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Prolog

Det var økonomien, der var det afgørende. En og anden 
kollega ville nok sige, at indbrud ikke var specielt sexede at 
efterforske, og det var der vel en hel del om, men økono-
mien var og blev afgørende. Samtlige politidistrikter i det 
storstockholmske område var blevet stillet over for så drasti-
ske sparekrav, at de havde færre ressourcer til efterforskning. 
Det var nærmest en direkte ordre fra – ja, fra hvem mon? 
Rigsdagen, velsagtens. Men ordren var i hvert fald enkel og 
koncis. Færre ressourcer til efterforskning er lig med færre 
opklarede forbrydelser, så er det op til jer politifolk selv, 
hvordan I vil prioritere.

Og det var netop, hvad han og hans kolleger nu sad og 
gjorde i et rasende tempo, for de havde nemlig et af årets 
to store henlæggelsesmøder. En henlagt sag er en henlagt 
sag og ikke at foragte, som nogle af de ældre kommissærer 
plejede at spøge. Den er i det mindste god for statistikken.

Terje Lundsten var en af de yngre kommissærer og ifølge 
både sine nærmeste overordnede og kollegerne en dygtig 
kriminalmand, en opfattelse han selv delte, selvom han 
ikke kunne definere, hvad der egentlig lå i det. En slags fin-
gerspidsfornemmelse måske, han kunne blade gennem en 
tynd efterforskningsmappe, hvor kollegerne ikke var nået ret 
langt, og hurtigt komme med et overslag over, hvor lang tid 
og hvor stort indhug i budgettet det ville koste at opklare 
netop den sag. Og om det i givet fald var anstrengelsen værd. 
Ikke regnet i penge, men i tid, den tid sagen ville tage fra 
vigtigere sager. På grund af dette formodede kalkulerings-
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talent sad han nu her i det store konferencelokale klokken 
8.15, umiddelbart efter morgenmødet med dets usædvanlig 
livlige skildringer af den forgangne nats bataljer.

Bedst, i hvert fald hvad underholdningsværdien angik, 
var vel historien om det vældige villaopgør. Et grillparty i en 
villahave var udartet, fordi rivalen til den mand, der netop 
var blevet genforenet med sin kone – derfor den store fest 
– havde gjort sin entré i haven midt i osen fra grillen, der 
var blevet tændt op for anden gang, fordi nogle fulderik-
ker angiveligt var sultne og ville grille igen. Klokken havde 
været hen ved to om natten, og der var allerede fuglesang 
og lyst udenfor.

Omtrent så langt havde lederen af den første politipatrulje 
på stedet kunnet fastslå begivenhedernes gang. Resten var ét 
virvar, med et haglgevær i hovedrollen, skrig og skrål, gråd 
og trusler. Hvorom alting var, var aftenens vært, ham, der 
netop var blevet genforenet med konen, blevet skudt i ven-
stre læg med haglgeværet, uvist af hvem og hvorfor. Otte 
personer sov nu rusen ud nede i detentionen for at kunne 
blive afhørt under mere ordnede forhold hen ad frokosttid.

Terje Lundsten smilede ved tanken om at blive sat på 
den opgave. Det var jo ikke ligefrem en vanskelig sag, før 
eller siden skulle alting nok komme for en dag. Men kors, 
hvor triviel.

Det store konferencelokale lå midt inde i bygningen og 
havde kun vinduer ud til de to gange, hvor efterforsknings-
afdelingens 25,3 mand havde deres små fuglekasser af ens 
kontorer. Jo, ifølge budgettet var man 25,3 mand, og ingen 
gad længere spøge med, hvem der var de 0,3. Den eneste 
belysning kom fra neonrør bag loftets hvide plasticgitter. 
Konferencebordene var af en form for hård, grøn plast og 
stolene af lakeret fyrretræ på stålstel. Hverken lys eller fug-
lesang trængte derind, årstiden til trods.
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Det gik som smurt med henlæggelserne. Den kollega, 
der havde lagt ud, havde først og fremmest haft en bunke 
sager, som faldt ind under, hvad straffeloven betegnede som 
ulovlig diskrimination, hvad der dog kunne forekomme en 
unødig højtidelig beskrivelse af, hvad det handlede om: Ara-
bere eller andre mørklødede mandspersoner, som var blevet 
forment adgang til bodegaen i shoppingcenteret eller pizze-
riaet ude ved frakørslen til Stockholm Centrum.

Kollegaen havde indledt sin fremlæggelse med at med-
dele til orientering, at den politianklager, som var blevet 
belemret med sagerne, var aktivt uinteresseret i at gå videre 
med dem, så henlæggelserne gav sig selv. Rent formelt var 
de tilmed også politianklagerens beslutning, fordi man for 
en gangs skyld havde identificeret de formodede gernings-
mænd, nemlig dørmændene.

Anklageren havde imidlertid luftet det noget kryptiske 
synspunkt, at han ville have hele henlæggelsesgruppens 
opbakning til beslutningen, fordi det så ligesom blev mere 
demokratisk – et synspunkt, der vakte en vis munterhed 
rundt om bordet.

For selv at have ryggen fri, hvis aviserne skriver om det, 
tænkte Terje Lundsten. Okay, for min skyld ingen alarm. 
Melder anklageren fra, er sagen alligevel dødsdømt. Og 
desuden strander den slags sager jo altid på, at det er den 
enes ord mod den andens. Den mørklødede mandsper-
son hævder, at det var etnisk diskrimination, at han blev 
nægtet adgang, og for øvrigt har han også en kammerat af 
samme hudfarve, som kan bevidne, at dørmanden kaldte 
ham perker.

Og dørmanden har et vidne, det havde de altid, som 
bekræfter hans version, nemlig at man ikke kunne give de 
pågældende sortsmudskere adgang til stedet, fordi deres tale 
og opførsel røbede, at de var påvirket af alkohol eller andre 
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stoffer, samt at de, da man stille og roligt og helt efter bogen 
foreholdt dem dette, var blevet så truende, at man var nødt 
til at pacificere dem, det vil sige give dem en omgang med 
kniplen, men at man absolut ikke havde udøvet etnisk dis-
krimination, idet intet kunne ligge stedets helt igennem lov-
lydige ledelse mere fjernt.

Henlæggelse, det er klart, tænkte Terje Lundsten. Vel 
var dørmændene skyldige, vel var deres forbrydelse alvor-
lig, i særdeleshed i betragtning af, at den kunne foranledige 
endnu værre forbrydelser, skuddræbte dørmænd og yder-
ligere to arabere for mange buret inde til forbryderuddan-
nelse i Kumla eller Norrtäljespjældet. Men alligevel helt 
klart henlæggelse. Anklageren havde bevisbyrden, doms-
mændene var hvide, sagsøgerne arabere. Politi ressourcer 
og domstolsressourcer lige ned i lokummet. Det var øko-
nomien, der var det afgørende.

Mødet fortsatte uden overraskelser. Småtyverier med vagt 
signalement, nogle lommetyverier fra sidste sommer, sæso-
nen var endnu ikke begyndt, taskerøverier, et par besynder-
lige overfald på ældre med noget, der lignede karatespark 
(hvis det var fortsat, ville sagen være blevet opprioriteret, 
men det gik i sig selv), røveri af mobiltelefoner og bestemte 
slags modetøj blandt berusede unge, ulovlige trusler, for-
ulempelse af tjenestemand i funktion og andre modanmel-
delser fra yngre kolleger, der slet ikke havde behøvet at finde 
på den slags for at forsvare sig, fordi de slyngler, de havde 
pågrebet, og som havde svaret igen ved at anmelde dem for 
såkaldt politivold, alligevel endte med at trække anmeldel-
sen tilbage. Og så selvfølgelig diverse former for berigelses-
kriminalitet og indbrud i lejligheder og villaer.

Visse forbrydelser kunne ligge og modne i bunkerne og 
pludselig opklare sig selv, hvis man lod dem ligge længe nok 
og desuden havde heldet med sig. For nogle år siden havde 
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en farlig voldtægtsmand hærget omkring distriktets ind-
købscenter, en sag, som pressen elskede, for pressen elskede 
mareridt. Han havde efterladt sig spor, hår på et offer, sæd 
på et andet og hudafskrab under neglene på et tredje, der 
havde gjort mest for at forsøge at forsvare sig. Man havde 
altså hans dna, og det forstod selv pressen. Men selvom man 
vidste, at det var samme gerningsmand, var ofrenes signale-
menter modstridende. To af kvinderne beskrev manden som 
“af mellemøstlig oprindelse”, omend de brugte andre ord. 
Den tredje og yngste kvinde var helt sikker på, at det var en 
hvid, indfødt stockholmer. Men i begyndelsen troede politiet 
ikke rigtig på hende, fordi hun var medlem af Miljöpartiet, 
og den slags af forskellige, til dels uklare, grunde blev regnet 
for mindre troværdige. Miljøflippere kunne blandt andet, 
mente man, tænkes at være uvillige til at udpege perkere.

Da gerningsmanden blev pågrebet, holdt tilbage på ger-
ningsstedet af to joggende luftkaptajner, der havde både 
telefon og personsøger med på løbeturen, viste han sig at 
være hvid, ustraffet og forhenværende studerende på Han-
delshøjskolen. En type, man aldrig havde fået ram på andet 
end ved at gribe ham på fersk gerning.

Dér blev fire grove voldsforbrydelser således opklaret i ét 
hug. Forbrydelser kunne altså, omend alt for sjældent, blive 
opklaret nærmest af sig selv, mens de lå i bunkerne.

Terje Lundsten havde selv haft noget i den retning i tan-
kerne, da han skånede en stak villaindbrud. Han syntes på en 
eller anden måde, de hørte sammen. På grund af tidsfakto-
ren, selvfølgelig, men der var også noget ved fremgangsmå-
den, selvom den plejer at være temmelig ens, når det gælder 
indbrud i villaer. Folk investerer i en solid hoveddør, gerne i 
eg, gerne med dobbelt tilholderlås. Og så lader de terrassen 
på husets bagside have en glasdør, som man praktisk talt 
kan bryde op med håndkraft. Det var ikke dét, for det var 
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det generelle billede. Men tyvene i netop disse otte sager, 
der altså tidsmæssigt lå temmelig tæt på hinanden, havde for 
eksempel ikke hærget gerningsstedet. De havde ikke slået 
noget i stykker, ikke planløst tømt alle kommodeskuffer 
hulter til bulter ud på gulvet, så de ikke engang selv kunne 
finde noget interessant i rodet. De havde ikke efterladt sig 
nogen spor, ikke spist, drukket, røget eller skidt på gulvtæp-
pet – altså nul dna – men var kun gået efter intelligente tyve-
koster som kontanter, ure, sølvtøj og i et par tilfælde våben.

Terje Lundstens fingerspidsfornemmelse havde sagt ham, 
at netop de her villaindbrud hørte sammen og derfor kunne 
slippe for en tur gennem henlæggelseskværnen. Men nu 
foreslog han ikke desto mindre at henlægge dem alle otte 
og spøgte træt med det, man altid spøgte med, nemlig at en 
henlagt sag i det mindste ikke er uopklaret og ergo opklaret. 
Men det var nok tvivlsomt, om skatteyderne ville være enige 
i den analyse. I Storstockholm var der det år begået 3.696 
indbrud, og under otte procent af dem var blevet opklaret i 
den betydning, som netop skatteyderne lagde i ordet, dvs. 
at gerningsmanden blev pågrebet, og ejerne fik i det mind-
ste en del af det stjålne tilbage.

Hvorom alting var, havde man for nylig grebet tre mænd 
næsten på fersk gerning, på vej væk fra gerningsstedet i en 
hvid Dodgevan, som de begavet nok syntes at bruge gang 
på gang, for netop den vidneiagttagelse stod i en af de efter-
forskningsmapper, Terje Lundsten havde holdt hånden over. 
Nu røg tyvene altså ind for groft tyveri for tiende eller tolvte 
gang – deres store rutine stemte fint overens med deres nøg-
terne optræden på gerningsstedet – og fængselsstraffen ville 
blive den samme uanset antallet af indbrud. Det var ganske 
vist fuldt ud muligt, ja endog sandsynligt, at man kunne 
sætte netop denne bande i forbindelse med Terje Lundstens 
lille bunke af henlæggelsessager. Men det ville i så fald være 
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ødslen med efterforskningsbudgettet. Otte henlæggelser på 
én gang med god samvittighed var ikke ringe.

Terje Lundsten var i godt humør, da han vendte tilbage til 
sit kontor. Seksten meter blå, røde, gule og grønne A4-map-
per i triste reoler af lysebrun finér, et lille ovalt mødebord 
med to gæstelæne stole med groft, marineblåt betræk og ikke 
en eneste personlig ting, ikke engang et billede af konen og 
børnene, i særdeleshed ikke én forbandet potteplante. Men 
der var alligevel noget rart ved at komme derind, som let-
telsen efter veloverstået forårsrengøring. Hans skrivebord 
var tomt, og han havde kun tre tynde, røde mapper med 
fra henlæggelsesmødet. Han tog omhyggeligt sigte, satte 
af med samlede ben og smækkede fuldt godkendt den frie 
håndflade i loftet. Det var hans prøve på, hvordan han havde 
det rent fysisk; klarede han det, var han i form. Han havde 
været flittig nok på joggingruten, hvor de to luftkaptajner på 
stand by havde snuppet hans voldtægtsmand.

Solen havde flyttet sig fra årstidens værste morgenposi-
tion, den blændede ikke og afslørede end ikke alt støvet i 
kontoret, da han satte sig ved skrivebordet med de tre røde 
mapper, han havde tilbage. Nu skulle der kløs på med krum 
hals, råknokles.

For visse forbrydelser henlægger man ikke uanset økono-
mien. Mord er den mest oplagte, skønt en mordsag godt kan 
ryge ned i en eller anden kælder, selv ikke Terje Lundsten 
vidste hvor var, med påtegnelsen “efterforskningen resultat-
løs”. Men man kunne ikke henlægge et mord på et møde, 
blandt andet fordi der skulle gå 25 år, før det var omfattet af 
lovens forældelsesregler.

Han havde nemlig et mord og to knivoverfald med sig 
tilbage fra det store oprydningsmøde. Hans førnævnte fin-
gerspidsfornemmelse sagde ham, at der var en forbindelse 
mellem sagerne, tænkte han selvironisk. Forbindelsen var 
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nemlig åbenlys, idet alle tre overfald var blevet begået med 
kniv, og gerningsmanden var ukendt, og de to overlevende 
ofre, en pige på atten-nitten år og en kvindelig pensioneret 
frelsersoldat, hverken kendte hinanden eller gerningsman-
den, som de begge beskrev som noget over middelhøjde, 
svensker eller “svensker med fremmed accent” (hvilket 
betød hvid). Overfaldet var kommet helt uprovokeret, “som 
et lyn fra en klar himmel”, som de begge formulerede det. 
Han var gået forbi dem, og de havde mærket “ligesom et 
knytnæveslag” i ryggen, og den ældre kvinde var gået videre 
næsten 100 meter, før hun begyndte at ane uråd, fordi der 
kom blod ud ad begge næseborene. Hun havde bare villet 
væk fra gerningsstedet så hurtigt som muligt og uden bal-
lade, lød hendes forklaring på den i betragtning af hendes 
tilstand forbløffende lange vandring helt frem til indkøbs-
centerets oplyste indgang. Der var hun sunket sammen, for 
hendes venstre lunge var punkteret.

Den unge pige havde haft en lignende oplevelse, omend 
på et bedre oplyst sted, tæt ved nærbanestationen.

En galning, der ikke var gal nok til at sidde indespær-
ret, hvad kun få galninge var efter den seneste psykiatrire-
form, gik altså rundt og kunne når som helst stikke kniven 
i et nyt offer, højst sandsynligt, men ikke givet en kvinde. 
Der var ingen forbindelse mellem ham og ofrene, intet rati-
onelt motiv. Han kunne være sådan en, der hørte stem-
mer, som beordrede ham til at gå løs på nabokonerne med 
et samuraisværd eller køre i fuld fart ind på en gågade i 
Gamla Stan eller gribe en jernstang og overfalde “troldene” 
(eller også var det hobbitterne eller noget andet djævel-
skab). Den sværeste type at finde, medmindre han blev til-
bage på gerningsstedet, slyngende om sig med trusler og 
tungetale. Samuraimanden, bilmorderen og jernstangsman-
den fra T-banestationen i Alvik, for nu at tage sommerens 
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seneste tre eksempler, var alle blevet pågrebet råbende og 
fægtende på gerningsstedet. Men knivmorderen i Väster-
norrort var på fri fod.

For onkel Gösta var blevet myrdet ganske tæt på de andre 
gerningssteder, så vidt man kunne forstå på vej hjem efter 
en af sine sammenspilsaftener med vennerne i ældreboli-
gerne oppe i centrum. Onkel Gösta, sådan kaldte alle ham, 
var gammel bigbandmusiker og spillede saxofon, både tenor 
og baryton. Han var vellidt af alle, og de fleste i kvarteret 
kendte ham, i alt fald af udseende, fordi han plejede at sidde 
og spille nede ved springvandet på torvet om eftermiddagen 
og først på aftenen. Han havde været enkemand i mange år 
og levede spartansk. Havde han nogen fjender, måtte det 
være fra langt tilbage i livet, og husundersøgelsen af hans 
lille toværelses havde ikke givet nogen som helst ledetråde, 
selvom han havde ført dagbog gennem alle årene. Det var 
ellers den detalje, der havde gjort de første kriminalfolk fra 
vold & røveri ret optimistiske. Havde han haft nogen fjender, 
burde man jo støde på dem i dagbogsoptegnelserne. Man 
fandt da også to potentielle fjender, selvom det var tvivl-
somt, om de var aggressive nok til at kunne have myrdet på 
grund af de gamle, men nøje beskrevne krænkelser. Begge 
disse foreløbigt mistænkte viste sig imidlertid at have per-
fekte alibier, idet de havde forladt denne verden længe før 
onkel Gösta.

På hjemvejen havde han lige krydset en fodgængerover-
gang uden for centrums lyskilder, og dér på den anden side 
af vejen, omkring hundrede meter fra hans pensionistbolig, 
fandt man ham. Han var dræbt med otte knivstik i ryggen 
og havde desuden fået halsen skåret over. En forbrydelse 
begået i raseri eller en galnings værk.

Her snakker vi ikke økonomi, nej, jeg skal simpelthen 
snuppe den satan, og for en gangs skyld holder skatteyderne 
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nok med mig, tænkte Terje Lundsten og slog de tre røde 
efterforskningsmapper op foran sig. Selvom det virkede 
rimeligt at antage, at der var flere forbindelser mellem de 
tre forbrydelser, var det alligevel første gang, at efterforsk-
ningsbureaukratiet sammenholdt dem, nu og her på Terje 
Lundstens skrivebord. Dermed blev chancerne for at få fat 
i morderen, inden han slog til igen, vældig meget bedre.

En hel del afhøringer, måske alle, skulle gøres om. De 
tynde, uafsluttede efterforskningsmapper, som havde fået 
lov til at ligge og modne i håb om at blive opklaret ved et 
lykkeligt tilfælde, indeholdt måske en eller anden forbindelse, 
der ville springe i øjnene allerede ved første gennemlæsning. 
I tilfældet med frelsersoldaten havde en anonym anmelder 
for eksempel ringet ind og fortalt om en skør jugoslav, der 
undertiden gik rundt og mumlede hen for sig. Og den yngste 
af de to overfaldne kvinder havde hørt en bekendt snakke 
om en mumlende jugoslav med baseballkasket. Den pågæl-
dende havde sagt, at hun endog mente, hun kunne grave et 
navn frem, bare hun fik lidt mere tid til at tænke over det.

Terje Lundsten var ved at få fært. Han var allerede 
begyndt at spekulere på, hvordan han skulle sammensætte 
efterforskningsteamet, da telefonen ringede. Det var den 
øverste chef for hele distriktet, der ringede fra sit kontor 
femten meter længere henne på etagen ovenover.

“Davs, Terje, nu tror du måske ikke dine egne ører, så 
tag lige en dyb indånding!” beordrede chefen i et tonefald, 
som om han havde meget travlt og altså meget dårligt tid 
til diskussion.

“Det vil jo vise sig, hvad jeg tror,” svarede Terje Lundsten 
så neutralt, han kunne.

“Du er blevet håndplukket til en efterforskningsgruppe 
i City, som skal tage sig af nogle villaindbrud i absolut top-
klasse.”
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“Indrømmet, det har jeg svært ved at tro,” svarede Terje 
Lundsten.

“Der kan du bare se – hvad sagde jeg! Og det bliver værre 
endnu. Du får en kvindelig chef.”

“En kvindelig chef kan jeg nok leve med, men ikke ret 
godt med nogle åndssvage indbrud. Hvem har bestemt det 
her?”

“Mig selv, politimesteren inde i Stockholm og ... hvor 
mærkeligt det end lyder, rigspolitichefen.”

“Rigspolitichefen? Villaindbrud? Det er da for langt ude, 
hvad angår det os herude i Västernorrort?”

“Det ved jeg ikke, ud over at et af disse uhyre vigtige ind-
brud åbenbart er blevet begået i vores distrikt. I nat, midt 
under det tragikomiske grillparty med haglgevær, der tyde-
ligvis tog al vores opmærksomhed. Men kom op til mig, så 
skal du få syn for sagn.”

“Villaindbrud? Hvorfor lige mig?”
“Fordi du er en af vores bedste efterforskere!”
“Netop derfor burde jeg vel have vigtigere ting at –”
“Det kan man mene, men det har du altså ikke. Kom nu 

herop, så skal jeg forklare det hele.”
Terje Lundsten, ung kommissær, angiveligt en dygtig 

politimand, endnu ikke fyldt fyrre og i god form, lykkeligt 
gift og far til en vanskelig teenagedatter, en helt igennem 
normal strisser med andre ord, var blevet forflyttet til et 
uvant område, ud på tyvenes marked, hvor han ikke hørte 
hjemme, fordi han havde langt vigtigere sager at tage sig af 
og desuden netop havde ryddet sit skrivebord og fyldt lun-
gerne med optimisme. Med et træt suk lukkede han de tre 
røde mapper og proppede dem ned i en tom, rød mappe-
holder i reolen omme bag sig. Så greb han sin jakke, stram-
mede slipseknuden og gik op til sin chef.
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Hun følte sig som turist i sin egen by. Hun kunne ganske vist 
navnet på hver eneste gade i det indre Stockholm, huskede 
tilmed ensretningerne på Östermalm, og hun havde boet i 
Stockholm hele sit liv. Men sådan bare daske rundt på må 
og få havde hun ikke gjort siden teenageårene. Og så i den 
sorte buksedragt, som hun pludselig havde fået lyst til at hive 
frem fra skjulet længst inde i garderobeskabet. Den var for 
opsigtsvækkende til jobbet og for enkel til fest og var derfor 
bare blevet hængende. Men nu gik hun dér som en anden 
turist og holdt desuden fri midt på eftermiddagen. Det var 
uvirkeligt, det var hende og alligevel ikke hende, og byen 
begyndte at ligne noget, hun havde læst om i en brochure, 
og som derefter viste sig at passe ganske godt. “Rundt om 
i Montmartres pittoreske gyder flokkes kunstnerne for at 
sælge mere eller mindre ægte kunst til de indimellem noget 
godtroende turister.” Åh jo, sådan havde det været i Paris.

Hun havde ikke protesteret det ringeste, da han ville have 
de to Buffet-efterligninger med sig, som de havde købt på 
det, der blev deres eneste længere udlandsrejse. Én eneste 
rejse på næsten tretten lange og helt ærligt ret så menings-
løse år, der ikke havde været andet end en langsom, men 
ubønhørlig rutsjetur frem mod skilsmissen. Men nu havde 
han hentet sine sidste ting, jagtgeværerne, tøjet, idrætsme-
daljerne fra ungdomstiden og den lille, ganske vist blan-
dede, men alligevel særdeles beskedne bogsamling, der var 
domineret af krimier og amerikanske våbentidsskrifter. Og 
derefter havde de trykket hinanden i hånden uden at sige 
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noget, og han vendte sig om i døren og gik, og hun lukkede 
den forsigtigt efter ham, lyttede til hans skridt, der forsvandt 
ned ad trappen, og åndede dybt ind et par gange. Det var 
det hele, så var det overstået.

Hun passerede Dramaten, hvor folk ganske rigtigt sad og 
slikkede solskin på den brede trappe, sådan som der sikkert 
stod i turistbrochurerne om Stockholm, at de gjorde. Ude 
på alléen langs Strandvägen var hun først nær blevet kørt 
ned af nogle hidsigt klemtende cyklister, der ræsede af sted 
som gale mellem spadserende pensionister og børnehave-
børn i små, signalfarvede veste. Den ene halvdel af alléens 
asfaltbelægning var åbenbart cykelsti; efter at have opdaget 
det følte hun sig tryggere.

Vinduerne i Strandvägens fin de siècle-facader glimtede i 
sollyset, og hun ransagede hukommelsen for nogle adres-
ser på den elite af landets forbrydere, som boede deroppe 
og stadig var på fri fod, fordi de var blevet alt for rige til at 
blive taget.

Ved Djurgårdsbron overvejede hun at prøve at finde et 
bord på en af de overfyldte restauranter ud til vandet, præcis 
som en turist burde gøre, men da hun hørte, at der var 
mindst tyve minutters ventetid, opgav hun og fortsatte over 
broen ud mod Gröna Lund. Hun var lige nået over broen, da 
hun kom til at fnise ved tanken om, at endnu en lænke var 
bristet: Nu kunne hun slippe af med sit tåbelige efternavn. 
Järneklov. Järneklov! Det var ubegribeligt, at Hasse, som dog 
ubestrideligt var et intelligent menneske med styr på tilvæ-
relsen i al almindelighed, havde kunnet finde på så idiotisk 
et navn. Måske det skulle have forestillet at være sjovt, i det 
mindste for ham selv.

Hun slentrede videre i sin uvante frihed, i det der føltes 
som hendes nye identitet, op til parken og caféen ved Rosen-
dal, hvor hun besluttede, at nu ville hun have kaffe og noget 
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usundt, ventetid eller ej. Men hun fik et ledigt bord med det 
samme og sad snart med kaffen og et stykke klistret wie-
nerbrød og betragtede cafégæsterne med sine nye, frie øjne. 
De udenlandske turister var tydeligvis begyndt at komme til 
byen, og en stund morede hun sig med at gætte nationalite-
ter. Fede ældre mænd med baseballkasketter: amerikanere. 
Højlydte personer i grupper: tyskere. Næsten som svenskere, 
men farmand med stor rygsæk: nordmænd.

Manden, der var stoppet op ved caféen og spejdede efter 
et ledigt bord, var givetvis også udlænding, siden han med-
bragte en paraply på en strålende junidag med enkelte cir-
russkyer og milde vinde. Han så forresten også lidt for godt 
ud til at være svensker, selvom hun ikke helt vidste, hvad 
hun mente med det. Hun betragtede ham nøjere og indså 
for sent, hvad hun var ved at rode sig ud i, da han opda-
gede, at hun så på ham, og deres øjne mødtes. Han slog ud 
med armene i en spøgefuld gestus og gik uden tøven hen 
til hendes bord.

“Undskyld, madame, jeg håber ikke, De tager mig det 
fortrydeligt op,” sagde han med noget, hun opfattede som 
tydelig fransk accent; i hvert fald mindede han om den fran-
ske tv-kok.

“Tager hvad fortrydeligt op?” svarede hun, som om hun 
ikke forstod, hvad han mente.

“Siden alle borde er optaget, har jeg jo ikke andet valg end 
at trænge mig på hos nogen, og De, madame, virker ube-
tinget som det mest intelligente selskab her på stedet. Og 
desuden har De så absolut de smukkeste øjne.”

Han slog spørgende ud med hånden mod den hvide sme-
dejernsstol over for hendes. Og hun var allerede så over-
rumplet af hans usvenske optræden, at hun ikke sagde nej, 
men blot nikkede tavst. Desuden havde han vakt hendes 
nysgerrighed.
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“Hvor kommer du fra?” spurgte hun, da han havde fået 
bestilt sin kaffe.

“Fra ... jeg bor på Corse ... hvad hedder det på svensk? 
Korsika.”

“Du taler utrolig godt svensk.”
“Åh, De er er alt for venlig, madame, men det kommer sig 

måske af, at jeg er svensker,” svarede han med et bredt smil.
Hun var straks klar over, at det var sandt. Han lød som 

en franskmand, men hans grammatik var perfekt, måske 
lidt gammeldags, men perfekt. Han var klædt i en grågrøn 
tweedjakke med ruskindsforstærkninger på albuerne, mos-
grøn lærredsskjorte, gråt slips, rustfarvede fløjlsbukser og 
brune sko med perforeringer. Ud over at være alle tiders 
signalement så det godt ud. Han lignede en af de der mid-
aldrende bøsser, der gik frem og tilbage i slowmotion i sven-
ske tv-reklamer for tøjfirmaet Dressman. Men bøsse var 
han ikke, afgjorde hun. Hendes nysgerrighed tog til, og hun 
væddede med sig selv om, at hun skulle bruge under tyve 
spørgsmål på at regne ham ud.

“Hvornår har du sidst været i Sverige?” begyndte hun.
“Det er over fyrre år siden, jeg rejste fra landet,” svarede 

han lidt bedrøvet.
“Og hvorfor er du vendt tilbage, for at gense det gamle 

land?”
“I anledning af min fars begravelse. Min mor er også død, 

men hendes begravelse kunne jeg ikke komme til, så ... ja.”
“Undskyld, det var ikke min mening at –”
“Åh, tænk ikke på det, madame. Det betyder sådan set 

ikke alverden for mig ... det var jo alligevel så længe siden, 
vi havde set hinanden i familien.”

“Men fyrre år er enormt lang tid at være væk. Du har ikke 
aflagt en eneste fransk visit?”

“Fransk visit?”
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“Ja, undskyld, jeg forsøgte at være lidt vittig. En fransk 
visit betyder af en eller anden grund et kort besøg.”

“Jaja, nu du siger det, kan jeg godt huske det. Pudsigt 
udtryk. Næh, jeg stak jo af, da jeg kun var seksten. De første 
år skammede jeg mig vel, tænker jeg. Senere ... ja, senere for-
mede mit liv sig på en måde, som ikke havde været menin-
gen, i hvert fald ikke mine forældres mening. Jeg slog en 
streg over hele min fortid, kan man måske sige.”

Hun rørte rundt i kaffen, drak den sidste mundfuld og 
simulerede lettere overrasket over, at koppen var tom, et 
trick, der var så letgennemskueligt, at det fungerede som en 
tavs overenskomst. Han skaffede mere kaffe til dem begge, 
og hun fik tid til at prøve at planlægge sin fortsatte spørge-
leg. Hvor mange spørgsmål havde hun brugt? Kun tre indtil 
videre, det skulle nok række med de tyve.

“Har du ikke længere nogen venner eller bekendte her 
i Sverige?” fortsatte hun spørgedysten, da de havde fået 
deres kaffe.

“Nej, eller måske jo. Jeg ved det ikke, jeg havde kun én 
ven i Sverige, men en god ven, vi stod hinanden meget nær. 
Men han står ikke i telefonbogen.”

“Har du prøvet oplysningen?” spurgte hun og fortrød 
straks at have spildt et spørgsmål på en information, hun 
kunne have fået uden.

“Ja, men de siger, at han har hemmeligt nummer. Og ... 
ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal tro, jeg havde aldrig forestil-
let mig, at han ville få hemmeligt nummer, han ville jo være 
advokat. Jeg er helst fri for at vide noget, hvis det bare gør 
mig skuffet.”

“Hvad hedder han?”
“Erik Ponti, vi var skolekammerater og –”
“Erik Ponti!?”
“Ja, vi gik på en forfærdelig kostskole, og –”
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“Vi ringer til ham,” sagde hun beslutsomt, tog sin mobilte-
lefon op af lommen og tastede nummeret på Sveriges Radio. 
Hun noterede sig med tilfredshed, at manden over for hende 
omsider havde svært ved at holde facaden. Han var altså en 
bedrager af en slags, måske med speciale i enlige kvinder 
over en vis alder, den sorte buksedragt havde måske lokket 
ham til et forkert bytte. Hun smilede overdrevet venligt til 
ham efter at have spurgt efter Ponti og være blevet stillet 
om til ham. Men han svarede ikke, og da hun fik hans tele-
fonsvarer i røret, erkendte hun det håbløse i at kaste sig ud 
i en lang forklaring om, at godt nok kender vi ikke hinan-
den, men jeg sidder altså på en café sammen med en mand, 
som jeg ikke ved, hvad hedder, men som siger, at I er gode 
venner. Ikke ligefrem nogen overbevisende præsentation. 
Hun lagde på.

“Du fik kun hans magnetofon?” spurgte manden.
“Magnetofon?” spurgte hun tilbage og havde nær bidt 

tungen af sig selv over det bortødslede spørgsmål.
“Ja, altså, man indtaler –”
“Javist, telefonsvarer hedder det på nusvensk. Og jeg 

kunne jo ikke så godt ... jeg ved jo ikke, hvad du hedder.”
“Mit navn er Pierre Tanguy.”
“Det klinger jo ikke ligefrem svensk.”
Det sidste talte ikke som et spørgsmål, det var en kon-

statering.
“Nej, det har du ret i. Det er sådan set komisk i betragt-

ning af, hvordan mit liv har formet sig, for det er jo faktisk 
et fransk navn. Eller rettere bretonsk, det gjorde mon farfar 
altid meget ud af at understrege. Hedder det forresten bre-
tonsk, eller er det bare mig, der tænker på fransk? Altså fra 
Bretagne. Bretansk?”

“Jeg tror, man kan sige begge dele, men bretonsk lyder jo 
lidt mere elegant. Men okay, så kan vi jo ringe ham op igen.”
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Hun tastede nummeret på ny og blev igen stillet om til 
Erik Pontis telefonsvarer. Men netop som hun skulle til 
at forklare sig, tog manden, der hævdede at hedde Pierre 
Tanguy, telefonen. Men det, han sagde til telefonsvareren, 
gav ikke rigtig nogen nye ledetråde.

“Bonjour mon vieux copain, voici Pierre Tanguy! Je me trouve 
dans ce moment à Stockholm, en effet dans un petit café à Djur-
gården qui s’appelle ... hvad hedder stedet her?”

“Rosendals Slot.”
“... qui s’appelle Château Rosendal encore pour ... er vi her 

om en time?”
Hun nikkede.
“... pour une heure. Il est maintenant quatorze heures trente-

deux, je répète, quatorze heures trente-deux. Si tu viens, tu viens. 
Si non tu peux me trouver à l’hôtel Diplomat à Strandvägen. Man 
må aldrig give efter for ondskaben! Salut!”

Da han tankefuldt rakte telefonen tilbage, bed hun tæn-
derne sammen for ikke at ødsle flere spørgsmål bort. Hvis 
manden, der kaldte sig Pierre Tanguy, var en bedrager – 
og det var indtil videre arbejdshypotesen – ville han nemt 
afparere de mest nærliggende og oplagte spørgsmål. Hellere 
spare på spørgsmålene og lade ham forklare sig.

“Du undrer dig måske over, at jeg talte fransk?” begyndte 
han ganske som ventet.

Hun nikkede langsomt og eftertrykkeligt.
“Det sprog brugte vi indimellem på den der modbyde-

lige kostskole, når vi ville tale privat. På den tid prioriterede 
man engelsk og tysk højest i skolen. For mig var det jo alle-
rede halvvejs mit modersmål, men han var ret god til fransk, 
han har jo også sin latinske baggrund. Men hvem er han 
nu om stunder? Kender du ham, siden du bare uden videre 
kunne ringe?”

“Næh, men han er en af landets kendteste journalister, 
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og han er ved Sveriges Radio, og det nummer kunne jeg til-
fældigvis.”

“Journalist? Så Erik blev journalist ... løjerligt. Er han en 
god journalist?”

“Han er blandt de kendteste i landet, og det har han 
været længe.”

“Og hvad skal jeg lægge i det? Mere kaffe, forresten?”
“Det var ikke meningen, at du skulle lægge noget i det, 

jeg er ikke ret vild med journalister, og hvad kaffen angår, 
forholder det sig snarere omvendt ... hvis du vil have mig 
undskyldt et øjeblik?”

Da hun gjorde mine til at rejse sig, var han lynhurtigt 
omme ved hendes stol. Han trak den ud og satte sig ikke, 
før hun var nået lidt væk.

I køen til dametoilettet, denne de svenske restauranters 
forbandelse, talte hun sine spørgsmål. Der var stadig elleve 
tilbage af de tyve, hun havde endnu ikke tabt væddemålet.

En gråsprængt mand – eller herre, måtte man vel kalde 
ham – med fløjlsbløde øjne, godt og vel midaldrende. Ele-
gant klædt, velopdragen som et gammeldags overklasse-
menneske. Det var den ene side.

Den anden side var visse detaljer ved hans hænder og 
ansigt. At bruge ordet vejrbidt ville være en underdrivelse. 
Næsen havde været brækket mindst én gang, nydeligt 
restaureret, men alligevel, et hvidt ar lyste stadig gennem 
det solbrændte midt på næse roden. På venstre tinding og 
højre kind noget, der lignede gamle ar efter knivstik. Ikke 
ligefrem børstypen eller en almindelig kostskoledreng. Vel-
trænet var han jo også, men det havde hun set bort fra af 
gammel vane, for sådan havde flertallet af hendes mandlige 
arbejdskammerater gennem årene set ud. En filmgangster 
altså, en fransk filmgangster.

Hun skar ironisk ansigt ad sig selv ved denne blændende 
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konklusion, og hendes irritation blev ikke mindre af, at der 
lød fnisen inde fra dametoilettets enlige kabine.

“Luk op, det brænder!” råbte hun og hamrede håndfla-
den mod toiletdøren, og to teenagepiger kom farende ud, 
og hun smuttede ind og låste døren bag sig.

Da hun kom tilbage til bordet, rejste manden, der kaldte 
sig Pierre Tanguy, sig som ved en slags selvfølgelig refleks 
og trak stolen ud for hende. Denne gang kom det ikke bag 
på hende, det modsatte ville have været mere opsigtsvæk-
kende.

“Du skal virkelig have tak,” sagde han, da han havde sat 
sig tilbage på den anden side af bordet. “Jeg blev så ked af 
at høre, at Erik Ponti havde hemmeligt nummer, at jeg nær-
mest havde opgivet det. Men nu lader det til, at jeg får ham 
at se, og det er fantastisk! Efter alle de år ... må jeg invitere 
dig på middag i aften, og hvad hedder du?”

“Svaret på det første spørgsmål er selvfølgelig nej, og 
svaret på det andet er Ewa Järn ... undskyld, Ewa Johnsén.”

“Du har lige skiftet navn, du er lige blevet skilt?”
“Ja. Hvordan kunne du vide det?”
Dér kom hun endnu et spildt spørgsmål nærmere de tyve, 

erkendte hun. Men på den anden side kunne hans eventu-
elle forklaring måske lede hende videre.

“Du var lige ved at sige et andet efternavn. På din venstre 
ringfinger kan man se mærket efter en ring. Men mens du 
var væk, foretog jeg et lille eksperiment. Jeg spurgte nogle 
tilfældige gæster, om de vidste, hvem Erik Ponti var. Og det 
gjorde de.”

“Jaså,” konstaterede hun og passede meget på ikke at 
udtale det som et spørgsmål.

“Og det får mig til at tro, at du tror, jeg har siddet her og 
gjort mig til af en berømt ven for lettere at kunne invitere 
dig ud?”
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“Man kunne måske ane et vist forsæt – dolus eventualis, 
for nu at tale juristsprog.”

“Derfor har jeg et forslag.”
“Jeg lytter.”
“Jeg sagde til ham, at vi ville blive her en time, ikke sandt?”
“Så vidt jeg forstod, jo.”
“Jeg opgav tiden til 14.32, og hvis Erik Ponti kommer 

inden 15.32, spiser vi middag sammen?”
“Det er en aftale. Men vi har et problem.”
“Ikke hvis han kommer. A deal is a deal, som barbarerne 

siger.”
“Jo, men situationen er den, at jeg godt kan i aften, men 

ikke i morgen aften, for i overmorgen skal jeg være frisk som 
en havørn på jobbet, med tindrende og ikke antydning af 
blodsprængte øjne.”

“Men i morgen kan du, hvad siger man ... ligge og snue?”
“Nemlig. Og hvis Erik Ponti virkelig kommer, og I ikke 

har set hinanden i hundrede år, og han er den eneste ven, 
du har i Sverige ... så ...”

“Så hvad?”
“Vil du ikke have det en smule sært med at sige hej, 

godt at se dig, men jeg har altså planlagt at date en kvinde, 
nemlig hende her – Ewa, hedder hun. Forhåbentlig kan vi 
ses en anden dag, men under alle omstændigheder kan vi 
vel snuppe en kop kaffe!”

Han kastede hovedet bagover i en gjaldende latter, der 
enten var helt spontan eller blændende skuespil.

“Madame! Jeg er helt overbevist om, at vi vil kunne få en 
meget udbytterig aften i hinandens selskab! Må jeg for en 
sikkerheds skyld, for det tilfælde at jeg taber, byde på et glas 
vin, mens vi venter de afgørende 26 minutter?”

Han er god, rigtig god faktisk, tænkte hun og morede 
sig. Jeg skal altså have et glas vin, tiden går, og så om lige 
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nøjagtig 25 minutter velsagtens et glas mere og så fremde-
les. Interessant.

“I så fald helst et glas hvidvin.”
“Sauvignon blanc eller chardonnay? Det er, hvad vinkor-

tet byder på.”
“Som sagt, et glas hvidvin.”
“Jeg er med,” sagde han hurtigt uden at fortrække en 

mine, vinkede efter den unge tjener med ring i øret og råbte 
“garcon”, hvad der igen fik hende til at associere til reklame-
filmene med bøsser i slowmotion.

“Hvad siger man på svensk nu til dags?” spurgte han, da 
han havde bestilt to glas af noget, som hun gik ud fra var det 
ene eller det andet af det, han havde nævnt.

Hun tænkte hurtigt for ikke at brænde et spørgsmål af 
til ingen nytte. Han mente formodentlig, hvad garcon hed 
på svensk.

“Vi har ikke rigtig noget ord for det,” svarede hun og 
fornemmede straks, at hun havde tolket spørgsmålet rig-
tigt uden selv at spilde et modspørgsmål på det. “Man siger 
ingenting, man vinker og siger ’undskyld’ eller sådan noget, 
når man får øjenkontakt. Men der er ikke sådan et praktisk 
ord som på andre sprog.”

“Tja, dem vi brugte, da jeg var ung, var jo ikke for vel-
lykkede, jeg kan godt forstå, at de er røget ud af sproget. 
Til mandlige tjenere sagde man kelner og til de kvindelige 
frøken, hvad der ikke altid var så heldigt, hvis de nu var dob-
belt så gamle som en selv. Jeg husker engang, Erik og jeg var 
i Stockholm sammen, hvilket desværre ikke skete ret tit i 
skoletiden, fordi han altid havde udgangsforbud. Nå, men vi 
ville altså ud at drikke, selvom vi jo var for unge til det ifølge 
loven. Men vi havde jo penge og forstod at føre os, som man 
sagde. Så vi gik ind på fiskerestauranten Sturehof ude ved ... 
hvad hedder det der sted med padde hatten?”
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“Stureplan.”
“Akkurat. Stureplan. Eksisterer restauranten stadig?”
“Ja, men de gør vist ikke så meget i fisk mere. Det er 

blevet sådan et sted med for høj musik, hvor lapsene fra den 
nyrige overklasse kommer.”

“Guuuud, hvor ræææædsomt!” efterabede han drevent. 
“Nyrige skal man tage sig i agt for. Nå, men der gik vi altså 
ind for at få en flaske vin. Det var en uprætentiøs fiskerestau-
rant dengang, men med den svenske specialitet spisetvang. 
Så Erik, der førte sig mindre usikkert end jeg, sagde, at vi ikke 
var ret sultne, men bare havde tænkt os en lille ... dégustation?”

“En bid brød eller en mundsmag, ville jeg sige.”
“Og med træt mine slængte ’frøkenen’, denne meget 

stramme og bastante frøken, smørrebrødskortet på bordet. 
Erik bestilte, ligeledes med træt, men verdensvant mine, to 
stykker med rejer og kaviar. Servitricen kikkede efter, hvor 
han pegede på listen, og konstaterede, at herrerne altså 
ønskede rejer og kaviar ... Du har vel bemærket, hvor hek-
tisk jeg snakker, mens jeg venter på, at tiden skal løbe ud?”

“Ja, men du gør det godt. Det er netop sådan nogle detal-
jer, der virker så overbevisende, at jeg næsten begynder at 
tro på, at du er en nær ven af Erik Ponti.”

Den unge tjener med ring i øret kom med deres duggede 
glas hvidvin, og Pierre Tanguy skålede med hende med lige 
nøjagtig den naturlige høflighed, hun havde ventet.

“Jeg gik ud fra, at du foretrak chardonnay,” sagde han, da 
han forsigtigt satte glasset ned.

“Du gik ud fra, at jeg ikke anede, hvilke vine du snak-
kede om, og så reddede du situationen. Hvor galant!” kor-
rigerede hun.

“Jeg troede, I var begyndt at drikke mere vin i Sverige i 
de senere år,” fortsatte han uden på nogen måde at røbe, at 
hun havde ramt plet.
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“Jo, men sådan nogle som mig drikker mest papvin. Vin 
i kartoner.”

“Hele kartoner?”
“Nej ... altså bag-in-box, små papkartoner med en lille 

hane.”
“Det er altså lidt mere simple vine?”
“Ja, det er ligesom hele forretningskonceptet, kan man 

vel sige. Men du foretrækker vin fra flasken?”
“Touché! Men ikke direkte fra flasken, jeg har trods alt boet 

snart fyrre år i Frankrig. Herregud, det føles næsten uvirke-
ligt at sidde her og snakke svensk igen, sådan lidt drømme-
agtigt, som om jeg både gør det og ikke gør. Fransk ligger 
forrest i hovedet, og så oversætter jeg til svensk.”

“Jeg troede ikke, Korsika var så entydigt fransk.”
“Touché igen, vi har tilmed vores egen befrielsesbevægelse. 

Men jeg har også boet en halv snes år uden for Marseille. Nu 
er der kun tre minutter, til tidsfristen udløber.”

“Jeg ved det. Men hør her, jeg har et forslag. Du fortæller 
mig, hvem du er, hvad du arbejder med, og hvor du har alle 
de penge fra, som jeg gætter på, du har. Og hvis jeg synes 
om det, du fortæller, og tror så nogenlunde på det, spiser vi 
middag i aften, men ikke i morgen aften.”

“Mmmm ... men jeg vil gerne ændre lidt ved forslaget,” 
svarede han eftertænksomt. “Du fortæller først om dig selv, 
jeg kan nemlig ikke rigtig blive klog på dig, du er en blan-
ding af en hel masse. Bagefter svarer jeg, lige så sandfærdigt 
som du. Og hvis vi synes om det, vi hører –”

“Ja, men dig først, på det punkt giver jeg mig ikke,” fast-
holdt hun.

“Hvis jeg lyver, risikerer jeg, at du afslører mig. Men hvis 
jeg siger sandheden, risikerer jeg, at du rejser dig og går,” 
sukkede han med forstilt opgivelse.

“Lige præcis! Og lad os så komme i gang!”
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“Okay. Vi tager en dyb indånding. For det første er jeg 
pensionist –”

“Det er du for ung til.”
“Ikke i min metier. For det første er jeg pensionist. Jeg bor 

smukt, hvis jeg selv skal sige det, i en villa uden for Calvi på 
Corse ... Korsika. Jeg blev skilt for en del år siden, mit erhverv 
var en belastning for al kærlighed – trist, men uundgåeligt. 
Jeg er økonomisk uafhængig, i hvert fald med de krav, jeg 
stiller til livet: Bøger, gode vine, musik, en tår eller to i godt 
selskab på visse højtidsdage, hvor man synger for meget. 
Og ... tja, det er vel det væsentlige.”

“Så har jeg et klart og enkelt spørgsmål: Hvor har du alle 
dine penge fra?”

Han tøvede længe, drejede vinglasset mellem hænderne 
for så pludselig at hæve det mod hende og tømme det til 
sidste dråbe.

“Jeg er tyv, en såre succesrig tyv. Men som sagt pensione-
ret,” sagde han beslutsomt og stillede vinglasset fra sig med 
en hurtig bevægelse, som han nåede at bremse en centime-
ter fra marmorbordet.

“Og du?” fortsatte han med en gestus, der skulle virke 
modfalden.

“Jeg er ved politiet.”
Han stirrede først forbløffet på hende, så lænede han sig 

forover næsten som i krampe og brast i en latter, der ville 
være eksploderet, hvis han ikke havde gjort sit yderste for 
at holde den nede. Hun blev revet med, og få sekunder 
senere skreg de begge af grin, så de andre gæster ved bor-
dene omkring dem straks begyndte at sende dem blikke 
ladet med svensk mistanke om, at de havde fået for meget 
at drikke.

“Så skulle jeg mene ...” stønnede han, mens han trak et 
lommetørklæde op af brystlommen for at tørre øjnene for 
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lattertårer, “så skulle jeg mene, at vi kan se frem til en sær-
deles hyggelig middag sammen!”

“Absolut!” fniste hun. “Mit samkvem med tyve har ellers 
altid været ret så forstemmende!”

“Og mit samkvem med politifolk har indtil denne lykke-
lige stund været yderst begrænset,” fortsatte han, så latter-
salverne bragede igen.

Det var akkurat sådan, hylende af grin, en forpustet Erik 
Ponti fandt dem. Han var, stik mod hvad han plejede, flere 
minutter for sent på den.

* * *

Og helt i overensstemmelse med denne dags vanvittige logik 
sad hun nogle timer senere i Grand Hôtels franske restau-
rant og ventede ved et overpyntet bord med stivet dug og 
sølvkande labre.

De havde omfavnet hinanden, Erik Ponti og manden, 
som nu uden tvivl var Pierre Tanguy, på sådan en måde, som 
mænd ellers kun gør på fodboldbanen. Der må være en højst 
usædvanlig kerne i et venskab, der så lynhurtigt kan tændes 
igen efter fyrre år, nåede hun at tænke, inden Erik Ponti fik 
øje på hende, undskyldte sin uhøflighed og præsenterede 
sig, som om hun ikke vidste, hvem han var.

Men aftenens middag kunne han ikke deltage i. Han 
havde flere udsendelser i løbet af aftenen, alle om den sene-
ste direktørskandale. Da Pierre Tanguy derpå spurgte ham, 
hvilken stockholmsk restaurant der serverede det bedste 
franske køkken, tog han sin telefon frem og bestilte bord til 
dem netop der, hvor hun sad nu. Bagefter havde han kørt 
dem hurtigt, smidigt og ikke helt lovlydigt i sin Alfa Romeo 
– Pierre til Hotel Diplomat på Strandvägen og hende hjem 
til Kungsholmen. Pierre og han skulle mødes næste dag.
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Hun følte sig ikke helt tilpas som enlig ventende kvinde 
på luksusrestaurant. Det var ikke det overlæssede møble-
ment, de overpyntede borde og personalets nedladende ven-
lighed, alt det skulle formentlig bare forestille elegance. Nej, 
det var de andre gæster, en gruppe russere, der drak cognac 
som vin til maden, og nogle smokingklædte tyveknægte af 
den slags, som Erik Ponti ville tage fat på i aften, der drak 
champagne og skreg af grin. Russerne havde taget drastisk 
fejl af hendes erhverv, en af dem spillede med tungen til 
hende, og hun kunne ikke lade være med at smile ad ham 
på grund af fejltagelsen, hvad der selvfølgelig gjorde sagen 
værre endnu. Men hun var jo ikke en hvilken som helst 
blondine, og det havde hun længe været helt på det rene 
med. Hun var en blondine med politiskilt. Det lød meget 
bedre på engelsk: You think I’m a fucking nigger and you may 
be right, but I’m a fucking nigger with a badge and a gun, your 
worst nightmare! Det var vist Beverly Hills Cop, i hvert fald 
en af Hasses gamle yndlingsfilm, trods jobbet var han jo 
ikke racist.

Hun havde valgt konferenceuniformen, et jakkesæt, hun 
havde fundet på Armanis Emporium i Biblioteksgatan, stør-
ste model og lagt ud visse steder, eftersom Armani ikke 
lavede tøj til kvindelige politifolk. At hun var kommet for 
tidligt kunne ikke undre, en mand, der opgav tidspunktet 
14.32, ville ikke komme for sent.

Han kom ganske rigtigt på sekundet, og han var ikke i 
smoking, som hun havde frygtet, men i en mørkeblå jakke 
med lyseblå skjorte og silkeslips i samme farve som jakken, 
men med små sølvglimtende romber i, samt grafitgrå bukser 
og sorte sko, også denne gang med små perforeringer. Han 
spottede hende lynhurtigt, viftede uden at virke uhøflig 
den tjener af, der kom til for at føre ham hen til bordet, og 
gik langsomt hen mod hende, alt imens han slog ud med 



— 32 —

armene i en gestus, der sikkert skulle udtrykke hans beta-
gelse over at se hende, og da hun af svensk vane ville rejse 
sig for at sige goddag, fremskyndede han sine skridt, så han 
nåede at trykke hende tilbage i stolen, blidt, men bestemt, 
med en hånd på hendes højre skulder, samtidig med at han 
greb hendes hånd og strejfede den med sine læber, inden 
han hurtigt satte sig ned og rakte ud efter servietten.

“Tilgiv mig, at jeg kommer lidt for sent,” sagde han med 
en undskyldende håndbevægelse.

“Du kom da lige på sekundet!”
“Men efter dig – de der russiske bølletyper har forhåbent-

lig ikke generet dig?”
“Det er de ikke nået til, jeg har kun siddet her et par 

minutter. Hvorfra ved du, de er russere?”
“Fordi de har nogle store plakater hængende over hove-

det, hvor der står MAFIA med kyrillisk skrift. Har du nået 
at kikke på menukortet? Vil du gerne have, at jeg vælger 
vinene?”

“Nej til det første, ja til det andet.”
En stund fordybede de sig i menukortet. Hanetestikler, 

der i den franske tekst hed noget, som så meget mere elegant 
ud, kalvebrisler, gåselever, andelever a la et eller andet ufor-
ståeligt, jomfruhummer med pilgrimsmuslinger, letgrillede 
med en mystisk salat med balsamicovineddike, hummer a 
la ditten eller datten.

Hun gættede på, at han på en eller anden måde var til 
hanetestikler, og følte sig fristet, om ikke andet så af mor-
skaben ved at foreslå det, men holdt sig alligevel fejt til jom-
fruhummerne og pilgrimsmuslingerne.

Hendes næste gæt var, at han spiste mørkt kød, helst 
blodigt, men efter først at have overvejet en kringlet udgave 
af kylling med et langt fransk navn besluttede hun sig for 
at møde ham på halvvejen og valgte kalvefilet med pim-
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melipom og duddelidu; heldigvis var menukortet både på 
fransk og svensk.

Han røbede ikke med den mindste mine, at han ville have 
valgt noget andet, priste hendes gode smag, vinkede over-
tjeneren til sig, slog hurtigt over i fransk, fordi det faldt ham 
lettere, undskyldte sig pludselig og forklarede, at madame var 
svensker, hvorpå de lød som et par franske kokke en stund 
endnu, indtil proceduren var slut.

“Hvorfor vælger du hjemmebanen, nu du endelig er i 
Sverige?” spurgte hun.

“Fordi jeg går ud fra, at la cuisine suédoise de sidste fyrre 
år har gennemgået dramatiske forandringer, som jeg ikke 
er inde i, ikke endnu da, og fordi jeg er en tyv med æren i 
behold, som absolut ikke ønsker at dumme sig i selskab med 
en strisser, og da slet ikke en smuk strisser. Kan man sige 
strisser på svensk uden at virke uforskammet?”

“Det kommer an på. Vi siger det selv til hinanden. Du ved, 
som hvid skal man sige afroamerikaner, men som sort kan 
man bare sige nigger eller måske noget endnu værre, som 
jeg ikke har i sinde at nævne.”

“Alors ... eftersom jeg er hvid, beder jeg dig undskylde.”
“Ingen årsag, vores venner må gerne kalde os strissere. Du 

og Erik Ponti må have stået hinanden meget nær?”
“Ja, vi delte værelse på den der vederstyggelige kostskole. 

Jeg var den tykke læsehest, han var slagsbroderen, omtrent 
som yin og yang, vi var en lille kim til en ... en résistance ... 
undskyld mig et øjeblik!”

Som havde han haft øjne i nakken, opfattede han miner 
og fagter, der ikke var til at misforstå, blandt de fire russere 
nogle meter borte, rejste sig roligt, gik hen til dem, lagde 
påtaget venskabeligt venstre hånd på den groveste russers 
venstre skulder, bøjede sig ned og hviskede bølletypen noget 
i øret, hvorefter han klappede ham en anelse for hårdt på 
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kinden. Det tog kun nogle sekunder. Så gik han lige så roligt 
tilbage og satte sig, og da sad russerne allerede så fromme 
som lam og genoptog forsigtigt, nærmest hviskende deres 
samtale.

“Hvad dæ ... sagde du til ham?” hviskeråbte hun med 
opspærrede øjne og den ene hånd for munden som for at 
holde et fnis tilbage.

“Undskyld afbrydelsen ... nåh, dét? Jeg forklarede bare 
venligt og høfligt, at du repræsenterer ordensmagten og kan 
arrestere dem på stedet, hvis de ikke ter sig.”

“Det tror jeg ikke et øjeblik på. Kan du russisk?”
“Ikke særlig godt, men i mit tidligere liv har jeg haft en 

del at gøre med slemme russere, så jeg kan i hvert fald de 
grimme ord.”

“Jeg bliver tosset, hvis du ikke fortæller mig, hvad du 
sagde. Se engang, de sidder jo som små engle.”

“Det ville byde mig meget imod at gengi ... gengive denne 
konversation for en dame.”

“Jeg er sgu ikke nogen dame, jeg er strisser! Nogle gange 
taler du forresten som i et teaterstykke.”

“Det må du virkelig undskylde, det fortager sig sikkert, 
hvis jeg bliver her lidt længere, men det er det dér med, at 
jeg først tænker ordene på fransk og så hurtigt oversætter 
til svensk, deraf de idiomatiske mangler, men hvis bare vi –”

De blev afbrudt af vinkyperen, der kom med vinen til for-
retten, en vin, hun aldrig havde set før og heller ikke havde 
regnet med at kende – “chardonnay, din favorit,” forklarede 
han, mens vinkyperen skænkede to fingerbøl vin i hendes 
glas for derefter at trække sig tilbage med en mine som en 
dromedar og flasken i strakt arm.

De skålede. Hun prøvede virkelig af bedste evne at smage 
efter, om dette var, hvad det efter kyperens gebærder at 
dømme burde være, nemlig den bedste vin hun nogensinde 
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i sit liv havde smagt. Det var det nok også, i hvert fald den 
dyreste, og forresten var indbildningen sikkert vigtigere end 
den objektive smag, hvis der eksisterede en sådan.

“Lad os nu hellere tale om dig,” sagde han, da han satte 
glasset ned. “Hvilken slags strisser er du?”

“Du sagde s-ordet igen!”
“Jeg ved det, men jeg har tænkt lidt over det. Tyve siger 

også strisser, flic på fransk. Så ville det ikke være hyklerisk af 
mig at sige noget andet? Desuden er vi venner, og det gav jo 
dispensation. Altså, hvilken slags strisser er du?”

“Først en anden ting. Du sagde, at du var den tykke læse-
hest, og Erik Ponti var slagsbroderen?”

“Ja?”
“Og siden blev det omvendt?”
“Ja, han har lagt sig ud, haft stillesiddende arbejde i mod-

sætning til mig. Fyrre år er lang tid. Som ung og tyk er man 
intellektuel eller vice versa. Man forstår sig aldrig bedre på 
James Joyce, end når man er seksten år og tyk.”

“Men nu er du slank og intellektuel?”
“Kun i en eller anden fransk, borgerlig forstand. Da jeg 

kom derned, bedøvede jeg mig i flere år med Claude Simon 
og den slags. I dag er jeg ... jeg ved ikke, velsagtens mere 
skeptisk, mere konservativ. Ham dér Houellebecq har jeg 
det svært med, et fjols, der chokerer borgerskabet ved at, 
undskyld, masturbere sig gennem en masse vold og mod-
bydelighed, som ikke eksisterer andre steder end i hans fan-
tasi, altså ikke i virkeligheden efter min mening. Effektjageri 
er det værste, det der er fjernest fra ærlighed og kunst i den 
forstand ... men det var jo dig, vi skulle tale om?”

Hun blev reddet af gongongen, sådan føltes det, for nu 
kom de sofistikerede jomfruhummere ind, brødbakken 
skulle skiftes ud, vin skænkes op samt et fingerbøl vand 
hældes i det glas, hun endnu ikke havde rørt. Han sagde 
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noget, der sikkert betød “god appetit”, og de sad lidt og 
spiste i tavshed. Denne gang var hun mere sikker på, hvad 
hun syntes. Bedre sofistikerede jomfruhummere havde hun 
aldrig smagt.

“Alors ...” sagde han, idet han lagde kniv og gaffel over 
kors efter de første mundfulde. “Det var dig, vi skulle tale 
om. Hvilken slags strisser er du?”

“Bare lige ét spørgsmål mere om dig og –”
Han holdt hænderne op i en afværgende gestus.
“Verden er fuld af mænd, der snakker om sig selv, ved du 

nok. Og her sidder jeg, indiskutabelt en mand, men i selskab 
med en smuk strisser. Nå?”

“Jaja, forhøret er uundgåeligt,” sukkede hun bevidst over-
drevet. “Alle slags, jeg har været i branchen i fjorten år, hvis 
man regner politiskolen med. Men forinden læste jeg jura. 
Jeg hentede drukkenbolte på Hovedbanen lige i starten, 
hvor man er dårligst rustet til den slags, de yngste hænger 
altid på lortetjanserne. Siden har jeg taget kurser, været ved 
vold & røveri og i sædeligheden, tilmed en kort overgang 
i efterforskningen, derefter nye kurser, og det sidste års tid 
har jeg så været ved Statsadvokaturen for Særlig Økono-
misk Kriminalitet, bedre kendt som bagmandspolitiet, og –”

“Undskyld, jeg afbryder, men hvad er din rang?”
“Jeg er politiinspektør.”
“Pardon? Hvor på skalaen er det?”
“Trinnet over kommissær.”
“Det var sa ... undskyld! Så tillad mig et gæt: Din mand, 

som du lige er blevet skilt fra, var politimand, er politimand, 
mener jeg, men du er to-tre grader over ham nu?”

“Lige præcis.”
Han smilede og genoptog demonstrativt langsomt mål-

tidet, og hun fulgte hans eksempel med en følelse af, at de 
dansede, og at det var ham, der førte, hvad der vel også lige-
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som gav sig selv her på fransk hjemmebane.
Snart blev de bombarderet så intensivt med nye retter og 

ny vin, rødvin i støvet flaske, og dromedarminer fra vinky-
peren, der havde en slags broche formet som en drueklase 
på jakkeopslaget, at det tog sin tid, før de fik taget tråden 
fra samtalen op igen.

“Hvad er din vanskeligste sag lige nu?” spurgte han lidt 
inde i kalvefiléten.

“Sådan en som dem dér,” sagde hun og nikkede over mod 
slipsetyvene – det hed det i fagjargonen – der sad omme 
bag de russiske gangstere og stadig drak champagne. “En 
løjser, der har stjålet hundrede millioner; når det er den slags, 
hedder det bare ikke at stjæle, men noget pænere. Jeg ved, 
han er skyldig, men jeg kan ikke få anklageren med på en 
husundersøgelse, hun tør ikke.”

“Og hvad ville du få ud af en husundersøgelse?”
“Skriftlige beviser. Jeg ved, de er der.”
“Du ved, at de er der?”
“Ja.”
“Hvordan det?”
“Fordi ... det kan jeg ikke røbe. Men lad mig sige det 

sådan: Jeg har hørt ham selv fortælle om dem.”
“I så fald har anklageren vel også hørt det?”
“Du er ikke så dum af en tyv at være, jeg indså for sent, 

at jeg sagde for meget. Men telefonaflytning er en af den 
slags ting, som vi strissere aldrig nogensinde må så meget 
som hviske om. Men ja, anklageren ved lige så meget som 
jeg. Men hun tør ikke, tyven er for højt på strå og for rig.”

Netop da trak han sig, stik mod såvel almindelig ræson 
som mandlig logik, ud af samtalen og var for en stund tan-
kefuldt tavs, næsten lidt fraværende, og bagefter talte de om 
ligegyldigheder såsom udsigten til slottet fra deres bord, og 
hvorfor slottet ikke var illumineret, som det ville have været 
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i Frankrig, i det mindste her i juni, hvor udgifterne til el ville 
være begrænset til nogle få timer per nat, eller at der hver-
ken fandtes pizzeriaer eller burgerbarer i hans og Erik Pontis 
ungdom, og at de amerikanskinspirerede motorbøller rag-
garna hørte fortiden til af den naturlige årsag, at deres biler 
højst kørte tre kilometer pr. liter blybenzin, eller at franske 
og svenske sladderblade tydeligvis var ens med hensyn til 
de kongelige, eller – og det var jo farligere grund – at den, 
der stjæler for tyve tusind, kommer i fængsel, mens ingen 
kan røre den, der stjæler en milliard, lidt i stil med, at en rig 
mand i USA uanset race, religion eller politisk tilhørsforhold 
kan efterlade sig blod og dna og strømper på mordstedet 
og alligevel slippe godt fra det, fordi han har tilstrækkelig 
mange millioner at bruge på advokater.

Han foreslog ikke, at de spadserede hen på Hotel Diplo-
mat for at få en drink at “sove” på, som man pudsigt nok 
siger, trods det oplagte påskud at det lå så tæt på Grand 
Hôtel. I stedet fulgte han hende hele vejen op til Wargen-
tinsgatan på Kungsholmen, lige til gadedøren.

Hun undertrykte en pludselig impuls til at spørge, om han 
ville med op. Han forsøgte ikke selv at trænge sig på, sagde 
ikke et ord, røbede ingen skuffelse, men kyssede hende 
køligt og tørt på hånden, da han gik.

Da hun lå i sin seng, fortrød hun og syntes samtidig ikke, 
hun var rigtig klog, som om hun havde overdoseret sin nye 
frihed.


