ind, mens tonerne
af Kali~~a genl¢d i hans hoved.

2o.

19.

lo. kapitel

PARTISAN

Han havde ikke sovet mange ¢jeblikke, f¢r han blev
revet ud af sin slummer af ~kkeurets kimen. St¢nnende rejste han sig pa armen. Hvad var klokken?
Ah, ministerchauff¢ren kom og hentede ham om tre
kvarter. Sikke en forbandet hovedpine!
Hovedpine havde han ogsa haft, da han vagnede
den morgen. Russerne havde pakket ham ind i trepper,
og som han la der og missede med ¢jnene mod morgensolen, var kaptajn Ivan kommet over til ham med et
krus skoldhed te og et stykke dampende frisk br¢d.
Russeren havde sat sig pa hug ved hans side og
havde takket ham for hans ord. Men sa havde han
tilf¢jet, at med en sa afg¢rende beslutning matte
man ikke forivre sig. Man matte ikke lade sig rive med af en stemning, men n¢je trenke sagerne grundigt igennem. Man matte studere.
Han var selvf¢lgelig blevet skuffet. Men han
havde lant de kr¢llede h~fter, som kaptajnen havde
tilbudt ham. Og han havde studeret ikke alene dem,
men ogsa alt det, han havde kunnet fa fat i pa folkebiblioteket i Nex¢.
Og jo mere han havde studeret, jo mere sikker
var han blevet i sin sag. Det fortalte han kaptajn
Ivan dagen f¢r, han skulle rejse fra ¢en. Han havde ogsa sagt, at han ville melde sig ind i DKU,
nar han kom hjem, og kaptajnen havde svaret, a·t det
var en klog og rigtig beslutning.

Men sa havde russeren kigget l~nge og eftertrenksomt pa den opvakte unge mand, som han havde la!rt
at

~tte

pris pa.
"Har du en lille tid, Pavel?", havde han endelig

spurgt.
De var k¢rt i lastbilen ned til stranden, og
mens de fra forsredet iagttog et tr~k af grag~s over
den bla hiw~el, havde kaptajnen bedr¢vet forklaret,at der kom s~rere tider for freden, end de havde
habet.
"Bliver der krig?", havde han forskr~ket spurgt.
"Der kommer en kold krig", svarede russeren.
"De imperialistiske kr~fter ¢nsker ikke fred og
venskab mellem folkene."
Han havde l~st grundigt og forstod det godt. Det
ligger ikke i gribbens natur at spise gr¢ntsager.
Han forstod ogsa, hvad kap·tajn Ivan mente, nar han
fortalte, at der i den kommende strid for fredens
bevarelse ikke blot ville blive brug for frontsoldater, men ogsa for partisaner, der kunne arbejde .
bag fjendens linier.
"Partisanens lod er ensom og farlig", havde kaptajnen sagt. Men han havde blot set russeren roligt i ¢jnene og rakt ham handen.
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AKTIVISERET

Altsa havde han ikke meldt sig ind i DKU, men i
Konservativ Ungdom. Og da han var gjort af bedre
stof end de fleste der, fik de h¢jere kredse i
partiet snart ¢je pa ham. Fra at v~Ere en lovende
ung mand blev han snart en betydningsfuld person.
Men nar han i et fugtigt lag sang med pa de
bloddryppende sange om, hvordan de r¢de skulle
trampes ud, gik hans tanker altid tilbage til Bornholm.
Det var gaet, som kaptajn Ivan havde spaet. Efter fredens og habets alt for korte sommer, havde
imperialismens isfingre ogsa klemt til om Danmark.
Der havde altsa i h¢j grad vreret brug for ham. Men
arene var gaet, uden at han havde h¢rt noget. Han
troede faktisk, at han var blevet glemt.
l1en sa var brevet kommet en morgen med posten,
og hans hjerte havde ligefrem hoppet i brystet pa
ham, da han pa kuvertens bund havde faet ¢je pa
den halve billet fra forlystelsesparken Brrendegardshaven.
I de·t febrilske fors¢g pa at finde den lille
reske blev han r~sten begravet i slips og habitter,
men til sidst fandt han den.under de sorte st¢vler
bagerst i klredeskabet.
Jo 1 Billet tens to hal vdele passede sam.\-nen, som
var de lige blevet revet over. Han skulle tra2de i
funk'cion. Sa spamdt ho.vde han v2ret, o.t han havde

22.

skaret sig under barberingen og bl¢dt soro en gris.
Uvilkarligt gled hans hand op til det lille ar
pa hagen. Hans f¢rste karopsarl Og mens han tilbagelrenet i ministerbilens brede bags2de kiggede ud
pa den k¢benhavnske morgentrafik, smilede han ved
tanken om sin f¢rste mission.
Det havde ~ret i de ar, hvor et folkeligt pres
havde bragt imperialismen i defensiven. Men en
spinkel balance havde det ~ret, og afspamdingsprocessen mellem 0st og Vest var hele tiden blevet
s¢gt saboteret.
Danmark er blot et lille land. Men ogsa begivenheder i et lille land spiller en rolle. Imperialisterne forstod dette. Og deres strategi var
stadig den sarr~e simple som i Fasken 1949, hvor
det var lykkedes Washington-agenter at bilde den
socialdemol(ratiske statsroinister ind, at russiske
tanks var pa vej ind over Danmark, sa han skr<Ekslagen var l¢bet rundt i. cirkler, som en. hovedl¢s
h¢ne. Det gjaldt med alle kneb og midler om, at
presse det store arbejderparti til h¢jre. Hermed
kunne man nemlig lam.me fagbe~elsen og dermed blo-_
kere for det krav om fred og afs~nding, der l¢d
fra det danske folk.
At besv~rligg¢re sadanne fr~ manipulationer med det danske socialdemolu::at.i, havde '~<eret
den opgave, han havde faet. 0!11· ~r havde hans
f¢rste mission ~ret at neut~ Plll.ppa Jackson .
borgmesteren i Gladsakse.

23.
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SUBVERSION

Der havde ~ret al grund til at formode, at Pappa
Jackson var blevet rekrutteret af CIA. Og Pappa
havde ~ret ideel til den opgave at fastholde socialdemokratiet som et atlantisk parti, som man
kaldte det.
Maske havde han manglet Per Hrekkestrups vid og
drengede charme, men med sin srere magnetiske udstraling og med magtbasen i Gladsakse havde Pappa
¢vet stor indflydelse pa de vankelmodige medlemmer
af socialdemokratiets ledelse. Han skrremte dem
simpelthen.
Hans ordre havde vreret enkel: 'Fjern det darlige reble i kurven. Stop Pappa!'.
At infiltrere radhuset i Gladsakse, hvor Pappa
Jackson herskede som en middelalderfyrste, havde
v~ret operationens f¢rste trin.
Og det var lykkedes ham gennem en elegant. man¢vre, der havde anbragt ham i viceborgmesterstolen.
Sikkert placeret inden for murene var han gaet
igang med operationens n~ste trin. Hver gang de
var alene pa borgmesterkontoret, havde han udbrudt:
"Ja, Pappa, hvor har du ret!" eller "Det var
dog stralende, Pappa!" eller· "Der er ingen som dig,
Pappa!".
Virkningen var straks begyndt at vise sig, og
sna.rt var manden d.¢v og blind for andet end sin
egen fortr~ffel.ighed. Resten havde vreret simpelt.

24.
En enkelt S<ll!tning - "Bare du ;ikke l¢ber t¢r for
benzin, Pappa!" - hvisket i forbifarten, havde v~
ret nok. Pappa havde brudt med sit gamle parti og
havde startet sin egen forretning.
Selvf¢lgelig havde det kostet regeringens liv.
Men det store arbejderparti krempede nu engang langt
mere energisk for fred og afs~nding, nar det var
i opposition. Og fredens sikring var hans opgave.
Herefter havde Pappa naturligvis mistet sin nyttighed for CIA, der solgte ham til sydafrikanerne,
der jo ikke har rad til at vrere krresne.
Pappa havde opfattet det som en forfremmelse.
Efter et bes¢g i Johannesburg var han begyndt at
ga med.en krempestor Colt magnum i et sv.rert oksel~
derhylster under jakken. Det havde naturligvis
ikke kunne skjules. Men efter at kulturminister
Fifi havde lovet Folketingets przsidium, at det
kun var tr2patroner, havde man valgt at se gennem
fingre med det.
"Ah, nej!", matte han uvilkarligt udbryde, da
bilen k¢rte over slotspladsen. Det var en branche,
hvor der ikke var rad til bl¢d~denhed. Men han
fik alligevel et lille stik i hjertet ved synet.
Der stod Pappa igen nede i krya-t og dirigerede
trafikken!

26.
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bekymret spurgt.

FORHINDRINGSL0B

Han var en stor modstander af

offentlige udgifter.
sp~ndsti

Han tog trappen op til Christiansborg i

ge spring, mens han med et hovedkast fors¢gte at
henlede de forsamlede politibetjentes

op~rksoro

Sadan var hele formiddagen gaet.
forkontoret tomt.

Han abnede d¢ren og spejdede

ned ad den lange gang.

Nej, sekretrerer og skrive-

hed pa trafiksammenbruddet og de tudende bilk¢er.

damer var gaet i kantinen.

Sa var han igennem d¢ren.

d¢ren og satte en stol for.

Men hvad var det!

Han stoppede brat op.

Inde

Men nu var

Forsigtigt lukkede han
Sa laste han sit eget

kontor indefra og trak gardinerne for.

Endelig

i foyeren stod Conny med sine scrapb¢ger pa armen

laste han den nederste skuffe i arkivskabet op og

og ventede.

fiskede en lille japansk transistorradio op.

han den

"Ah, nej - ikke igen! " .

besv~rlige

vej igennem

Sa matte

trak antennen ud,

k~lderen.

Labyrinten af korridorer under slottet var fyldt
fra gulv til loft med gamle arkivpakker og spindelv~v,

men netop som han troede, at han havde force-

ind pa stationen.
tilled sig.

~ndte

og stillede omhyggeligt

Det var en af de fa

ster Nina ud af en niche.

view med Hardy Hansen.

Og sa havde han t1Umodigt mattet l<Egge ¢re til
Ninas

omst~ndelige

rapport.

Politiet havde nu

vare~gtsf~ngslet

dinge og sat dem i isolation.

741

udl~n

If¢lge statistik-

ken - her havde Nina halet et tykt bundt tabeller
frem - skulle det give mindst
for 48 timer.
til staelser.
l~nge
1

en

tilstaelse inden

Efter 72 timer skulle det give fern
Efter 96 timer 18.

Ja, ventede man

nok, ville alle tilsta.

~Men

det har

""1li

vel ikke brug for?", havde Nina

han

"Eo, ho ... ", klukkede han, mens han tog madpakken og termokanden op af mappen.

grin - "og regnede derfor med at kunne m¢de dig
her. u

gl~der,

At lytte til Radio Romer!

ret alle forhindringer sikkert, tradte justitsrnini"Jeg sa hende ogsa" - sagde han med et svedent

Han

lig en dag alligevel.

Der var et inter-

Maske blev det ikke sa dar-

27.
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28.
Nej, problemet var, at han udadtil skulle

DOBBELTSPIL

en anden person, end han var indadtil.

stol ham, at personalet var vendt tilbage

fra frokosten.
fra sin lyssky

lokket med

Skiftene begyndte i stigende grad at volde ham
Det var ikke det, at han i en konventionel forstand tjente fremmede interesser.

I det borgerli-

ge parlamentariske demokrati kan politikeren vanandet end agent.

pa

Arbejdsgiverforeningens elitekursus

for erhvervstopfolk.

For et millionbel¢b skulle

en amerikansk psykolog-guru ved

vanskeligheder, matte han indr¢mme.

v~re

at han oftere og oftere kom i tvivl om,

Han huskede med gru dengang, da han var blevet

og blev igen konservativ

statsminister.

skeligt

s~rt,

hvem han i virkeligheden var.

Lynhurtigt fjernede han sporene
forn~jelse

At gennem-

f¢re dette dobbeltspil var efterhanden blevet sa

Mens han sad og nynnede, fortalte braget fra en
v~ltet

~re

hj~lp

af massesug-

gestion og sutte¢velser befri erhverslederne for
de skyldf¢lelser, der h¢rer til udbytningens skyggeside.
Det var, mens han med de andre topchefer havde

Ihvertfald kunne han

ikke pa staende fod komme i tanke om en eneste fol-

hoppet rundt pa bordene og taktfast br¢let, at man

ketingskollega, der ikke tjente fremmede interesser.

har ret til at

Omend det

selvf~lgelig

er og lignende.

f¢rst og fremmest var firma-

~re

rig, nar man er bedre end and-

re, at det var slaet klik for ham.
Han var f¢rst kommet til sig selv, da han omgi-

Sadan var systemet.

Selv han - statsministeren - matte som en an-

vet af politi og presse la pa gaden uden for sin

den bydreng stille pa Monsemands kontor for at mod-

bo~l.

tage dagens ordrer.

som han abenbart havde

Ordrer som Monsemand havde

hentet fra de store monopolers bestyrelser, hvor
han af

sa~~e

nedv~rdigende,

Og han som bare

Og siden var det flere gange sket, at hans rolle

Og pengene var gode, matte han indr¢mme.

havde taget magten fra ham. Som f.eks. dengang
han solgte en uvidende mand sin rottebef~ngte villa.
Nu frygtede han, at Mr. Hyde til sidst helt vil-

Desuden var den arrogante Monsemand den bedste
impressario, som partiet havde haft.

H¢jesterets-

le tage magten fra Dr. Jekyll.

sagf¢reren var ferm til sit specielle

handv~rk,

at

og

man havde helt undgaet skandaler som i Forbundsrepublikken.

Drengen havde villet

hugge hans d¢rskilt; som souvenir.

men som de

sagde i partiet: Man bider ikke den hand, der fodrer enl

~vet.

havde kunnet k¢be et nyt!

grund var medlern.

Det var naturligvis

Under ham havde der ligget en spinkel dreng,

fagbe~gelsen

Ban kunne kun habe,

snart ville l®W op til sit answ'r

og i tide g¢re alvor af sit lll$'f'M om at fjerne ham.
Andre kr~fter matte tr~de til.

3o.
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Radios TV-speakere, og halsende ?agefter havde
socialdemokratiet mattet tage til takke med en

pa

Han arbejdede

sit kontor, til det m¢rkaede.

ringede han ned til S¢rensen.
f~rdige med at stille op i

Sa

Jo, TV-folkene var

salen.

Jo, de var gaet

hjem, dem der ikke stadig sad i snapstinget, for-

tidligere filminstrukt¢r.

Nu vidste man aldrig,

om Anker J¢rgensen spillede Harry eller kammertje-·
neren.
Med undtagelse af kommunisterne, der mente at
kunne tillade sig at se stort

talte folketingsbetjenten.
"Og .•. ¢h ••• frk. Conny, har De set hende no-

pa

den slags, var

ingen dog gaet fri af mediets diktatur.

SF havde

f.eks. mattet starte en landsd«kkende pengeindsam-

get sted?''.
"Nej, savidt jeg er orienteret, taler general-

ling for at fa Gert Pedersens

sekret~ren

for de unges atlantsammenslutning iaf-

hans eget parti havde pa Arbejdsgiverforeningens

ten om menneskets frihed for Rotary i Uggerl¢se",

regning mattet hyre et amerikansk konsulentfirma

svarede folketingsbetjenten.
Ingen kunne som S¢rensen ~re formelt korrekt

til at bygge hans image op.

og

uforska~~et

pa samme tid,

friserede sig foran spejlet.

~nkte

han, mens han

Sa stirrede han sig

rettet.

Og

Des~rre

havde man glemt at tage hensyn til kul-

turkl¢ften.

Hvad hjalp det, at han lignede Reagan,

nar han i folkemunde blev kaldt 'parfume~lgeren'.
~ret

selv fast i ¢jnene og pr¢vede sit smil en halv

Og havde de

snes gange.

laen, fordi det havde styrket

Og da det var tilfredsstillende, be-

~nder

begejstrede for det med rottevilkerne~lgernes

til-

gav han sig ned i den tomme folketingssal for at

lid, sa havde de ~ret rasende, da han var taget

forberede sig pa morgendagens TV-transmitterede

pa cykelferie med Lis.

finanslovsdebat.

ind, at det for danskerne var det samme, som nar

Mens han foran de tild«kkede TV-kameraer ind¢vede de forskellige positurer, som han havde la=rt,

Ronald og Nancy tog pa rideferie, for at fa dero
til at forl2nge kontrakten.

kunne han ikke lade va=re at ta=nke pa, hvordan de
snu gardejere i Venstre havde snydt dem alle.
Med en lang tradition for ideologisk folkeforf¢relse havde de forstaet mediets betydning f¢r
nogen andre. Og inden man fik set sig om, havde
de simpelthen rekrutteret hovedparten af Danmarks

Han havde mattet bilde dero

Mens han stod i disse tanker, fik en susen ham
til at vende sig om.

Chokket var s& voldsomt, at

han ufrivilligt gjorde sine

~Mr

vAde.

Gennero

luften over hans hovede su~ ~ bl!kla=dte uhyre
lige imod ham!

31.
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Men da han i en brat vending pludselig stod
ansigt til ansigt med uhyret, var genkendelsen sa -

Synet af den

blakl~dte

skikkelse, der kastede sig

chokerende, at alt mod forlod ham.
Min gud, min gud! - jog det igennem hans hovede;

imod ham oppe fra folketingets tilh¢rerloge, fyldte
ham med sa star en
en muskel.

r~dsel,

at han ikke kunne

be~ge

lfnyret var den unge Helwig!

Men inde i hans hoved var det som om,

at hele hans liv passerede revy.

Sa hurtigt arbej-

Hvorfor unge Helwig, der med et idiotisk grin
i sit r¢dmossede drengeansigt rakte sine udstrakh~nder

dede hans hjerne, at det sa ud som om uhyret bevre-

te

gede sig igennem luften i slow-motion.

et sa grotesk sp¢rgsmal, at det ikke kunne forme

Uhyret havde fejlbed¢mt springet og brasede mod
jorden lige ved siden af det sted, hvor han stod
fastnaglet.

sig i hans hoved.
Hans tanke var kun opfyldt af habl¢sheden i hans
situation.

Det sprang op igen som en gummibold, men

hans

lammelse var blevet brudt, og i vild fart flygtede
han ind mellem
"Hj~lpl

imod ham, skulle ¢nske at myrde ham, var

folketingesmedle~uernes

Hj~lp!",

pladser.

skreg han af sine lungers ful-

de kraft.

"Nej, nej, nej!", klynkede han.

havde ingen chancer.

Unge Helwig gik pa tredje ar

til Jane Fonda-gymnastik pa Fameskolen
All~

og var

Han

pa

Pile

boms~rk.

Ude af sig selv af

r~dsel

kr¢b han sammen i

hj¢rnet og stirrede pa den radikale leder, der

Men det var til ingen nytte.

Pa Christiansborg

var man vant til lidt af hvert, nar nogen ind¢vede
deres taler i folketingssalen, og vendte diskret
det d¢ve ¢re til.

Der ville ingen

hj~lp

komme.

if¢rt sin bla gymnastik-trikot og spartasko langsomt

~rmede

sig med et glaseret blik i ¢jnene.

Men i det ¢jeblik, da d¢den var ham vis,
det som om frygten forsvandt og en stor ro

va~
~nkede.

Han var alene med uhyret, hvis ande han kunne !'tlaOr-

sig over ham.

k~et

den gode strid,

ke i sin nakke.

og faldt han nu, havde det ikke

~ret forg~ves.

En tid gik den vilde tag-fat rundt i salen. Over
stole og borde - rundt om talerstolen - gik den
vilde jagt.

Men som hans

kr~fter

begyndte at ebbe

ud, forstod han, at han ikke kunne undslippe uhyret.
Han matte konfrontere det i aben kamp. Hans golfsving var godt, maske havde han en lille chance.

Han havde

Han rettede sig op.
"Det, derma ske, ma ske!", sagde han roligt,
da morderens beharede
hals.

h~der

lgkkede sig om hans

34.
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DRA:BERMASKINEN

arbejdet med sp¢rgsmalet, sa det havde gjort ondt
at se.

Han havde

~ret

var koromet.

sikker pa, at hans sidste stund

Endelig havde han med en voldsom kraftan-

strengelse svaret: "Maske!".

Men netop som han havde accepteret

Men i det ¢jeblik unge Helwig sagde det, var

sin sk<ebne og udtalt ordene - "Det, der rna ske, rna

det som om, at han stivnede, og en hinde gled for

ske!" -, indtraf der en forbl¢ffende forandring

hans ¢jne.

rned unge Helwig.
Han stoppede brat op rned virrende hoved og plirrende ¢jne.

Sa sa han pa den anden, som fik han

¢je pa ham for f¢rste gang og udbr¢d

gl~destralen

de: "Hej, Pelle!".
stamme, selv om hans hoved var et kaos af forvirring~

andsn~r~relse

Men han

nok til at udnytte den uvente-

de chance.

der.

~ret.

~ndringsforslag",

Men der havde ingen

Den unge Helwig havde blot staet

Pa en gang afventende og langt

"Hypnotiseret ... ?", mumlede han.
det?

Et eller andet

~k.

Det var

frems~tter

i

je-

havde han forsigtigt sagt.

Hvad var nu

d~mrede.

I Natkassen havde Lis og

han set en film - Kandidaten fra Manchuriet -,
hvor en rnand bliver en

dr~bermaskine

v~re

hypnotiseret?

Kunne unge Helwig

"Det er interessante tanker, I

"Du er en h¢ne! ", pr¢vede han.

ved hypnose.

Og minsandten!

Ved disse ord begyndte unge Helwig at trippe rundt_

"Ja, synes Du ikke?", svarede unge Helwig stolt.

i cirkler, mens han baskede med armene og sagde:

Og sa havde de staet der i halvm¢rket og disku-

"Gok,gok,gok,gok!".

teret rigets styre - den ene i gymnastikdragt den
anden med t¢jet i uorden og vade bukser - som havde
det

reaktion

Sa nuskede han det.

Han forstod ikke, hvad der var sket.

res

de r¢rt ved hammed handen.

sagt og pr¢ven-=

som om, at han havde hypnotiseret sig selv.

"Hej, Niller!", var det lykkedes ham at frem-

havde

forskr~kket

"Niller?", havde han

v~ret

den naturligste ting.

Men netop som han troede, at faren var overstaet,
var der indtruffet en ny foruroligende vending.
Han havde spurgt, om Helwigs parti ville fastholde deres forslag om en decentraliseret 0D-ordning for efterl¢nsmodta.gere, og Helwig havde

Det var jo galskab!
ham igen.

Men hvordan stoppede man

I filmen havde ordet 'Spar dame' tiEndt

og slukket for morderen.
"Spar dame!", sagde han.

Men det havde ingen

virkning.
Sa kom det til ham i et glimt.

Selvf¢lgelig!

"Maske!", rabte han. Og igen vagnede unge Helwig op og kiggede sig desorienteret omkring.
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tilf~ldighed,

Det var en ren

ZOMBIE

hans liv.

der havde reddet

Havde han valgt sine ord anderledes,
~ret

Da han h¢rte de skingre hyl - "Anti-semitter! Anti-

havde han nu

semitter!" - fra etagen neden under, blev han helt

den hypnotiserede Helwig end var, sa var den virke-

sikker i sin sag.

lige fare den hand, der i det skjulte styrede ham.

Han lukkede d¢ren, som den unge

teorien havde v~ret rigtig.
f¢rt ordren.

Jo,

Unge Helwig havde ud-

I handen holdt han de afskarne knap-

lighederne var svimlende.
lere denne zombie, kunne

Mu-

Den, der kunne kontrolfuldst~ndig

kontrollere

Hen hvorfor holdt unge Helwig den anden hand

af~kket

bristen i unge Helwigs personlighed og fundet det
styre-ord, der var n¢glen til alle hans

handlinger.

Her var den h¢jeste psykologiske vi-

denskab taget i anvendelse.

Det kunne kun v.rere

C!As laboratorium for hjernekontrol.

Og unge Hel-

til USA for at studere!
Altsa

bag ryggen?
"Giv!", sagde han kornmanderende.
wig sa blot br¢debetynget ned i

Men unge Hel-

jorden og tradte

"Giv!", havde han rabt igen.
&~ders

Sa havde unge Hel-

det

Euro~eren,

der var efter ham.

Havde han en chance i det opg¢r?
nyttel¢se spekulationer.

Nej, det var

F¢rst matte han skaffe

Ma jeg ikke godt be-

Det kunne han godt indse.

Her var tale om kra2fter, ing.en kunne styre.
"Jo, behold det bare", havde han svaret, og
l~se

bladet h¢jt

for sig selv, havde han vandret frem og tilbage
kontoret i dybe spekulationer.

den nordiske parlamentarikerkonference.

Det var

ganske vist f¢rst om et ar, men zombien ville

holde det?", spurgte han bedende.

mens unge Helwig var begyndt a·t

"Maske!", rabte han og beordrede robotten til
straks at begive sig til Jokkmokk for at forberede

And bladet.

"Det la i frakkelornmen.
Nej, det gik ikke.

~

den uhyggelige zombie af vejen.

sig selv over f¢dderne.

i

Han g¢s ved tanken om, hvor let de havde

wig, der havde troet, at han var blevet inviteret

dansk politik!

wig givet ham

Han begyndte at forsta, hvad han var oppe imod.

dj~velske

per fra trafikministerens mohairuldfrakke.
Hvilket utroligt instrument at rade over.

Men hvor frygtindgydende

Og den hand lurede stadig pa ham derude i m¢rket.

Helwig som et lyn netop var smuttet igennem.
Der stod han stolt og rakte handen frem.

d¢d.

godt af vejen oppe ved polarcirklen.

~re

Desuden var

det det eneste han pa staende fod kunne kornme pa.
"JubiJ ", havde unge Helwig udbrudt, som han var
str¢get ud af d¢ren.
Han matte hellere ringe hjem til MF'erens kone.
Det varede nok lidt f¢r, han kom hjem igen.

38.
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fii0DPROCEDURE

Hvilket idiotisk sted! Men der var ikke noget
valg. Sadan var duen dresseret. Han skuttede
sig i frakken, mens han lod blikket glide over
Radhuspladsen.
Selvf¢lgelig var han straks blevet spottet.
Herbert havde faet ¢je pa ham i sin kikkert oppe fra vinduet og var kommet ilende ned med en
brun sejlgarnspakke.
"Nej, tak! - Ja, det kunne godt V<Ere, at den
var n<Esten ubrugt. - Ja, det kunne godt v<Ere, at
den kun havde haft en ejer. -Men nej tak! Nej, de havde allerede en teori! - Jo, maske
en anden dag!".
Det havde ·~ret n<Esten umuligt at slippe af
med ham. Til geng<Eld var han n<Esten ikke blevet
antastet af k<Erlighedshungrende herrer. Det matte v<Ere den her bacille, de skrev sa meget om.
"Var det den der?".
Hurtigt flaede han stykker af p¢lsebr¢ddet
og kastede dem mod duen, der sejlede forbi ham.
Nej. Det gradige fjerkr<E, der hurtigt pikkede
br¢dsmulerne op, var ikke den han ventede pa.
Hvor fa'en blev den egentlig af?
I forhold til det her, var Amaliehaven det
rene paradis. Men den nye krise havde tvunget
ham til at bruge n¢dproceduren, hvor farlig den
end var.

Inden for det pa forhand aftalte tidsrum havde han drejet 0059 og med tredive sekunders mellemrum udtalt ordet 'Talpa!' i telefontragten.
Men efter lo minutters forl¢b havde der rejst
sig et ramaskrig.
"Hold k<Eft med det der 'Talpa'!", havde ophidsede stemmer h~set imod ham -bade b¢rn og <Eld-re.
Han kunne nu heller ikke forsta, hvorfor H.
havde valgt telefonselskabets Tr<Efpunkt. Men
det matte vel ~re fordi, det var der, han var
neromest at tr<Effe?
Nu havde han bare at vente.
"lj:ov!, der var en, han ikke havde set f¢r.
Kunne det ~re den?".
Br¢dstumperne fl¢j gennem luften, men det
var heller ikke den.
"Lort!", udbr¢d han, da fugleklatten landede
pa hans ene skosnude.
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~

4o.

I SAKSEN

Budskabet havde ikke

~ret

til at tage fejl

af: 'Du er en muldvarp og sidder i saksen!'.
Med den store bandage om handen, var det nresten

Noget andet stod ham nu ogsa forfrerdende klart.

umuligt at holde om p¢lsen, og han kunne ikke
undga at fa ketchup pa frakken.

Men da han hav-

de k¢bt det enogtyvende p¢lsebr¢d, havde p¢lsemanden set sa
f¢lt sig

mis~nksomt

t~Jnget

pa ham, at han havde

over

~re

en af hans kolleger, Og

han sad nu nede i salen og iagttog sit offer!
Forskende lod han blikket glide over tingets
Hvem var det?

Men intet ansigtsud-

tryk afsl¢rede den uhyggelige fjende.

Dorske og.

Undtagen naturligvis Bertil Biros, der k¢rte

Euro~eren.

Det var sket midt under den TV-transmitterede
tale.

matte

uoprnerksomme sad de der, som de plejede.

der stak ud af forbindingen, og svor, at han
h~vn

Euro~eren

medle~uer.

til at k¢be en ristet.

Han stirrede rasende pa de sort-bla fingre,
nok skulle fa

Europreeren legede med ham!

Pa det planlagte sted havde han taget

1~

uroligt rundt i sredet.
skade.

Men det var en gammel

Fra skolealderen havde Biros lidt af kon-

sebrillerne af og lagt dem og manuskriptet, som

centrationsbesvrer og motorisk uro.

han kunne udenad, ind pa hylden under talersto-

den, skolepsykologerne havde opdaget de minimale

len.

hjerneskaders syndrom, sa det var aldrig blevet

De·t skulle give indtryk af spontanitet og

behandlet.

ord direkte fra hjertet.
Men netop som han gjorde det, var det som om
et vildt dyrs

jer~~~ber

havde slaet

sa~uen

om

hans hand og flammer af ild sk¢d op igennem ar-

"Intet under, at Bims hadede alt,

der havde med

~~dervisning

at g¢re",

Han havde gispet, men ellers bevaret fatninAlt hvad tilh¢rerne havde

be~rket

at hans stemme var gaet over i diskant.

han

Men Biros kunne det ikke vrere!

Klog var han

i sin egen eventyrverden.

Han levede

Det var ingen i tvivi

var,

om, der havde set ham fodre de vilde katte i Ro-

Sa hav-

senv.Enget.

de han trukket handen ud og kastet et skjult
blik ned pa den.
Ved synet var blodet veget fra hans ansigt.
Omkring hans hand sad en muldvarpesaks!

~nkte

medf¢lende.
ikke, men hans hjerte det var godt.

men ..
gen.

Det var in-

Han havde gennemf¢rt talen og tilmed modtaget
en masse fem-¢rer efter den gamle tradition,
Det var noget af det mest intense, hans kolleger
kunne huske.

Og sa havde alle i deres taler

holdt den ene hand pa ryggen og talt i diskant.
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BREVDUEN

Endnu en due fik ham til at springe op. Var
det den? Men igen blev br¢det ofret forgreves.
Hvor blev den dog af? Kunne der vrere tarnfalke?
Han skrevede foruroliget mod himlen.
Ihvertfald matte han snart opgive. Han turde ikke hente mere br¢d hos p¢lsemanden, der
allerede en gang havde vinket efter en forbik¢rende patruljevogn.
Desuden vakte de hundrede duer, der efterhanden forventningsfuldt havde sarnlet sig ornkring
hans brenk, nu nogen oprnrerksomhed. Folk, der
gik forbi, var begyndt at stirre pa ham. Og
genkendte de ham ikke bag de m¢rke briller, sa
gjorde det ham nerv¢s , at de mere og mere h¢jt
sagde til hinanden: "F¢j, for noget svineri!"
eller "Det skulle vrere forbudt! De bringer smitte!11.

Men netop som han rejste sig for at snige
sig vrek, sa han den!
Bla og slank kern den glidende igennem luften.
Sa rnajestretisk, at den fik sine artsfreller til
at ligne m¢lredte fjerposer. Han kunne tydeligt
se den lille lrederpose ved dens ene fod.
I mindre og mindre cirkler fl¢j den orr~ring
det sted, hvor han stod og fregtede med sit sidste br¢d.

42.

"Lille due, kom hen til farmand!", hviskede
han rned sin mest indbydende mine, da fuglen lagde an til landing.
Men- "ah,nej!" - nu baskede den op igen. Havde noget forskrrekket det forfinede dyr? Han
kiggede sig fortvivlet ornkring.
Hvad var det? Nej, det var for galt! Ovre
pa den anden side af pladsen, stod en li1le, garnmel dame med sort hat og fodrede fuglene med rig7
tigt duefoder fra en stor pose. Sikke noget svineri!
Og brevduen havde naturligvis faet ¢je pa lrekkerbidskenen. Hurtigt steg den til vejrs og
fl¢j bert fra ham, det tomhjernede udyr.
Him sprang over pladsen i vild fart. Duen
sad pa damens arm og spiste af handen. "Giv mig
den, det er min", udbr¢d han forpustet. Men damen sa blot forarget pa ham og sagde spidst:
"Man kan ikke eje naturens vresener!".
Han greb efter den, men et forbl¢ffende hardt
slag med paraplyen mod hans darlige hand, fik
ham til at slippe.
"Pensionist-svin!", var han lige ved at rabe.
Men Mr. Hyde matte ikke tage magten fra ham nu.
Sa gik han til angreb igen, og mens fjerene
fl¢j til alle sider fik han fat i fuglen.
"B¢lle! Morder! Stinkdyr!", rabte den garnle
dame efter ham, men han styrtede blot ned ad
Vesterbrogade rned fuglen klemt mod brystet.

44.
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SEEK AN DESTROY

budskab med den medbragte filtpen.
'W.S. 16oo I.1. T.e.' - havde han skrevet,
Euro~eren

ordren, som den nu friturestegte fugl havde

velvidende at ingen andre end

bragt fra Aroalienborg, var bade enkel og klar,

ressourcer til at forsta, at T.e. bet¢d Talpa

selv om den var skrevet pa internationalt agent-

europ~a

sprag.

bet¢d det skuespil Shakespeare skrev i ar 16oo

Han

sk~vede

til papiret under magneten pa in-

strumentbr~ttet,

mens han holdt for r¢dt ved

Vibenhus Runddel.

Det var en fotokopi.

Origi-

det kunne ogsa blive et

st~vnem¢de

Hvem ville mon tilintetg¢re hvem?,
og satte bilen i gear.
Skoda frem.

med.

Men

med d¢den.
t~nkte

han

Sa sprang Lis' r¢de

Om et ¢jeblik ville han

v~re

pa

En direkte udfordring havde

~ret

Euro~eren

den eneste
ud i det

Han var derfor gaet ned pa det af Christiansbergs toiletter, hvor folketingsmedlemmerne har
lov til at skrive sentenser og male grafitti pa
va:ggene.
Mellem

s~tningen

16oo·

Kronborgs bastioner.
Hans tvivl gik saledes ikke pa, at

Euro~e

bange for, var,at

Euro~eren

N~h,

skulle

det han var
~re

en kvin-

de, der ikke havde sin daglige gang pa herretoilettet.
Men al hans tvivl blev bortvejret, da han
kort efter sa

~ndringen

i

teksten.

Nogen havde

hvisket I.1. ud og istedet med sirlig hand skre-

Helsing¢r-motorvejen.
ITade, hvis han ville lokke
abne.

w.s.

- altsa Hamlet, hvor scene 1, Akt I foregar pa

pa Kronberg d. 11. kl. 16oo.

'SEEK AND DESTROY!' - stod der.
f~rd

At

reren skulle forsta invitationen til at m¢des

nalen havde han naturligvis destrueret.
Ops¢ge fjenden var han nu i

- altsa muldvarp pa latin.

havde

'Negre kan udhules og bruges

som dykkerdragter' underskrevet Mogens og et ubehja:lpsomt anatomisk studie signeret 'P.S.M.',
havde han lige fundet plads til at skrive sit

vet III. 4.
Han ilede ned i biblioteket og slog det op.
De f¢rste linier i 4. scene, III. akt. begyndte
siHedes: "He will come straight".
Europ~eren

havde modtaget udfordringen!
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SKOVEN

Aldrig var skoven smukkere end pa denne· a:rstid, hvor ·tra:erne stod med deres r¢de og gule l¢v,
ta:nkte han, mens bilen med stor fart k¢rte nord-

pa.
Nu kunne de ma:gtige va:sener tra:kke sig tilbage for vinteren i bevidstheden om, at de fr¢
og frugter, der skulle ba:re livet videre, var
kastet. At sla:gtens fremtid endnu engang var
sikret.
Selvf¢lgelig var forarets spa:de skud med deres lysegr¢nne l¢fter ogsa betagende. ~1en foraret var mulighedernes, ikke resultaternes arstid. Og han satte resultater h¢jest.
Men tiden var pra:get af en ma:rkelig umodenhed, ta:nkte han. Folk ville kun leve i foraret,
leve i en evig ungdom. Det var som om tanken om
at miste selv en enkelt mulighed, fyldte dem
med angst.
De troede, at friheden la i de uindfriede
l¢fter. Han vidste derimod, at friheden ligger
i det, man har indfriet. F¢rst den var fri,
der havde skabt en fremtid for de efterf¢lgende.
Derfor var han heller ikke selv fri endnu.
Han frygtede ikke stormen, der skulle blaese 1¢vet af hans grene. Men han frygtede, at stormen
skulle komme for tidligt. Inden det nye liv
var sta:rkt nok til at overtage ansvaret. Derfor

46.

matte han besejre Europa:eren!
Hui-hui-hui-hui-hui-hui ... En sirene afbr¢d hans tankebane. I bakspa.jlet sa han l!IOtor.:
cyklens bla blinklys. Ah, for S¢ren! 15o km
i tiroen viste speedometeret.
Han lod sig vinke ind til siden af den overhalende motorcykelbetjent. Betjenten tog sig
sandelig god tid. Han tog hjelmen af og strak·te
sig, inden han gik hen tilcbilen~.
"Nah, roakker ••. ", sagde han og saud som en
kat, der havde faet fl¢de. Men det flabede grin
pa hans ansigt forvandlede sig til forfjamskelse,
da manden, der blev kaldt Povl, tog solbrillerne
af og stirrede hvast pa ham gennem den nedrullede siderude.
"Ah, undskyld, mange gange undskyld ••. ", stammede den la:derkl<=dte k<=mpe og gik bukkende tilbage til sin maskine.
"Pokkers ogsa!". Med voksende desperation
sa han pa uret, mens bilen accelerede op til sin
topfart.
Han matte have tid til at sondere terraenet,
inden Europ¢eren kom. Han mAtte ikke ga i en
f2lde. Men han var allerede for sent pa den.

47.
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48.

FORSINKELSE

Og mens han roste det selvg9de sludder, forbandede han det

reklw~ebureau,

der havde fundet

Det var ogsa det m¢de, der havde forsinket ham.

pa, at de skulle opstille en gynmasiepi.'i!fe til

Skibsrederen havde tilsagt Monsemand og sk~ldt
ham h~der og ~re fra, fordi skattev~senet ved

valget.

en fejltagelse havde sendt en opkr~vning ud pa
olieskat. Og sa havde Monsemand ladet det ga

der Holmsgard, der altid langede ud efter ham

ud over ham.
Sa ophidset havde han

forstand i hovedet!,

t~nkte

han, mens han svin-

gede ind i sundbyens

sn~vre

gader.

~ret

efter at have

staet skoleret en time pa Monsemands kontor, at
han havde

~ret uop~rksom

og var l¢bet lige i

armene pa Conny.
"Ikke nu, ikke nu!", havde han

Havde de sa i det mindste faet en som hende
fra Folketingets talerstol.

Det var en pige

med~

Selvf¢lge-

lig var det langtfra alting, VS endnu havde forstaet.

Men nogle b¢rnesygdomme var de dog kern-

met over.

Ihvertfald var de sluppet af med ham

Men hun havde stampet i gulvet og rabt op om for-

den anden!
I det ¢jeblik k¢rte han ind mellem busserne

agt for ungdomsaret.

pa parkeringspladsen foran slottet og bremsede,

gyndt at

gr~de

v~rget

for sig.

Og da hun tilmed var be-

forurettet og h¢jlydt, havde jour-

nalisterne i forhallen vejret blod.
Der havde ikke ~ret noget at g¢re.
de mattet bladre i

Kunne han na det?
Han hav-

scrapb¢gerne, som den sn¢ften-

de Conny med en stolt mine havde holdt frem.
Det var ganske

forf~rdeligt.

Det eneste go-

de, man kunne sige om hans parti, var, at ingen
i

det tog deres egne floskler alvorligt.

Conny troede pa hvert eneste ordl

Men

Hver dag

skrev hun sma opsatser til aviser og distriktsblade om individets ansvar for sig selv, om den
borgerlige frihed og det vestlige demokrati.
Hvor dum kunne man

~re.

sa gruset slog op i en byge.

En time havde han.
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5o.

HOLGER DANSKE

f~lde,

ondsindede

de havde lokket Smukke Keld i,

da hans talenter var sluppet op.

Og Smukke der

Han matte begynde sin unders¢gelse fra grunden

var startet som aflytter i firmaet allerede i

af, men da han kom

la;rlingetiden!

matterne

sp~rrede

til indgangen til kasse-

vejen.

Smukke.

"Kan De ikke

l~se,

og pegede pa skil tet.
s~nke

f¢jet:

Nah, maske var der ingen grund til at ynke

en mand i kustodeuniforrn ham
mand?", spurgte han arrigt
"Lukket!".

stew~en n~vnev~rdigt,

Og uden at

havde kustoden til

Den, der lever ved sva;rdet, d¢r ved

sva;rdet.

Desuden kunne Smukke nu plaske

uf~r.

pligtende rundt i Sydhavet og lege idealist.
d~r

Og

var der jo ihvertfald varmere end i Moskva!
Kassematterne var tomrne for andet end genly-

"Forbandede turist!".

Det havde dog hjulpet gevaldigt pa h¢flighe-

den af hans egne skridt, men han stoppede allige-

den, da han havde trukket det statsrevisorkort

vel en stund ved Holger Danske for at samle styr-

frem, som han havde stjalet fra Blodhunden. Han

ke.

var straks blevet lukket ind, og kustoden havde

- eller sleeper som de sagde i Arnerika. Og han

endda lant ham en lygte, for som han indsmigren-

havde altid set sig selv som lidt af en Holger

de sagde: "De matte jo spare pa lyset!".

Danske

Han gennems¢gte de lange gange og de sma rum,
hvor fangerne havde siddet
dage.
ges i

indesp~rret

i gamle

Men det

v~rste,

lyset, forstod han, at

i

le tilbringe sin alderdoms aftener over et skak-

f¢rst!

Det var mere, end

man kunne sige om den anden side.

De skaffede

sig ofte af rned udtjente agenter pa en
tig made.
Han kunne ikke lade

v~re

at

t~nke

nederdr~g

pa den

efterarsgr~nne

bastioner.

Men i det ¢jeblik han tradte gennem d¢ren ud

en pludselig d¢d, naturligvis - var, at han skul-

for, at fa sine egne 'hjem'.

~rne

Sa gik han ad gangen mod den udgangsd¢r, der
vendte ud mod de

Hans side s¢rgede altid

fra sin dybe dvale for at

kaler havde udsat den for.

han risikerede - bortset fra

spil med Kim Philby.

op~kket

nationen mod den frygtelige fare, de griske sja-

Det var godt, at han ikke skulle anbrinjern her, hvis han blev afsl¢ret!

Som han selv var Bolger Danske en muldvarp

Euro~eren

var kommet

"Velkomrnen, Povl!", l¢d stemmen oppefra.
Han snurrede rundt, men hans
ikke

~nnet

~jne

havde endnu

sig til lyset, og han kunne kun se

omridset af en h¢j, ludende skikkelse.
"Svend AukenJ", for det iqennem hans hovede.
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52.
krydse Washington-Bruxelles-aksen?", fortsatte

EUROPIEREN

han med de·t hanlige smil under McCloud-mousta-

Men det var lyset, der havde spillet ham et puds.
Da skikkelsen gik ned ad trappen imod ham og
pludselig faldt i

skygge, sa han, hvem det var.

Selvf¢lgelig!
At han ikke straks havde

t~nkt

kun en mesterhjerne havde kunnet
genialt skalkeskjul.
under

T~nk

ud~nke

Men
et sa

at camouflere end ulv

var altsa selve den mand, han i

det skjulte i arevis havde
topfunktio~r.

k~mpet

imod.

Reaktio-

Strategen og ideologen der

havde udnyttet enhver lejlighed til at

sp~nde

Danmark fastere for de transnationale monopolers
profitplov og for den internationale imperialismes stridsvogn.

Ham, han var sat ind for at hol-

de nede, men som havde snoet sig fri som en al
gang pa gang, fordi han brugte kneb og tricks,
der kom helt bag pa de gode mennesker i sikkerhedsudvalget, for ikke at tale om troskyldighe"Jeg troede, du var i Helsingfors, Uffi?",
var han

~rkeligt

Han var sa ar-

rogant, at han sagde tingene lige ud.

Det var

velsagtens det, der havde kostet ham hans pladser i medieverdenen.
"N~, Povl, det med den unge Helwig var blot
en pr¢ve.

Nu er legen slut".

Og med disse ord trak udenrigsministeren en

Nu da afg¢relsen

n~rmede

sig,

"Ja, du troede", svarede udenrigsministeren,
l~derhandsker

om, at PLO eller andre arabere havde likvideret
ham, forstod han.

Ja, der var ingen tvivl om,

at PET og Nina med begejstring ville godtage det.
Sa ville bevillingerne til anti-terrorkorpsets
lejr i H¢m ~re sikret.
Han indsa, at selv en middelmadig skytte ikke
kunne undga at ramme med det hurtigskydende automatge~r.

Han matte vinde tid, spille pa man-

dens arrogance.

Maske kom der et hold turister ·

forbi.
pr¢vede at flytte sig ud af skudlinien.

"Inden

du skyder, sa sig mig lige, hvordan du afsl¢rede·
mig?"~

nok ikke bange.

mens han trak de sorte

Nar han var skudt, skulle det altsa se ud som

"lZ\h, lige et ¢jeblik, Uffi!", sagde han og

derne i markedsudvalget.
sagde han roligt.

kende~rke.

Kalashnikov-riffel ud af frakkens vide folder.

ulvekl~derl

Europ~eren

nens

pa det.

chen, der var hans

pa og abne-

de sin store loden-frakke.
"Du troede vel ogsa, at du ustraffet kunne

"Nej, Povl", svarede den m¢rke mand. "Det
tricker for gammelt".

Og sa haevede han

gev~ret.

54.
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FORKLARINGER

bukser selv!

Det afsl¢rede dig.

Ingen mand

med respekt for familien og de vestlige
"Sa var det altsa afhopperen, der stak mig!",
udbr¢d han desperat netop, som udenrigsministeren tog sigte.
Men ved disse ord s~nkede b¢ddelen igen gev~
ret og stirrede harmfuldt pa ham.
"Det skal du ikke tro!", rabte han indigneret. "Det var mig selv, der fandt ud af det.
Jeg alene! Ingen andre! Og de andre far f¢rst
p¢lsen, nar grisen er slagtet", fortsatte han
henkastet for sig selv. Pa trods af de mange
udenlandske engagementer bar hans sprog stadig
af hans hjemlige politiske tilh¢rsforhold.
"Hen hvordan gjorde du?" I rabte manden, der
blev kaldt Povl for at vinde tid.
"Det var det med bukserne", svarede udenrigsministeren snedigt.
pr~

nBukserne?"

"Ja, de andre troede, at det var et genialt
propaganda-trick, da du lod Ritzaus bureau meddele, at du selv syede dine busker. Du husker
nok alden ros du fik pa regeringsm¢det?".
"Ja?", svarede han helt desorienteret.
"Men jeg", fortsatte udenrigsministeren og
dunkede sig selv i brystet med pegefingeren,
1

'jeg ringede til Lis!

1

'.

nJo?!1.

"Og hun fortalte, at du faktisk syede dine

~rdier

ville g¢re det. Du var en forr~der!."
Det var sa overraskende, at han f¢lte sig
helt lammet. Men gev~rmundingen der i en bue
igen gled op imod hans midterste frakkeknap
kaldte ham hurtigt til live.
"Hvorfor meldte du det ikke?", rabte han forMen denne gang blev ge~ret kun srentvivlet.
ket en anelse.
"Ha,ha,ha,ha!", lo udenrigsministeren hanligt.
"CIA ville have snuppet dig ud af h~nderne pa
Nina og PET som et lyn.
sket dig noget!".

Der ville ikke

~re

"Hvordan?", stammede han.
"De ville have vendt dig og ladet dig fort~tte pa statsministerposten som dobbeltagent".
"Og sa ... ?".
"Og sa? Og sa?", udenrigsministeren begyndte
at blive r¢d i hovedet, det b~vede om hans round
og gev~ret viftede faretruende i luften. "Og
sa var jeg aldrig blevet statsminister!".
Manden var i tydelig affekt, og den chance
greb han. Han slj~gedelygten, som han havde
skjult bag sig, og kastede sig hen ad jorden
for at undga str¢mmen af kugler, der blev udspyet af den bj~ffende Kalashnikov.
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KAMPEN

Kuglerne str~g lige forbi hans kind og efterlod
en svien. Men de ramte ikke. Det gjorde til
geng~ld lygten.
Med en dump lyd traf den udenrigsministeren i panden, og han faldt bagover
med f~gtende arme, mens Kalashnikoven trillede
ned ad skraningen.
Som et lyn dykkede han efter gev~ret, men
udenrigsministeren var hurtigere. Han havde
fast med begge h~nder, da manden, der blev kaldt
Povl, naede frem. Fortvivlet fors¢gte han at
holde fast i udenrigsministerens arme for at
forhindre at fa vabenet drejet imod sig.
Sadan br¢des de prustende og st¢nnende i nogen tid og lagde ikke ~rke til det turisthold,
der stod og iagttog dem oppe pa en h¢jere ba-·
stion.
"Hvert ar afholdes der Hamlet-skuespil her
pa Kronberg", forklarede guiden og pegede pa de
k~mpende ro.22nd.
"Det er Morten Grunwald til h¢jre og Ove Sprog¢e til venstre - nej, nu er det
omvendt. Men vi rna ikke forstyrre dem, nar de
¢ver.

n

I det ¢jeblik lykkedes det ham at s~nde ben
for udenrigsministeren, sa begge ~nd slog en
koldb¢tte, samtidig med at gev&ret fl¢j i en
stor bue over brystv~rnet for at forsvinde med
et plump i det sorte vand.

56.

Turisterne applauderede larmende, inden de
forsvandt, men han h¢rte det ikke, for i samme
sekund var udenrigsministeren over ham og pressede hans overkrop bagover, sa han hang i en
hjalpel¢s vinkel ud over brystvarnet.
Udenrigsministeren var langtfra sa stark, som
zombien havde V&ret. Men han var rigeligt st&rk
til ham, der kun vanskeligt kunne V&rge for sig
med den darlige hand.
Desperat fors¢gte han at skubbe tilbage, men
modstanderen havde ham i et fast greb og milimeter for milimeter narmede han sig styrtet ned ~
afgrunden.
"Skulle do;!lden i (1\resunds forurenede b¢lger
virkelig blive afslutningen pa ham?", spurgte
han sig selv, mens han forg~ves stirrede efter
et glimt af nade i udenrigsministerens sejrsikre ¢jne. Men idet hans tanker kaotisk fl¢j fra
Lis ·til barndomshjemmet, fik hans vildt fagtende
h~nder fat i modstanderens har.
Med en sidste
fortvivlet anstrengelse rykkede han til.
Som handen uventet overvandt al modstand og
fl¢j i vejret krammende udenrigsministerens harpragt, var det scm om, at d¢dsgrebet slappedes.
n Ah I
min Gud! " ' for det ig-mmem hans hovede.
"Jeg har revet hovedet af ha:a!".
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hele, men da han havde vugget ham tr¢stende i

DEN GRIMME kLLING

armene, var det hele koromet frem med store hulk.

"Hvad er det dog, du g¢r!", rabte udenrigsmini-

forgudede far, den

steren, der helt havde sluppet sit tag.
Han havde ikke revet hovedet af ham, kunne
han lettet konstatere, mens han forfjamsket
stirrede pa toupeen, som han holdt i sin hand.
Det ville han aldrig have
"Det matte du ikke!

Det matte du ikke!

"I

begyndte udenrigsministeren at hulke, mens han
n~ver

ned i

gr~sset,

hvor han sad.
"0h, det roa du meget undskylde, Uffi!", kunne
han ikke lade
v~re

~re

at sige.

Det var urnuligt at

hard, nu den sa frygtelige fjende var blevet

forvandlet til et tr¢stesl¢st barn.
"Kom, nu skal du se, vi kan nok sa:tte den pa

og joviale redak-

t¢r, der havde v~ret popul~r ikke blot pA Fyn men
i hele landet, havde

~ret forg~ves.

Ved et af

naturens luner var Uffi blevet f¢dt med et lablevet mobbet af de ondskabsfulde, men lyslokkede og r¢dkindede fynske b¢rn.
Pa flugt fra Janteloven havde Uffi sa S¢gt at
knytte sig til kredse i det sydlandske, hvor det
var mere almindeligt at se ud som en sicilianer.
Men selv om han havde vakt begejstring pa det
nedre Europas bonede gulve, havde han ikke vundet
anerkendelse i hjemlandet.

Overtjeneren havde

man kaldt ham.
"Du ved ogsa, hvad der skete igarr", havde

plads igen."
Men det havde ikke ~ret ligetil, at fa anbragt toupeen rigtigt pa den skaldede plet. Maske skulle der en

slagf~rdige

tinsk udseende, og fra han var lille, var han

g~ttet!

fortvivlet slog de knyttede

Alle Uffis ans·trengelser for at blive som sin

s~rlig

slags lim til?

han overvejede det, opdagede han til sin

Og mens
forf~r

delse, at ogsa oversk~gget var limet pa!
"Du har ¢delagt det hele!", sn¢ftede udenrigsministeren anklagende.

Og fortsatte sa med en

fortabthed, der matte gribe en om hjertet: "Nu
er jeg ingen rigtig mand mere."
Han havde f¢rst ikke forstaet et ord af det

den r¢d¢jede Uffi bittert hulket.
"Nej", havde han l¢jet.

Alle vidste det.

To af Ninas betjente pa jagt efter Carlos havde stoppet udenrigsministeren.

Han havde viftet

dem af med et "Forf¢j jer for la.r;dets udenrigsminister!".

Men de havde sagt: "Den skal du

re ud pa landet med,

Spaghett~!"

og havde

l~ge

~vet

ham i en port.

Det var milj-ministeren, der hav-

de reddet ham.

Han havde talt strengt til be-

tjentene og h¢rt dem i sal-vers,

sa

de r¢de af

skarn havde lovet ikke at g~re det mere!

59.

3o. kapitel

NIKOLAJ

Det var hjertesk~rende at se den store mand
ligge og hulke pa jorden med hovedet gemt i
armene scm et tr¢stesl¢st barn.
Hvad skulle han g¢re? Han kunne ikke efterlade udenrigsministeren i den tilstand. Men de
kunne heller ikke blive her. Det var allerede
ved at blive m¢rkt.
Sa kom han i tanke om, hvad han havde gjort
i en lignende situation, da hans egne b¢rn havde

v~ret

sma.
"Op at sta, Uffi!", havde han venligt appeleret. "Nu skal vi ned og have en stor is med
fl¢deskum og syltet¢j. De har verdens bedste is
nede i byen. " Han vidste ikke, om det stadi.g
var sandt, sa mange ar efter. Men udenrigsministeren tog ham ihvertfald i handen og fulgte
med.
Mens de stod i k¢en foran isforretningen i
Brostr~de, spurgte han:
"Men Uffi, hvordan kom du ind pa det skraplan
med CIA og MI6 og Bundesschutz?".
"Det var Nikolaj. Jeg gjorde det for Nikolaj", havde udenrigsministeren sn¢ftet.
Nikolaj? Hvem var Nikolaj? Det matte v~re
Europa2erens kontrol
''Hvem er Nikolaj, Uffi?"
''Nikolaj er min bedste ven!''.

6o.
"Men hvor bor han?".
"Nu bor han hos mig, men han kom."!ler fra Rusland", svarede udenrigsministeren betydningsfuldt.
"Fra Rusland?" , spurgte han og kunne h¢re a."lgsten i sin egen stemme.
"Ja, de r¢de tog hans land fra ham i 1917,
men han skal nok vende tilbage", svarede Uffi
og fortsatte stolt: "Jeg har lovet at hj~lpe ham.
Jeg har allerede haft hammed derovre en gang!".
Det var dybt foruroligende.
"Dukke-lise og snabeldyret var ogsa med!",
fortsatte udenrigsministeren.
"Hva?", udbr¢d han overrasket.
"Ja, de kan ikke undv~re hinanden. De sever
i samme kasse", sagde udenrigsministeren og stirrede pa ham, som om han ingen ting forstod.
Det gjorde han heller ikke. Eller gjorde han?
Et eller andet da2mrede. Noget han havde la2st i
avisen. Nej, det kunne ikke v2re sandt.
"Nikolaj, deter din bamse, ikke ogsa?", havde han forsigtigt spurgt, og udenrigsministeren
havde nikket sa begejstret, at han havde faet
fl¢deskum i ¢jenbrynene.
Sa havde han ikke spurgt om mere, men da han
lidt efter ringede til Alis fra en m¢ntboks og
bad hende komme og hente Uffi, der vistnok ikke
havde det sa godt, huskede han at sige, at hun
endelig matte tage Nikolaj med.
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Men scm bilen rullede ud

f~a

parkeringsplad-

sen, begyndte timenyhederne i radioen.
Da de havde t¢rret Uffi om munden med k¢kkenrult~pperne

le og pakket ham ind i
s~de,

Havnearbejderne havde lukket havnen for fremmede krigsskibe med overborgmesterens

Han kunne se Uffi vinke i bilens bagrude, og
vinkede tilbage.

tede.

pa bilens bag-

k¢rte de afsted.
Men snart var bilens baglyg-

ter blot sma r¢de prikker i det fjerne.

se.

Der

skulle·~re

bundet og SID

kampvalg i Metalarbejderfor-

kr~vede

stiansborg Slotsplads.

ten frem fra frakken, hvor han havde gemt den.

nedl~ggelser.

Men der stod me-

get pa spil.
"Farvel, Nikolaj!", mumlede han og kastede
bamsen ud i havnen.
Sa gik han tilbage til sin egen bil og satte
fors~det.

det samme.
det

t~ndte

Hans

Men han k¢rte ikke med

h~nder

v~ret

de

rystede for meget.

v~rste

Iste-

d¢gn i hans liv.

Han kunne snart ikke klare mere.

Kunne de for-

bandede arbejdere ikke snart tage sig sammen.
Vidste de ikke, at alt

afhang af dem.

og fremtiden la i deres

h~nder.

Freden

Og kun i deres!

Men maske var det i virkeligheden, som det
blev sagt, sukkede han.
ansvar.
lede.

De kunne ikke tage et

Det var kun de borgerlige, der kunne
Folket var til for at blive trukket

rundt ved

n~sen.

F~lles~

Det matte

~re

Der blev talt om arbejds-

begyndelsen!

"Ah, bare det var", mumlede han for sig selv.
Og sa var det som om en
udmattede mand.

~gtig

eufori greb den

Mens bilen dr¢nede sydpa ad

Strandvejen, br¢lede han taktfast ud af de nedrullede vinduer, sa folk vendte sig efter bilen:

han en cigaret og lukkede ¢jnene.

Det havde

genforhandlinger.

ringen om e·t stort demonstrationsm¢de pa Chri-

kiggede sig forsigtigt omkring, tog han t¢jbyl-

sig ind pa

velsignel~

organisationen var gaet sammen med Tillidsmands-

Sa gik han ned til havnekajen, og mens han

Det var maske grimt gjort.

Han lyt-

"Ud med Schlyter! Ud med Schlyter! Ud med
Schlyter!."

·-;:.;.:..~

~
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64.

63.

EFTERSKRIFT

32. kapitel

Nu kan vi kun hAbe pa - og arbejde for, at
den begyndelse,. han sa spire, kan vokse sig

Det er med sorg, at vi rna

fort~lle,

at manden,

s~rk.

At den danske arbejderbe~gelse og det

der blev kaldt Povl, kort tid efter de her be-

danske folk kan sikre den fred og den fremtid,

skrevne begivenheder blev et af den gode strids

som han viede sit liv.

mange ofre.

til sit ansvar og

Han faldt for ikke mere at rejse

sig.

~lter

den

reaktio~re

rege-

ring, og dermed udfrier det ulykkelige menneske·

Presset var blevet for stort, han kunne ikke
l~ngere ~re den umenneskelige byrde.

da han havde

af~rget

Sa nu

den mest akutte fare mod

Danmarks lykke og fremtid, br¢d hans personlighed sammen.
Klokken fern en torsdag eftermiddag blev han
den rolle, han sa mesterligt havde spillet, og
kunne ikke

l~ngere

kaldes tilbage til sit oprin-

delige jeg.
Det blev fors¢gt.

Men manden, der blev kaldt

Povl, sk¢d med sin salon-riffel efter den psykolog, som H. havde skaffet.

Der var ikke noget

at g¢re.
Han var ikke d¢d, men man kunne med rette kalde hans tilstand for en levende d¢d, sa han blev
posthumt tildelt den r¢de fanes orden i

till~g

til de ordener, han allerede tidligere havde modtaget.

At befolkningen lever op

De ligger alle i en boks i Moskva. Der

er ogsa opsat en rnindetavle.
ligvis ikke pa et offentligt

Men det er naturtilg~ngeligt

sted.

fra den lidelse det

rna

~re,

at ~re konserva-

tiv leder i Danmark - og selv tro pa det!
Det skylder vi ham.
Og vi ved, at det ville have ~ret hans h¢jeste ¢nske!

Pa

ii!

N\ qrund a f romanens sta:rkt real istiske karak ter
¢nsker forfatteren at

indsk~rpe

over for

l~seren,

at alt naturligvis er pure opspind oq fri diqterisk fantasi.
Selvf¢lgelig er enhver forfatter bundet af sin
samtids erfaringsverden, men enhver lighed med
levende eller afd¢de personer er herudover tilf.oeldig.
Dette er der sA meget desto mere grund til at
pointere, eftersom tilf2ldet kan spille en forfatter et v.oeldigt puds.
Eksempelvis kan n.oevnes nedenstAende oplysninger om en anden udenrigsminister end den i bogen
opdigtede, der til forfatterens forbl¢ffelse stod
at l.oese i Aktuelt den 4. oktober 1985.
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