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1693
Det indre Sameland

Aslak snublede. Et tegn på træthed. Normalt var hans skridt sikre. 
Den gamle mand havde ikke sluppet sin bylt. Han rullede rundt. 
Faldet var blevet afbødet af laget af lyng. En lemming løb ud derfra. 
Aslak rejste sig. Med et øjekast bagud vurderede han afstanden til 
sine forfølgere. Hundeglammene nærmede sig. Han havde ikke 
meget tid. Han genoptog sit tavse løb. Hans furede ansigt og trinde 
kinder gav ham et mystisk udseende. Hans øjne brændte. Hans 
fødder fandt selv vej på ny. Hans krop rettede sig. Han smilede, 
trak vejret hurtigere, gav sig tid til at dreje hovedet, løb let med 
skærpet blik og sikre skridt. Han vidste, at han ikke ville falde igen. 
Han vidste også, at han ikke ville overleve denne smertefulde nat. 
Dertil havde de været på sporet af ham for længe. Det måtte slutte. 
Han gik ikke glip af en eneste detalje i omgivelserne, plateauet 
som hævede sig, stenenes bevægelser, den bjørnehoved formede søs 
elegante brink, de nøgne, blide bjerge i det fjerne, hvor hans øjne 
kunne skelne sovende rener. Et vandløb strømmede på tværs. Han 
standsede næsten uden at hive efter vejret. Her. Han indprentede 
sig stedet. Vandløbet som strømmede ud i søen, sporene efter rener 
som forsvandt op på bjerget mod øst, hvor lyset fra den opgående 
sol markerede begyndelsen på hans sidste dag. Han blev stående 
alvorsfuld og knugede sin bylt. En lille holm steg op af et hjørne af 
søen. Han gik tættere på den og skar grene af en dværgbirk med sin 
kniv. Holmen var dækket af lyng og buske. Han tog skoene af og 
smed grenene i vandet for at undgå at efterlade sig spor i dyndet. 
Sådan fortsatte han ud til holmen, klatrede op på den, løftede 
lyngen og skjulte sin bylt i den. Så vendte han om og fortsatte sit 
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løb. Han var ikke bange længere. Hundene løb stadig. Tættere på. 
Det ville ikke vare længe, før mændene dukkede op bag bakke-
toppen. Aslak tog et sidste kig ud over søen, vandløbet, plateauet, 
holmen. Solens lilla-orange genskin tegnede marmormønstre på 
skyerne. Han løb, men følte samtidig, at hans skridt ikke længere 
bar ham frem. Snart blev han indhentet af hundene, bulldogger 
som knurrende omringede ham uden at røre ham. Han holdt op 
med at bevæge sig. Det var forbi. Mændene kom til, stakåndede 
og med udstående øjne. Deres sved gjorde luften dårlig. Men de 
havde også skræk i blikket. Deres kofter var flænget, deres fodtøj 
var gennemblødt, og de støttede sig til deres stokke. De ventede. 
En af dem nærmede sig. Den gamle same iagttog ham. Han vidste 
det. Han havde forstået. Han havde set ham før. Manden undgik 
samens blik og gik om bag ham.

Den gamle snappede efter vejret, da det voldsomme slag rev 
hans kind op og brækkede hans kæbe. Blodet sprøjtede ud med 
det samme. Han sank ned på knæ. Endnu et slag med stokken 
ville følge. Samen svajede chokeret, selv om han havde forsøgt at 
forberede sin krop. En mager mand kom til. Den første standsede 
midt i bevægelsen og sænkede sin stok. Han holdt sig på afstand. 
Den magre mand var klædt i sort. Han så med koldt blik på Aslak 
og derefter på manden med stokken, som trak sig to skridt tilbage 
med flakkende blik.

‒  Visitér ham.
To mænd gik frem, glade for at stilheden blev brudt. De rev 

brutalt frakken af ham.
‒  Kom så, din vilde djævel, gør ikke modstand.
Aslak forholdt sig tavs. Han gjorde ingen modstand. Men 

disse mænd var bange. Smerten bredte sig. Blodet løb. Mæn-
dene ruskede i ham, tvang ham til at trække sine renskindsbuk-
ser ned og flåede fodtøjet af ham sammen med huen med de fire 
spidser, som den ene af dem sørgede for at spytte på, idet han 
slyngede den langt væk. Den anden tog hans kniv af rensdyr-
horn og birketræ.

‒  Hvor har du skjult den?
Nu blæste vinden hen over tundraen. Det gjorde ham godt.
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‒  Hvor, djævleyngel? råbte manden i sort i et så truende tone-
fald, at selv hans ledsagere trak sig et skridt tilbage.

Manden i sort indledte en tavs bøn. Vinden havde lagt sig. De 
første myg dukkede op. Solen tog nu herredømmet over bjergene. 
Samens smertende hoved rokkede. Han mærkede det knap nok, 
da stokken rev det halve af hans tinding op.

Smerten vækkede ham. En næsten uudholdelig smerte. Hans 
hoved måtte være blevet flækket. Solen stod højt. Han mærkede 
en stank omgive sig. Mænd, kvinder og børn stod bøjet over ham. 
De var tandløse, klædt i laser og havde skulende blikke. De stank af 
frygt og uvidenhed. Han lå udstrakt på jorden. Fluer havde afløst 
myggene. De klæbede sig til hans gabende sår.

Manden i sort gik frem, den lille flok skiltes. Pastor Noreaus 
stillede sig foran dem.

‒  Hvor er den?
Aslak følte sig febril. Blodet gjorde hans kofte klistret, og dets 

lugt gjorde ham svimmel. En kvinde spyttede på ham. Børnene 
lo. Samen tænkte på sin syge søn, som han havde forsøgt at redde 
ved at påkalde de samiske guder. Pastoren gav det nærmeststående 
barn en lussing.

‒  Hvor har du gjort af den? råbte han. Børnene søgte tilflugt 
bag deres mor.

En mand i himmelblå bluse nærmede sig og hviskede pastoren 
noget i øret. Pastoren blev stående ubevægelig. Så gjorde han et 
tegn med hovedet. Manden i blåt strakte hånden ud mod samen, 
og to andre mænd løftede ham op ved armene. Samen udstødte 
et skrig. Hans blik var sløret af smerte. Mændene slæbte ham hen 
til det lave træhus, der anvendtes til alt fællesarbejde i landsbyen.

‒  Se på disse afskyelige afgudsbilleder, udbrød den protestanti-
ske præst. Genkender du dem?

Aslak kunne knap trække vejret. Hans kranium føltes, som om 
det skulle sprænges. Varmen tog til. Fluerne bed uudholdeligt i 
ham. Hans flængede kind føltes, som om den myldrede af liv. 
Landsbyboerne trængtes i rummet, hvor varmen blev kvælende.

‒  Svinet er allerede fuldt af orme, sagde en af mændene med en 
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grimasse af afsky. Han spyttede på ham. Snotklatten ramte Aslak 
som et knytnæveslag.

‒  Nok, brølede pastoren. Du skal dømmes, same! råbte han på 
ny, mens han bankede i det kraftige bjælkebord for at få folkene 
til at tie. Disse mennesker gav ham kvalme. Han længtes kun efter 
én ting, at komme tilbage til Uppsala.

‒  Stille, I der! Vis respekt for jeres herre og jeres konge.
Hans sorte blik vandrede hen til ikonerne af de samiske guder 

og fremstillingen af Thor.
‒  Same, har disse afgudsbilleder gjort dig den mindste smule 

godt?
Aslak holdt øjnene halvt lukkede. Han så for sig sin barndoms 

søer, bjergene som de var draget over så mange gange, den tætte 
tundra som han elskede at forsvinde ud i, og dværgbirkene som 
han havde lært at skære i.

‒  Same!
Aslak holdt øjnene lukket. Han rørte lidt på sig.
‒  De har helbredt, sukkede han rallende. Bedre end din Gud.
En mumlen løb gennem lokalet.
‒  Stille, brølede pastoren. Hvor er dit skjulested? skreg han. 

Hvor er det, sig det, hvis du ikke vil brænde op, forbandede væsen. 
Tal, så tal dog!

‒  På bålet, på bålet! skreg en kvinde, som havde en rolling hæn-
gende ved sit slappe, hvide bryst.

De øvrige kvinder tog tråden op:
‒  På bålet, brænd ham.
‒  Stille, stille!
‒  På bålet med samen, på bålet. Lad helvede få ham.

Pastoren svedte, han ville have det overstået. Dunsterne, tilstede-
værelsen af denne sortsmudskede djævel med blodigt ansigt og af 
disse stupide og grimme bønder var ved at blive ham ulidelig. Gud 
satte ham på prøve. Han skulle nok sørge for at fortælle sin biskop 
i Uppsala, at han i disse jomfruelige egne af Sameland havde tjent 
Herren nidkært, selv om ingen anden præst ville tage derop. Men 
nu var det nok.
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‒  Same, sagde han og hævede stemmen og fingeren for at mane 
til tavshed, du har levet et liv i synd og stædigt holdt fast i din 
hedenske overtro.

Stilheden havde indfundet sig, men spændingen var kvælende.
Pastoren rakte en tyk, illumineret bibel frem mod ham. Hans 

finger var rettet mod de anklagende ord.
‒  Hvo som ofrer til guderne og ikke til Herren alene, skal være 

forbandet! buldrede han pludselig med en gravrøst, som jog en 
skræk i folkene.

En fed bondekone med ildrødt ansigt udstødte et suk, idet hun 
bukkede under for varmen og besvimede. Aslak sank om på jorden.

‒  Men denne profet eller den, som drømte den drøm, skal 
dødes, thi han har talt for afvigelse fra Herren eders Gud.

Mænd og kvinder faldt på knæ og mumlede bønner, børnene 
rullede forvirret med øjnene, vinden havde givet sig til at blæse 
udenfor og bragte en tung, varm luft med sig.

Pastoren var blevet tavs. Udenfor glammede hundene. Så blev 
de også stille. Tilbage var kun stanken i fællessalen.

‒  Dommen er blevet stadfæstet af den kongelige domstol i 
Stockholm. Same, må den guddommelige og kongelige retfær-
dighed ske fyldest.

To beskidte mænd greb fat i Aslak og bar ham uden skånsel 
udenfor. Bålet var allerede anlagt mellem søbredden og den halve 
snes træhuse, som udgjorde landsbyen.

Aslak blev forsvarligt bundet til pælen, som det havde været 
nødvendigt at fragte fra kysten op ad elven, da der ikke fandtes 
træer, som kunne anvendes til dette formål, på egnen.

Landsbyboerne bemærkede ikke, at en stor dreng var ankommet 
nedenfor i en båd fuld af skind, der skulle byttes væk. Han blev 
stående ubevægelig, da han opdagede optrinnet og straks forstod, 
hvilket drama der udspillede sig. Han kendte manden på bålet. 
Han tilhørte en af naboklanerne.

En bonde havde stukket ild til bålet. Flammerne bredte sig hur-
tigt i grenene. Aslak begyndte at klage sig. Han forsøgte at tvinge 
sig til at åbne sit duelige øjenlåg.

Han kunne skelne søen foran sig og bakkerne. Han opdagede 
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silhuetten af den unge same, der stod som lammet. Flammerne 
begyndte at slikke op ad ham.

‒  Han har reddet andre, lad ham redde sig selv! hånede en enøjet 
mand, som også manglede den ene hånd.

Pastoren gav ham en lussing.
‒  Ingen blasfemi! brølede han og slog endnu en gang. Manden 

forsvandt med sin tilbageværende hånd på hovedet.
‒  Same, same, du skal brænde i helvede, råbte han, mens han 

løb. Forbandet være du, forbandet!
Et barn gav sig til at græde.
Og pludselig gav samen sig til at skrige. Omspændt af flam-

mer brølede han i vildelse, et umenneskeligt, uafrysteligt brøl, 
et skrig, som var et skrig fra et menneske, der ikke længere var 
et menneske. Skriget døde hen til en ulidelig gurglen, indtil det 
lod til at finde en frekvens hinsides smerte, som om hans stemme 
havde skiftet dimension. En slags uventet harmoni opstod derved, 
tynget af lidelse, men krystalklar for den, der var i stand til at fil-
trere pinen fra.

‒  Den forbandede djævel synger for sine guder! udbrød en 
skrækslagen landsbyboer og tog sig til hovedet med begge hænder. 
Pastoren stod passiv. Hans øjne søgte samens blik, som om denne 
gennem flammerne ville afsløre for ham, hvor han havde skjult 
det, han var kommet efter.

Aslaks skrig lammede den unge same i båden. Han genkendte 
fascineret og rædselsslagen strubelydene fra en samisk sang. Han 
var den eneste tilstedeværende, der kunne forstå ordene. Den uaf-
rystelige gutturale sang førte ham bort fra denne verden. Joiken 
blev mere og mere hakkende og usammenhængende. Samen, der 
var dømt til helvedes flammer, ville med en sidste kraftanstrengelse 
videregive det, han skulle videregive.

Så tav stemmen. Stilheden sænkede sig. Den unge same forholdt 
sig også tavs. Han var vendt om og sejlede bort med hovedet fuldt 
af den døendes rallen. Hans blod havde i den grad været frosset til 
is, at han var kommet til en erkendelse. Han vidste, hvad han skulle 
gøre. Og hvad hans søn efter ham skulle gøre. Og hans søns søn.
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1

Mandag den 10. januar
Polarnat

Kl. 9.30. Det indre Sameland

Det var årets mest bemærkelsesværdige dag, den som bar på hele 
menneskehedens håb. Dagen efter ville solen blive genfødt. I fyrre 
dage havde mændene og kvinderne på vidda overlevet ved at krum-
bøje sjælen, berøvet denne livskilde, som de var.

Klemet, som var politimand og rationel, ja rationel, fordi han 
var politimand, tolkede dette som et uhåndgribeligt tegn på en 
dødssynd. Hvorfor skulle menneskene ellers udsættes for denne 
lidelse? Fyrre dage uden at kaste skygge, tynget til jorden som kry-
bende insekter.

Og hvad hvis solen ikke viste sig den følgende dag? Men Klemet 
var rationel. Eftersom han var politimand. Solen ville genfødes. 
Lokalavisen Finnmark Dagblad havde ligefrem i sin morgenud-
gave meddelt, på hvilket tidspunkt forbandelsen ville blive hævet. 
Hvor var det godt med fremskridt. Hvordan havde hans forfædre 
klaret sig uden at kunne læse i avisen, at solen ville vende tilbage, 
når vinteren var omme? Måske kendte de ikke til håb?

I morgen mellem klokken 11.14 og 11.41 ville Klemet igen blive 
et menneske med en skygge. Og dagen efter ville han beholde sin 
skygge i yderligere toogfyrre minutter. Når først solen kom i gang, 
gik det stærkt.

Bjergene ville få deres kanter og deres storslåethed tilbage. Solen 
ville trænge ned i dalenes bund og give liv til perspektiver, der 
havde ligget i dvale, og vække den blide og tragiske uendelighed 
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på de halvt forladte høje plateauer i det indre Sameland.
Lige nu var solen kun et skær af håb, der spejlede sig i de orange 

og rødlige skyer, som ilede hen over toppene med den blålige sne.
Som altid, når han stod over for sådan et syn, kom Klemet til 

at tænke på sin onkel, Nils Ante, der var kendt som en af egnens 
dygtigste joiksangere. Med sin uforglemmelige strubesang fortalte 
hans poetiske onkel om verdens undere og mysterier.

Nils Ante havde vugget Klemet i søvn gennem hele hans barn-
dom med sine betagende joiks, de fortryllede fortællinger, som let 
kunne måle sig med alle de bøger, nordmændenes børn læste der-
hjemme. Klemet havde ikke haft behov for bøger. Han havde jo 
onkel Nils Ante. Klemet havde til gengæld aldrig kunnet synge, 
og han havde syntes, at det var uværdigt at beskrive den natur, der 
omgav ham, med ord.

‒  Klemet?
Nogle gange, når han som i dag var på patrulje på dette enorme, 

øde plateau, som blev kaldt for vidda, tillod han sig en lille nostal-
gisk pause. Men han tav, tynget af mindet om joiken, ude af stand 
til at være poetisk.

‒  Klemet? Vil du godt tage et billede af mig? Med skyerne i 
baggrunden.

Hans unge kollega svingede med det lille fotografiapparat, som 
hun havde hentet frem fra sin marineblå overtræksdragt.

‒  Synes du, tidspunktet er det rette?
‒  Det er ikke værre end at dagdrømme, svarede hun og rakte 

ham kameraet.
Klemet brummede. Hun havde altid et svar på alting. For ham 

kom de gode svar generelt for sent. Han tog lufferne af. Hellere få det 
overstået hurtigst muligt. Himlen var klar og kulden derfor mere ag-
gressiv. Temperaturen lå omkring de minus syvogtyve grader.

Nina tog sin sælskindshue med øreklapperne af rævepels af og 
rystede sit lyse hår. Hun satte sig overskrævs på sin snescooter og 
sendte med ryggen mod de brogede skyer objektivet sit store smil. 
Uden at være nogen fantastisk skønhed var hun dog yndefuld og 
charmerende med sine store, udtryksfulde, blå øjne, som røbede 
selv den mindste følelse. Det fandt Klemet meget praktisk. Politi-
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manden tog billedet, som af princip var lidt ude af fokus. Nina 
var begyndt i renpolitiet tre måneder tidligere, men det var hendes 
første patrulje. Indtil nu havde hun først haft job på politi stationen 
i Kiruna, hovedkvarteret på den svenske side, og så i Kautokeino 
på den norske.

I irritation over hendes konstante krav om at få taget billeder 
havde Klemet sørget for at lægge en fingerspids ind over objekti-
vet. Når Nina så viste ham resultatet, havde hun hver gang med 
sit venlige smil forklaret ham, at man skulle være opmærksom på 
at holde om apparatets sider. Som om han var ti år. Han havde 
ikke brudt sig om hendes tonefald. Han var holdt op med at sætte 
fingrene for. Han skulle nok finde på noget andet.

Der blæste en let brise. I denne kulde blev det hurtigt til ren 
tortur. Klemet kastede et blik på snescooterens gps. Ren refleks. 
Han kendte disse bjerge ud og ind.

‒  Lad os køre.
Klemet satte sig op på sin snescooter og styrtede fremad, fulgt 

af Nina. Neden for bakken fulgte han et usynligt vandløb dækket 
af is og sne. Han krummede sig sammen for at undgå dværgbir-
kenes grene og vendte sig for en god ordens skyld om for at sikre 
sig, at Nina fulgte med. Men han måtte indrømme, at hun alle-
rede beherskede sin maskine næsten perfekt. De fortsatte på denne 
måde over bakker og gennem dale i halvanden time. Da de nær-
mede sig toppen af Ragesvarri, blev skråningen stejlere. Klemet 
rejste sig på scooteren og accelererede, stadig med Nina lige bag 
sig. To minutter efter blev der stille.

Klemet afførte sig hjelmen med skindhuen indenunder og fandt 
sin kikkert frem. Stående på snescooterens trinbræt med det ene 
knæ på sadlen afsøgte han længe omgivelserne og iagttog bjergsi-
derne for bevægelse i sneen. Så tog han en termoflaske frem og bød 
Nina på kaffe. Hun gik gennem puddersneen hen mod Klemets 
snescooter og sank i til midt på knæet. Hun maste på for at komme 
hen til ham. Klemets øjne spillede af skadefryd, men han holdt sit 
smil tilbage. Det er gengæld for fotografiet, sagde han til sig selv.

‒  Der virker ret roligt, ikke? konstaterede hun mellem to mund-
fulde kaffe.
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‒  Jo, det lader det til. Johan Henrik har fortalt mig, at hans hjord 
var begyndt at spredes. Hans rener har ikke nok at spise. Og hvis 
de krydser elven, bliver det stædige asen til Aslak rasende igen, hvis 
jeg kender fyren ret.

‒  Aslak? Ham der bor i telt? Tror du, at deres hjorde blander 
sig med hinanden?

‒  Jeg regner med, at det allerede er sket.
Klemets telefon ringede. Politimanden tog sig tid til at klemme 

mobilen fast under pelshuens øreklap.
‒  Renpolitiet, Klemet Nango, svarede han.
Han lyttede længe, hele tiden med begge hænder om kruset, og 

reagerede af og til med et grynt mellem to slurke.
‒  Ja, vi er der om et par timer. Eller måske i morgen. Og du har 

slet ikke set nogen spor efter ham?
Klemet drak endnu en slurk, mens han lyttede, og så slukkede 

han mobilen.
‒  Nå, det viser sig, at det igen er Mattis’ rener, der er stukket 

af som de første. Det var Johan Henrik. Han fortalte mig, at han 
havde set omkring tredive af Mattis’ rener, som har krydset vejen 
og er ovre hos ham. Lad os komme derover.
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Kl. 5.30. Kautokeino

Museets indgang var smadret. Sneen var trængt ind gennem den 
åbentstående fløjdør. Knust glas blandede sig med snefnug, som 
den iskolde vind allerede havde gjort hårde.

Lyskeglen fra en snescooter, som bremsede hårdt op foran byg-
ningen, oplyste sceneriet.

Hæmmet af sin tunge overtræksdragt løb føreren tungt frem 
mod indgangen. Han gnubbede energisk kinderne i et forsøg på 
at undertrykke sine forudanelser.

Han og hans kone var landet i denne ukendte egn af Norges 
Høje Nord i tiden før turismen. Deres fascination af samerne og 
deres talent som juvelerer havde i Kautokeino fundet det sted, hvor 
disse to lidenskabelige interesser kunne udfolde sig.

I årenes løb havde han sammen med sin kone tålmodigt byg-
get et af landets mest forbløffende steder. Oppe over dalen hav-
de en halv snes uens bygninger klæbet sig til hinanden. Helmut 
tog en lampe ned fra en krog i indgangen og indledte sin smer-
telige eftersøgning. Hans “forbudte by”, som nogle havde døbt 
den, havde chokeret visse sameinteresserede æsteter og gjort de 
samiske håndværkere mistroiske. Helmut havde sat sig for at 
lære samernes teknikker til forarbejdning af sølv og havde op-
nået at blive en af egnens største eksperter. Han havde givet 
denne kunstart, som nomadelivet havde spredt ud over områ-
det, dens adelsbrev ved at byde den et ambitiøst udstillingssted. 
Helmut havde forstået, at sejren var i hus den dag, da Isak Mat-
tis Sara, lederen af siidaen i Vuorje, en magtfuld samisk klan 
vest for Karasjok, havde foræret ham sin barndoms vugge af 
dværgbirketræ til at udstille i den bygning, der var viet til den 
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samiske livsform. Han havde nu en af de fineste samlinger i 
Nordeuropa.

Helmut gik gennem den næste enorme sal, som var helliget sam-
lingerne fra Centralasien. Sølvsmykkerne og keramikarbejderne 
var, hvor de skulle være. Alt lod til at være i orden.

Pludselig hørte han i det fjerne lyden af skridt på det knuste 
glas. Skridt, som måtte komme fra indgangen. Han standsede for 
at lytte. Det svage ekko lød gennem salene. Han holdt vejret og 
spidsede ører. Instinktivt greb Helmut en afghansk dolk, som hang 
på væggen, og slukkede sin stavlygte.

‒  Helmut!
Nogen kaldte på ham. Han udstødte et suk af lettelse.
‒  Her. I den afghanske sal! råbte han tilbage. Han hængte 

dolken på plads igen.
Nogle sekunder efter så han en godt indhyllet silhuet dukke op 

med tunge skridt. På overtræksdragtens udspilede runding gen-
kendte han straks journalisten.

‒  Johan, for guds skyld, hvad laver du her?
‒  Det var Berit, der ringede til mig. Hun så en scooter køre 

herfra for en halv times tid siden.
Helmut fortsatte bekymret sin vandring. Alt lod til at være til 

stede. Var det en ung fyldebøtte, der havde smadret indgangsdø-
ren? Dette indtryk blev forstærket, da han endelig nåede til det 
bageste lokale, “den hvide sal”, hvor de samiske kunstskatte, de 
fineste smykker af fint ciseleret, skinnende sølv, var stuvet sammen.

Så fik Helmut øje på døren til magasinet. Den stod åben, og 
håndtaget var flået af. Nogen havde ladet sin vrede gå ud over den. 
Hans mave snørede sig atter sammen.

Snart oplyste et skærende lys det store lokale. Alle vegne stod 
nummererede kasser på række på hylder langs væggene. Lokalets 
midte var optaget af gamle fyrretræsborde. Alt var i orden. Godt, 
godt. Så vendte hans blik tilbage til den første hylde. To kasser 
indeholdt kameler skåret ud i horn på et værksted i Kandahar. 
Godt. Men hylden ovenover var tom. Smerterne i maven blev vold-
sommere. Hylden burde ikke være tom! Kassen var væk.

Ved synet af tyskerens ansigt forstod journalisten.
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‒  Hvad mangler der?
Helmut stod med åben mund og bestyrtet blik.
‒  Helmut, hvad mangler der?
Centerets direktør så på journalisten, lukkede munden og sank.
‒  Trommen, lykkedes det ham at få frem.
‒  Årh for satan!
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3

Kl. 11.30. Det indre Sameland

Nina sad foroverbøjet på sin scooter med gashåndtaget i bund. 
Dværgbirkenes grene piskede hende i ansigtet. Den kraftige 
maskine klatrede op ad den stejle stigning med lethed. Det tykke 
snelag understregede landskabets relief og lettede kørslen. Kun få 
sekunder efter Klemet nåede hun til gumpien midtvejs oppe på 
en lav bakke, der hævede sig i en lille dalsænkning. Hun var som 
altid forbløffet over, at rensdyravlerne kunne leve på den måde i 
vakkelvorne gumpier i ugevis midt om vinteren med temperatu-
rer, der kunne nå ned omkring minus femogtredive, nogle gange 
minus fyrre, afsondret fra alting, med snesevis af kilometer til den 
nærmeste landsby. Vinden var taget til, og intet lod til at kunne 
bremse den i disse afpillede og øde bjerge, selv om gumpien lå lidt 
i læ neden for toppen. Hun tog hjelmen af, rettede på sin pelshue 
og tog gumpien i øjesyn. En blanding af campingvogn og arbejds-
skur, bare mindre. Der steg røg op af blikskorstenen. Gumpien 
var hvid og monteret på store meder, så den kunne transporteres. 
Siderne var forstærket med metalplader. Den var grim, men æste-
tik betød ikke så meget på tundraen.

Nina betragtede rodebutikken foran hytten. Rensdyravlerens 
snescooter, et improviseret arbejdsbord til at flække brænde på 
med en økse hugget ned i en af kævlerne, spande af metal eller pla-
stic, to metalkasser anbragt på en anhænger til scooteren, stum-
per af plasticreb over det hele og sågar skindet og hovedet af en 
ren smidt foran gumpien. Pletter af blod i sneen. Indvoldene lå 
spredt mellem affaldsposerne, der var flået op, sikkert af en ræv. 
Nina gik ind ad den smalle dør efter Klemet, der var gået ind uden 
at banke på.
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Mattis satte sig langsomt op og gned sine kinder.
‒  Bores, sagde Klemet til hilsen.
Som han havde for vane, havde Klemet benyttet sig af, at for-

bindelsen over søen stadig var god, til at ringe Mattis op og varsle 
sin ankomst.

Så trådte Nina frem og bøjede sig ned mod Mattis.
‒  Goddag. Nina Nansen. Jeg er lige startet i renpolitiets patrulje 

P9 sammen med Klemet.
Mattis rakte hende en fedtet hånd, som hun smilende tog imod.
Den unge politi kvinde så sig om, imponeret over rodet og snav-

set. Møblementet var spartansk. På langvæggen til venstre var 
der nogle overbelastede hylder med dunke fulde af farvet væske, 
konservesdåser, værktøj hængt op på søm, læderstrimler og tradi-
tionelle knive. Ved nærmere eftertanke sagde Nina til sig selv, at 
hylderne var relativt velordnede. Disse ting måtte være vigtige for 
en rensdyravler. Og så en køjeseng.

Til højre et komfur og en slagbænk. Mellem sengen og bænken 
et smalt langbord. Overkøjen var fuld af plasticposer, som der 
stak tøj og dåser med mad op af. Reb, lagner, en scooterdragt, en 
stor renskindsfrakke, flere par handsker, en pelshue, i et blandet 
og fedtet rodsammen. Mattis lå i underkøjen, halvt begravet i en 
stor sovepose oven på nogle rensdyrskind. Soveposen var dækket 
af flere tæpper med flænger og mad- og fedtpletter.

En stor kasserolle stod for lavt blus på det lille komfur. Ved hans 
fødder stod en anden beholder fuld af sne, der var ved at smelte.

På en snor fra den ene ende af gumpien til den anden hang 
to renskindsposer og flere par sokker af tvivlsom renhed til tørre 
sammen med to rensdyrskind, som hårene var fjernet fra. To par 
store støvler stak frem under hylden.

Nina gjorde store øjne og lod blikket feje hen over den ydmyge 
gumpi. Hun ville gerne have taget billeder, men turde ikke. Den 
var beskidt og frastødende. Og fascinerende. Hun blev klar over, 
at hun havde sat foden i en ukendt verden. Det gik over hendes 
forstand. Hvordan kunne man leve på den måde i Norge? I hendes 
eget land? Det mindede hende om en tv-reportage, hun havde set 
om en sigøjnerlejr i Rumænien. Der manglede kun nogle halv-
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nøgne børn. Samtidig følte Nina sig ilde til mode. Hun vidste ikke 
rigtig hvorfor. Klemet lod til at være godt tilpas. Men han var jo 
også fra egnen. Han kendte til det. Dette var altså også et af Skan-
dinaviens ansigter. Klemet havde forklaret hende, at Mattis ikke 
boede her permanent. Men alligevel! Sådan noget i Norge? I Ninas 
landsby i den sydlige ende af landet havde fiskerne hytter, der ikke 
var meget større end denne, anbragt ved vandet. Der opbevarede 
de deres båd og deres net. Mens hun var barn, havde Nina nogle 
gange skjult sig der for at se de store fiskekuttere, som lagde til ved 
landsbyen, og som hendes mor havde forbudt hende at komme 
i nærheden af. Mændene bar synd med sig, sagde hendes mor til 
hende. Hendes mor så synd overalt.

Men i fiskerhytterne var der ikke den samme armod. Det var 
heller ikke det, der var i denne gumpi, sagde Nina til sig selv et 
øjeblik efter. Denne gumpi emmede af angst.

Hendes mor ville have forstået at tage sig af denne stakkels sjæl. 
Hun vidste altid, hvilken beslutning der skulle træffes for at veje 
godt og ondt op mod hinanden. Hun spurgte sig selv, om Klemet 
gjorde sig de samme overvejelser, eller om hendes kollega var bla-
sert. Eller om han mente, at forhold som disse var helt normale her.

Mattis så usikkert på dem begge. Hans blik var vigende.
‒  Ja, du skræmte mig i telefonen lige før, sagde rensdyravleren 

til Klemet, som havde sat sig på bænken over for ham. Da du rin-
gede, sagde du “politiet”. Du gjorde mig hunderæd. Du kunne 
godt have sagt renpolitiet.

Klemet smilede, mens han fandt kopper frem fra sin rygsæk.
‒  Men det passer, blev Mattis ved. Når politiet ringer til en, ved 

man aldrig, hvilke ulykker der regner ned over en. Men med ren-
politiet ved man i det mindste, at det aldrig er særlig alvorligt. Er 
det ikke rigtigt, Klemet?

Klemet virkede godt tilfreds med sit nummer. Han tog en pla-
sticflaske indeholdende en gennemsigtig væske op.

‒  Ha, ha, udbrød Mattis. Det gør du ikke imod mig!
‒  Nej, det er vand denne gang, forsikrede Klemet.
Mattis var blevet mere afslappet. Han begyndte med armene 

strakt ud mod Nina at synge en indtrængende, springende, nogle 
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gange guttural sang, som hun ikke forstod noget af. Det måtte være 
en velkomstjoik. Klemet smilede, da han hørte den.

Nina gik hen for at sætte sig for enden af bænken, som også var 
oversået med adskillige pletter.

‒  Inden du sætter dig, kan du række mig den krukke, der står 
på bordet, sagde Mattis til hende.

Nina sendte ham et skarpt blik. Han havde ikke gjort mine til 
at rejse sig.

‒  Selvfølgelig, sagde hun med et smil. Du virker noget træt. Det 
var smukt, det du sang.

Nina bemærkede, at Mattis viste tegn på fuldskab. Hun brød 
sig ikke om at se folk i den tilstand. Det gjorde hende ilde tilpas. 
Hun tog sin pelshue af og ledte efter et nogenlunde rent sted at 
lægge den, og så bar hun graciøst krukken hen til ham. Øjeblik-
kelig stak Mattis sin gaffel ned i den og fangede et stykke kød, som 
han begyndte at gnave af, så saften dryppede ned på soveposen, 
som han knap var kommet ud af.

‒  Jeg har også en onkel, som har sunget joik, sagde Klemet.
‒  Ja, det er rigtigt, din onkel Nils Ante, han var en god joiker.
‒  Han kunne uden videre improvisere en sang for øjnene af én 

for at fortælle om et sted, en person eller noget, han havde set eller 
rørt ved. Selv når han talte, havde han en lidt syngende stemme. 
Jeg kunne se hans øjne begynde at stråle, når han skulle til at synge.

‒  Og hvad laver din onkel så nu?
‒  Han er gammel. Han synger ikke længere.
Klemet stak sin kniv ned efter et stykke, som han lagde i sit eget 

kogekar. Nina lod ham gøre, som han ville. Han var vant til at have 
med rensdyravlerne at gøre. Man skulle altid give sig tid til dem, 
havde Klemet fortalt hende. Hun spekulerede over, om Mattis vir-
kelig havde lov til sådan at slagte en ren.

Klemet bøjede sig igen over kogekarret og havde tydeligvis 
ikke travlt med at komme i gang med samtalen. Han opdagede 
en skinne bensknogle.

‒  Må jeg? spurgte han Mattis.
Denne gjorde en bevægelse med hagen, alt imens han fandt en 

pakke tobak frem.
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Mobiltelefonen ringede, netop som Klemet skulle til at knuse 
renknoglen med et slag med knivskaftet.

‒  Satans! mukkede han. Han kiggede et øjeblik på den fine 
knogle, som om han ventede et svar fra den. Der slaskede kun 
nogle få stykker kogt kød rundt i det salte vand. Med tvær mine 
vendte han sig mod Mattis. Samen var færdig med at rulle sig en 
cigaret. Noget af suppen skinnede på hans hage. En lille stump 
kød var fanget i hans skæg. Klemet skar en grimasse, stadig med 
knoglen og kniven i hænderne. Mellem to ring hørte man ikke 
andet end den voldsomme vind fra Sibirien, som havde frosset 
Finnmark ned i to dage. Som om de tredive grader under fryse-
punktet ikke var nok.

Mattis udnyttede afbrydelsen til at hente en treliters dunk frem 
under sin køje. Han stillede den på bordet og fyldte sin kop.

Telefonen blev ved med at ringe. Selv midt på vidda kunne tele-
fondækningen nogle gange nå dem.

Telefonen holdt med ét op med at ringe. Klemet så på skærmen. 
Han sagde ingenting. Nina kiggede insisterende på ham. Hendes 
makker endte med at række hende telefonen. Nina læste navnet.

‒  Jeg ringer tilbage senere, nøjedes Klemet med at sige.
Tydeligt nok blev rensdyravlerne meget hurtigt nervøse og utål-

modige, når hjordene blandede sig med hinanden.
Mattis skubbede dunken hen mod Klemet.
‒  Nej tak.
Han så på Nina, som rystede på hovedet og takkede ham med et 

smil. Mattis tømte koppen halvt og kneb med en grimasse øjnene 
sammen.

Klemet tog skinnebensknoglen og knækkede den midt over. 
Han rakte den frem mod Nina. Der var ikke længere noget smil på 
den unge kvindes ansigt. Hun havde gjort sig det behageligt og lå 
henslængt på bænken med overtræksdragten mere end halvt åben. 
Der rådede en næsten acceptabel temperatur i gumpien.

‒  Vil du have?
‒  Nej, svarede hun tørt. Hun fornemmede, at hun nok ikke ville 

slippe for Klemets yndlingsvits.
Han førte langsomt knoglen op til munden med blikket rettet 
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mod hende, og sugede støjende en portion marv i sig. Han tørrede 
sig med bagsiden af ærmet. Han blinkede til Mattis og vendte sig 
om mod Nina med tindrende øjne.

‒  Du ved godt, at det er samernes Viagra?
Med et usikkert blik betragtede Mattis de to politi folk efter tur, 

indtil Klemet brød ud i latter.
Nina så på ham. Ja, tænkte hun, hun havde allerede hørt det fra 

hans mund to gange i løbet af fire dages patrulje.
Nu lo Mattis også med sin tandløse mund, et dement grin, som 

kom bag på Nina. Han tog imod marvknoglen og sugede grådigt.
‒  Jaja, samernes Viagra!
Han lo uden at kunne holde op igen, med munden på vid gab 

og tandstumperne stillet til skue. Kødtrevler fløj ud af munden på 
ham. Nina spurgte sig selv, hvad hun lavede her, men lod sig ikke 
mærke med noget. Hun vidste, at Klemet legede lidt med hende, 
og håbede på, at han forstod at holde sig inden for grænserne. Hun 
følte sig stadig lidt for meget som en novice i dette rensdyravler-
miljø til at sige sin mening til Mattis.

Så rakte rensdyravleren den dryppende knogle frem mod Nina, 
mens savlet løb ham ud af mundvigen.

‒  Her, her, samernes Viagra!
Og han eksploderede igen i grin, mens han sendte Klemet et 

hurtigt blik. Så kastede han sig ud i en ny joik, hvor han under-
stregede sine pointer med hånden, mens han havde øjnene rettet 
mod Nina, selv om han ikke lod til for alvor at se hende. Klemet så 
ud til at more sig ved situationen. Han tørrede sig i øjenkrogene, 
mens han smilende så på Mattis.

For enden af bænken havde Nina trukket knæene op til hagen 
og slået armene om benene. Iført overtræksdragt var det ikke så 
ligetil. Det var hendes surmulestilling. Hun lavede trutmund, men 
takkede af diplomatiske årsager rensdyravleren med et høfligt afvi-
sende smil. Det var tydeligt, at de ikke ret tit så kvinder her.

‒  Ja, jeg føler mig i hvert fald i topform, blev Klemet ved, mens 
han sendte Nina et skælmsk blik.

Og Mattis brød atter ud i grin og klaskede sig på lårene.
‒  Ja, hun er godt nok køn, ikke, hikkede rensdyravleren.
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Klemet rejste sig med ét og tog en slevfuld kødsuppe. Da Mattis 
så ham blive seriøs igen, holdt han øjeblikkelig op med at le. Nina 
foldede sig ud for at skænke sig en kop kaffe og sagde nej tak til 
rensuppen. Mattis sendte hende et sideblik og sørgede for at få alle 
detaljer med af den unge kvinde, hvis mørkeblå sweater sluttede 
nogenlunde tæt til hendes bryster. Så kiggede han kort på Klemet 
og sænkede blikket.

Nina følte sig ubehageligt tilpas. Denne rensdyravler med den 
vellystige opførsel vakte hendes modvilje, selv om hun godt vidste, 
at den snarere burde vække medlidenhed.

‒  Nå, Mattis, dine rener er løbet over på den anden side af vejen. 
Ved du godt, at de er hos Johan Henrik? Han har ringet til os.

Mattis blev overrumplet over Klemets pludselige forandring. 
Han så nervøst først på ham, så på Nina, og lod blikket glide fra 
ansigtet ned til brysterne.

‒  Jaså? sagde han med uskyldig mine. Han gned sig i nakken, 
mens han sendte Klemet et skævt blik.

Telefonen ringede på ny. Klemet tog den uden at fjerne blik-
ket fra Mattis. Forbindelsen blev afbrudt endnu hurtigere end før. 
Denne gang fortalte skærmen, at det var politi stationen i Kauto-
keino. De kunne også vente.

‒  Nå? fortsatte Klemet.
Nina betragtede rensdyravleren. Han havde høje kindben og 

vigende hage, furet ansigt og temmelig tæt skægvækst af en same 
at være. Når han skulle sige noget, gav han indtryk af at begynde 
med en grimasse med lukkede øjne og underlæben trukket op over 
overlæben, inden han åbnede munden og øjnene samtidig. På trods 
af den væmmelse, hun følte ved manden, var Nina også fascineret. 
Aldrig havde hun mødt sådan en personage. I hendes lille landsby 
sydpå, i bunden af en fjord to tusind kilometer væk, så man ikke 
folk som ham. Den slags fandtes ikke!

‒  Ja, jeg ved ikke.
Klemet åbnede sin rygsæk og tog et sæt kort i målestoks forholdet 

1:50.000 op. Han skubbede krukken og dåserne fulde af skod til 
side. Mattis benyttede lejligheden til at tømme resten af sin kop, 
igen med en grimasse, og så fyldte han den straks til randen.
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‒  Se, vi er her. Dér er elven, dér er søen, som du skal over, når 
du driver dyrene nordpå. I øjeblikket har Johan Henrik sine rener 
her og her, i skoven.

‒  Jaså? sagde Mattis med et gab.
‒  Og dine har krydset elven.
‒  Elven ...
Han smilede og hikkede og blev så alvorlig igen.
‒  Jah, men du ved, mine rener, de kan jo ikke læse kort.
‒  Mattis, du ved udmærket godt, hvad jeg mener. Dine rener 

må ikke være på den side af elven. Du ved, at det igen bliver et 
helvede til foråret, når du og Johan Henrik skal fordele jeres rener 
mellem jer. I kommer op at skændes, som I plejer. Du ved, hvilket 
arbejde det er at sortere rener.

‒  Og at vogte sin hjord på tundraen midt om vinteren, når man 
er helt alene, er det måske ikke arbejde?

‒  Hvor langt strækker din vintergræsgang sig? ville Nina vide.
Den unge politi kvinde havde stadig kun en teoretisk forståelse 

af rendrift, som hun i al hast havde tilegnet sig under sin uddan-
nelse i Kiruna. Som lille havde hun tit vogtet de få får, som hendes 
mor holdt. I øvrigt mest for fornøjelsens skyld, for fårene passede 
sig selv i bunden af fjorden. For hende var det ikke et arbejde at 
være hyrde, allerhøjst et tidsfordriv. At man skulle tilbringe natten 
i iskoldt stormvejr for at vogte rener, forekom hende ufatteligt. 
Hun havde brug for at holde sig til konkrete og målbare data for 
at forstå ting.

Mattis gabte igen, gned sig i øjnene og drak en slurk brændevin. 
Han overhørte Ninas spørgsmål.

‒  Og hvorfor brokker han sig sådan, Johan Henrik? sagde han 
og så på Klemet. Han kan bare flytte sine rener over til bakken. 
Han har folk til det.

‒  Mattis, sagde Nina, jeg spurgte dig, hvor langt din græsgang 
strækker sig.

Den unge kvinde talte helt roligt. Hun kunne ikke forestille sig, 
at Mattis havde ignoreret hendes spørgsmål med vilje.

‒  Ja, han har folk, gav Klemet igen. Men du er trods alt inde på 
hans jord. Sådan er det. Du har ansvaret for din hjord.
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‒  Jamen det er ikke mig, der har tegnet de grænser. Det har de 
forbandede funktionærer fra Renforvaltningskontoret med deres 
fine farveblyanter og snorlige linealer i deres varme kontorer.

Han drak en tår, denne gang uden at fortrække en mine. Han 
var irriteret.

‒  Mens jeg har brugt næsten hele natten på at vogte hjorden. 
Tror du, det er sjovt?

‒  Mattis, vil du være rar at vise mig grænserne for din græsning?
Nina bevarede en rolig stemmeføring.
‒  Har du ikke nogen til at hjælpe dig? blev Klemet ved.
‒  Til at hjælpe mig? Hvem skulle det være?
‒  Aslak hjælper dig af og til.
‒  Nå, men ikke denne gang. Det har været en elendig vinter 

for alle. Han er sikkert stadigvæk sur. Og så har renerne ikke nok 
at spise. De kan ikke knuse isen og få fat i lavet. Og det er jeg træt 
af. Og jeg har ikke penge til at købe foder til dem. Så mine rener 
går derhen, hvor der er noget at æde. De kaster sig over mosset på 
træstammerne inde i skoven. Hvad kan jeg gøre ved det?

Han drak en noget mere solid slurk.
‒  Men jeg ser efter lige om lidt.
Han tømte koppen. Gabte højt og længe.
‒  Og den lille dame, vil hun have, at jeg læser hendes fremtid?
‒  Den lille dame ville godt have haft, at du viste hende græn-

serne for din græsgang.
‒  Det kan Klemet fortælle dig. Så ingen fremtid? Nå, men så 

vil jeg sove.
Og så vendte han sig uden videre om i sin sovepose.
Klemet vendte øjnene mod himlen og gjorde tegn til Nina om, 

at de skulle gå.
Udenfor gik Klemet hen og kastede et blik på Mattis’ scooter, 

følte på motoren og blev stående et øjeblik og betragtede maskinen.
‒  Klemet, hvorfor svarer Mattis mig ikke?
‒  Åh, du ved, miljøet her er lidt macho. De er ikke vant til at se 

kvinder på tundraen midt om vinteren og da slet ikke i uniform. 
De ved ikke rigtig, hvordan de skal håndtere det.

‒  Mmhh. Men det gør du selvfølgelig?
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‒  Hvad mener du med det?
‒  Ikke noget, ikke noget. Nå, men grænserne for den græsgang? 

Din gode ven sagde, at du ville vise mig dem.
Sneen begyndte at falde igen på trods af kulden. Klemet fol-

dede kortet ud på snescooterens sæde og viste Nina græsningen.
‒  Men hvis det er en skov, han har brug for lige nu, kunne han 

føre sin hjord nordvestpå. Der er en noget større skov, og den ligger 
midt i området, langt fra Johan Henrik.

‒  Ja, måske. Måske har de allerede været deroppe. Og måske 
er størstedelen af hans hjord der endnu. Vi kan godt kaste et blik 
på den, hvis du vil, sagde Klemet. Og bagefter aflægger vi Johan 
Henrik et besøg.

De satte sig i sadlen igen. Nogle minutter senere standsede 
Klemet midt på søen. Han vidste, at hans telefon kunne få for-
bindelse her. Den første besked var fra Johan Henrik. Han virkede 
irriteret. Den anden besked, fra politi stationen i Kautokeino, var 
endnu mere kortfattet. Patrulje P9 skulle vende hjem omgående. 
Johan Henrik måtte vente endnu længere.


