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Torsdag den 22. april
Solopgang klokken 03.31. Solnedgang klokken 21.15
17 timer og 44 minutters dagslys

Vargsund, norsk Sameland, klokken 10.45

Nu havde de fleste af mændene været usynlige i over en time. 
Nogle havde holdt sig skjult endnu længere. Tålmodigt ventede 
de, strategisk placeret på begge sider af det fem hundrede meter 
brede sund. Dem, der lå i baghold på Kvaløya, havde været på deres 
poster siden aftenen i forvejen.

Solen havde allerede længe oplyst skuepladsen fra sit sæde højt 
på himlen.

Svært at døse, svært at bevæge sig uden at blive set. Lyset trængte 
ind overalt midt i april, selv om natten.

Men ingen tænkte på nat. Alle vågede, ventede tålmodigt på 
signalet.

En brun form lå udstrakt i en båd, ubevægelig som de andre.
Insekterne svirrede omkring mændene, men de lod sig ikke 

mærke med noget. De havde tundrafolkets garvede hud, deres 
øjenlåg glippede dårligt nok, så opmærksomme var de på selv den 
mindste bevægelse. Nogle af dem fordrev tiden med at ryge efter at 
have tjekket vindretningen og sikret sig, at de var langt nok borte 
til, at røgen ikke røbede dem. Andre drak kaffe fra deres termo-
kander og gnaskede tørret rensdyrkød i sig, mens de læste de sene-
ste nyheder på mobiltelefonerne eller så videoer på YouTube med 
øresnegl – kun i det ene øre, for med det andet opfangede de alle 
lyde omkring sig.
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Erik Steggo lå på bunden af sin båd og kiggede op i himlen. Den 
unge mand begyndte at føle sig varm, tegn på, at det snart ville 
blive et problem. Temperaturen lå godt nok kun på tre-fire grader, 
men han havde flere lag tøj på, og de holdt på varmen.

Der lå stadig sne på bredden, selv om det så småt begyndte at 
blive tøvejr. Også de flade bjerge, han kunne se, når han langsomt 
vendte sig, var dækket af et hvidt tæppe. Erik kendte bjergstierne 
alle som én, så tit var han gået ad dem.

Han overvejede at tage et lag tøj af, men opgav og overlod sig i 
stedet til den herlige dvale, han kunne mærke bemægtige sig. Lyden 
af det skvulpende vand virkede afkølende på ham, syntes han, og 
bølgebruset holdt ham vågen.

Båden lå i venteposition på fastlandssiden, altså mod syd.
Erik lå og tænkte på den hellige klippe ovre på den anden bred. 

Dens spids pegede mod himlen, men han ikke kunne se den, sådan 
som han lå nu.

I generationer havde folk pr. tradition bragt den et offer, før de 
begyndte på den operation, Erik og hans folk nu var i gang med. 
Man kendte farerne og vidste, hvordan man skulle undgå dem. 
Hvis skæbnen ellers var én nådig.

Den unge mand i båden havde ikke haft tid til at bringe en offer-
gave. Det havde han bedt Juva tage sig af, og Juva havde lovet at 
gøre det. Et løfte – en vigtig ting.

Nu kom lyden nærmere. En gruppe havde skilt sig ud og kom 
hen imod ham. Erik krøb sammen på bunden af båden, han kunne 
mærke en febrilsk pusten en snes meter fra sig og trampen på ste-
nene. Men så nærmede pustelyden sig pludselig ikke mere, den 
blev roligere, stadig kraftig, men roligere.

Begivenheden havde forskrækket Erik, han begyndte at svede. 
Han trak vejret dybt, glemte de tunge pust og lod igen sine tanker 
vandre over til den spidse klippe. Erik troede egentlig ikke på det 
med offergaverne, men han holdt meget af de mystiske steders poesi.

Anneli havde som den eneste formået at åbne hans øjne og hans 
sjæl for al den skjulte skønhed. Anneli. Det var også for hendes 
skyld, for deres skyld, at det skulle lykkes.

Han koncentrerede sig igen. Han kunne ikke rette sig op og 
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se, hvad der foregik, men den voksende spænding i atmosfæren 
omkring ham tydede på, at øjeblikket nærmede sig.

Rundt om ham gik cirka fem hundrede rensdyr side om side på 
den stenede bred og åd, hvad de kunne finde, på jagt især efter alger 
bugnende af salt. Indimellem løftede de febrilsk hovederne og kig-
gede over mod den modsatte bred, mod Kvaløya. Nordenvinden 
fra Barentshavet bar en duft af græs ned til dem fra den store ø, der 
var deres endemål. Det var endnu ikke det fede græs, der skyder 
op i juni, men for renerne duftede det alligevel vidunderligt, efter 
at de i et halvt års tid ikke havde fået anden føde end lav, som de 
skrabede frem under sneen. Dyrene var nervøse, utålmodige. For 
utålmodige. Hunnerne kælvede først, når de var kommet over på 
den anden side. Dyrenes ankomst ville som sædvanlig skabe spæn-
dinger i forhold til byen, men førerrenerne vidste, hvad der ventede 
dem derovre. Juvas hvide ren var den mest erfarne, det blev nok 
den, der satte bevægelsen i gang. Var det et alderstegn, at den satte 
gang i den første del af hjordens svømmetur over sundet flere uger 
før tid? Græsningsarealerne, de havde mødt på trækruten, havde 
ikke været meget værd, og det drev både den hvide ren og de andre 
frem og atter frem. Instinktivt kunne de mærke, at der var noget 
under optræk, og så havde hyrderne bare at følge trop. Sådan lød 
loven på viddaen, Samelands høje, øde fjeldområder.

Erik kunne stadig ikke se rensdyrene, men godt mærke, hvor 
anspændt hjorden var, og høre den uregelmæssige pusten, der 
ramte hans trommehinder som hammerslag. Ekkoet af hove, der 
gled på de glatte sten, fortalte ham mere end noget andet.

En efter en kiggede Erik mændene ud, der hvor de lå og ventede 
og skjulte deres nervøsitet bag hårde ansigtstræk. De vidste som 
han, at det ikke måtte gå galt, det kunne de ikke tillade sig. Ikke 
nu. En enkelt bevægelse, og en hel dags arbejde var spildt. I bedste 
fald. For katastrofescenariet nægtede han simpelthen at forestille 
sig. Han faldt igen i staver.

Når Erik lå på ryggen i længere tid, spekulerede han tit over, 
hvordan det ville være, hvis han kom ud for en ulykke og blev lam? 
En mindelse fra en vild barndom, hvor han havde lavet mange 
drengestreger sammen med kammeraterne.
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Som ganske ung stillede han sig aldrig den slags spørgsmål, men 
han vidste godt, hvor han havde tanken om at blive lam fra, nemlig 
fra en onkel, der blev handikappet efter en snescooterulykke en af-
ten, hvor han midt om vinteren var nødt til at drage ud og lede efter 
en hjord rensdyr, der var gået vild på en forkert græsgang. En banal 
tragedie på viddaen, men det blev ved med at gøre indtryk på ham, 
fordi det var den selv samme onkel, der havde lært ham at køre så 
godt på snescooter. En onkel, der samtidig var en kammerat, som 
også havde lært ham at ryge og holde cigaretten inde i håndfladen 
som en rigtig hyrde. I dag var Erik en voksen ung mand.

Mødet med Anneli havde dæmpet ham lidt ned – til hans fort-
sat uregerlige kammeraters store forbavselse. Og også til hans egen. 
Han var blevet hurtigere moden ved den lysende kvindes side, 
og der var også sket noget andet, der havde vendt op og ned på 
hans tilværelse, nemlig da han drak sig fuld for første gang. Sådan 
huskede han det: smadret, syg, skamfuld. Siden havde han ikke 
rørt spiritus. Ligesom han aldrig ville kunne leve uden Anneli.

Enten eller.
De ord, Anneli udtalte, havde forandret hans tilværelse radikalt. 

Når hun talte, strømmede al verdens skønhed ham i møde. Han 
havde indtryk af, at ord, der kom ud af hendes mund, faldt direkte 
ned fra en sky: rene, bløde. Som vat.

Han gentog dem tit for sig selv og smilede af sin egen klodset-
hed. For fra hans mund gik ordene ud på to lige rækker, veldisci-
plinerede og standhaftige, men uden saft og kraft. På Annelis tunge 
fløj de op og vækkede sjælene, som de rev med ind i deres dans. 
Folk stoppede for at lytte til hende. Hun var guddommeligt smuk, 
men det var hendes ord, der bjergtog ham.

Pludselig glemte han Anneli.
Han kunne mærke, at det var i gang.
Den hvide ren havde besluttet sig.
Dyret med det vældige gevir var lige vandret ud i sundet, og de 

andre fulgte trop. Som ventet.
Det ville tage tid, men renerne tøvede ikke længe, ikke engang 

de yngste. De hule hårstrå, deres pels bestod af, hjalp dem med at 
holde sig flydende.
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Da lyden af rullesten tog af, løftede Erik omsider hovedet, 
ganske langsomt, for at følge med i operationens forløb. Nu kunne 
rensdyrene ikke se ham længere, de var fuldkommen koncentrerede 
om den modsatte bred, som de svømmede imod i en lang række. 
Det lignede en pilespids.

Alt var roligt omkring dem. Mændene var stadig skjult.
I det fjerne kunne Erik ane broen mellem fastlandet og Kvaløya. 

Han stak næsen yderligere en smule i vejret og fik øje på klippen, 
hvor Juva havde lagt offergaven. Kendte han ham ret, havde han 
blot lagt en krans.

Hyrderne lå stadig usynlige på begge bredder.
Pludselig fornemmede Erik uro i hjorden.
Der var noget galt.
Han rettede sig lidt mere op.
Og fik en klump i halsen ved synet af den modsatte bred. Han 

troede ikke sine egne øjne. Et sekund syntes han ikke, det kunne 
være rigtigt, men i næste øjeblik gik det op for ham, hvad der var 
på færde. Han for ned bag i båden og startede motoren.

Nu kunne det være ligegyldigt, om renerne fik øje på ham.
I stedet for at svømme direkte mod den modsatte bred var 

førerrenerne begyndt at svømme i rundkreds midt ude i sundet. 
En dødscirkel.

Og jo flere rensdyr, der kastede sig ind i den, jo voldsommere 
en strømhvirvel ville det udløse, og jo større var risikoen for, at de 
blev suget ned i den og druknede.

Hyrderne kom frem fra deres skjul på begge sider af sundet. 
Flere andre både var også begyndt at sejle ud.

Erik var nærmest, og han vidste, at han skulle styre direkte ind 
i den djævelske cirkel for at sprede renerne. Det var den eneste 
måde at opløse hvirvlen på. Vandet piskede ham ind i ansigtet, 
han kunne allerede se nogle svage, desperate ungrener begynde 
at blive kvalt og glide ind mod midten af strømhvirvlen, hvor de 
risikerede at blive suget ned i dybet.

Erik satte knap nok farten ned, da han nåede ud i nærheden 
af den massive klump af skrækslagne dyr. Han måtte for enhver 
pris have opløst cirklen, spredt dyrene, men strømhvirvlen var nu 
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så voldsom, at han var nødt til at hage sig til båden midt i van-
dets hvide skumsky, der gik i ét med fråden, som strømmede ud 
af renernes gab.

Erik råbte, mens han fortsat sejlede fremad, han slog sig, når 
de kraftigere og kraftigere bølger rev i båden og knaldede den ind 
i rensdyrene, hvis rædselsslagne blikke han indimellem mødte.

Han fik øje på Juvas hvide ren, der virkede udmattet af at kæmpe 
mod strømmen, mens andre dyr allerede med en hæs pusten gik 
til bunds.

Båden vippede, Erik kunne se, at nogle af renerne begyndte at 
fjerne sig, en del af hjorden var vendt om. Han gled og slog sig 
på rælingen, han blødte, kunne han mærke. Et par sekunder var 
han groggy, båden dykkede faretruende. Det var som at stå midt i 
en orkan, selv om sundet bare en snes meter fra ham var roligt og 
himlen næsten skyfri.

Han prøvede at komme på benene igen. Motoren var gået i stå, 
han hev i den for at få den startet, mens han tørrede blodet væk fra 
øjnene. Inde fra bredden råbte hyrderne, kunne han høre, og han 
kunne se dem, der sejlede ud imod ham, gøre tegn. Rensdyrene 
svømmede langsommere nu og stødte ind i båden, de kunne ingen-
ting mærke mere af skræk, deres gevirer brækkede, når de stødte 
sammen, bølgerne knaldede mod skroget, båden begyndte at tage 
vand ind ... Erik befandt sig nu næsten midt i strømhvirvlen.

To rensdyr blev revet med af strømmen og kom i karambolage 
med båden, deres gevirer blev viklet ind i noget reb, der var gledet 
ud over bådens kant, de slog som vanvittige med hovederne for at 
komme fri. Erik mistede balancen og faldt over bord.

Netop som han blev suget ned i det brusende dyb, fangede hans 
blik billedet af en blød, hvid sky.
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Hammerfest, klokken 16.35

Nils Sormi vendte et veltilfredst ansigt op mod solens stråler.
Som en anden pasha tronede han midt i sit sædvanlige hof af 

dykkere og andre. Nogle af dem kom hen og klappede ham på 
skulderen.

Et par dage forinden havde han ved en pludselig indskydelse 
købt en bardisk med alt dertil hørende som en slags prikken over 
i’et til terrassen på den bar, han holdt så meget af at komme på og 
slappe af. Og vise sig. Han havde fået den fløjet hertil med heli-
kopter.

Pubben Black Aurora var knap et par år gammel og lå lige ud 
til klinten på højdedraget over Hammerfest på Kvaløyas vestkyst 
med udsigt over glitrende hav og snedækkede fjelde. Nedenunder 
kunne man skimte byens centrum og havnen. Fra den førte en 
kystvej langs bugten ud til en lille halvø, hvor man kunne se han-
garer og oliedepoter. Størstedelen af byen lå presset sammen på et 
bånd, der slyngede sig hen langs kysten mellem hav og bjerge, et 
par hundrede meter bredt.

Hammerfest var blevet totalt udraderet af tyskerne under deres 
tilbagetrækning mod slutningen af anden verdenskrig, hvorfor 
byen ikke var nogen betagende skønhed, bestemt ikke, men dens 
placering i Europas nordligste egn med blikket vendt mod Det 
Arktiske Hav og dets ukendte horisonter gjorde den en lille smule 
mystisk, gav den en eventyraura, som var endnu mere dragende.

Vejen fortsatte ud på den anden side af bugten og forsvandt et 
sted i horisonten ned under jorden for at dukke op igen på Melk-
øya, en kunstig ø, man havde bygget til opførelsen af fabrikken, 
hvor man forarbejdede gas fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Under-
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lig idé at kalde et gasfelt for “Snehvide”. De to raffinaderitårne 
spyede pligtskyldigst deres flammer op mod himlen – gyldne som 
de løfter, de bar for fremtiden.

Nils sad med tæppe over knæene og lukkede øjne og kunne 
mærke Elenors diskrete kærtegn med hånden. En skygge gled forbi, 
den standsede lige foran ham.

“Nils, altså den her café ... Overgenial! Det er kun en tosset rad 
som dig, der kan finde på sådan noget.”

“Du skygger for solen,” svarede Nils og vinkede ham til side 
med hånden.

Spytslikkeren trådte til side med sin dåse Mack-øl i hånden og 
lod sig, stadig målløs af beundring, falde ned i en liggestol. Luften 
var kølig, men her sidst på vinteren skulle der ikke mere end en 
solstråle og et par varmegrader til at få forårsfornemmelserne frem. 
Han vendte sig mod Elenor, hans svenske veninde, og lagde sin 
hånd oven på den unge kvindes for at standse dens bevægelse. 
Elenor, hans bombe af en guldpige. De andre var grønne af mis-
undelse ved synet. Med et pigebarn som hende havde han virkelig 
greb om tingene. At være dykker i olieindustrien i Norge burde 
sådan set være nok til at føle sig som en rigtig mand, men set fra 
Sverige var nordmændene lidt provinsielle.

Endnu en skygge nærmede sig.
“Hvor længe har du fri denne gang?”
“Jeg starter igen i morgen.”
“Hvor?”
“Der hvor jeg bliver sendt hen.”
“Ud på en af platformene?”
Nils gav sig tid til at tage solbrillerne af, mens han langsomt lod 

den anden hånd glide hen over sit mørke, karseklippede hår. Elenor 
havde trukket sin hånd til sig under tæppet og lod den nu stryge 
hen over sin fyrs bryst, skælvende af beundring som hver gang, han 
talte om sit arbejde og dermed indirekte antydede, hvor bedrøvelig 
de andres situation var. Kvindemennesket var bindegalt. De mang-
lede åbenbart ordentlige mandschauvinister i Stockholm: Nils’ 
arrogance gjorde hende i bogstaveligste forstand blød i knæene.

Nils så på skyggen.
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“Hvad får dig til at tro, at du kan være min dykkermakker?”
Den anden vendte sig om og gik. Elenor kneb Nils i brystvorten 

uden på skjorten. Det svar var lige efter hendes hoved: Når Nils og 
hans dykkerkolleger kom på baren her, mødte der altid en hel flok 
unge mennesker af begge køn op for at mænge sig med dem. Nogle 
af dykkerne sad bare tavse omkring dem, de var lige kommet hjem 
fra en dødssyg mission, kunne man se på deres spændte ansigts-
træk og måde at drikke deres øl på. Sådan var det altid de første 
fridage. Nils kunne mærke det vibrere nede i lommen og fandt 
mobiltelefonen frem. Det var Leif Moe, supervisor i dykkersel-
skabet Arctic Diving.

Elenor rejste sig med et misbilligende svaj i hoften og gik ud for 
at danse, alene, udfordrende. Nils bemærkede godt, at de andre 
mænd ikke kunne få øjnene fra hende, men de vendte alle blikket 
bort igen, da han langsomt rejste sig. Han så lige igennem Elenor, 
der lagde armene om halsen på ham og kyssede ham, og fortsatte 
ud på parkeringspladsen for at kunne høre, hvad der blev sagt.

“Vi er blevet ringet op af politiet. De har brug for en dykker til 
at hente en druknet fyr op. Firmaet har ikke sagt nej.”

“Aha.”
“Det skylder vi dem altså. Tænk på, hvor tit vi har bedt dem 

lukke øjnene for vores svinestreger.”
“For pokker! Jeg sidder og slapper af på Black Aurora sammen 

med min veninde.”
“Du er den eneste ledige, den eneste der kan dykke, de andre er 

enten på arbejde eller lige kommet tilbage.”
“For fanden, hvad betaler de for sådan en opgave?”
“Vi kommer og henter dig. Bliv, hvor du er.”
Nils lagde på. Han begyndte at blive træt af det hele. Han strakte 

sig og lod igen blikket glide ud over det pragtfulde landskab, der 
lå for hans fødder med de stadig sneklædte fjelde i horisonten. På 
caféterrassen rykkede mandfolkene nærmere for at glo på Elenor, 
der stadig stod og vred sig med et højt hævet glas i hånden.

“Jeg bliver nødt til at tage af sted.”
“Åh, nej, vi har det lige så hyggeligt.”
“Hasteopgave. Du kan blive her, hvis du vil. Her er nøglerne.”
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“Idiot! Her kommer jeg helt fra Stockholm for din skyld, og så 
fiser du bare af og lader mig alene i den her udørk. Hvad fanden 
er det for noget?”

Hun skruede gnavpotmasken på og spillede “pisseirriterende 
kvindemenneske”: korslagte arme, så brysterne poppede op og blev 
synlige til de øvrige mænds store fornøjelse. Hun fyrede endnu et 
læs bebrejdelser af i hovedet på ham, men lyden af hendes stemme 
blev snart overdøvet af larmen fra den helikopter, som var ved at 
gå ned på Black Auroras parkeringsplads til alles forundring – alle 
undtagen dykkerne. Da Nils lagde en finger over Elenors læber, 
sendte hun ham endnu et dræbende blik, men tog alligevel hans 
hånd med et allerede mindre irriteret udtryk i ansigtet. Nils kunne 
læse i hendes øjne, hvor stolt hun var, da han steg op i den ven-
tende Super Puma.

Helikopteren var ikke længe om at nå ned på sydkysten af den lille 
ø. Da Nils kort efter stod på Vargsunds bredder og var færdig med 
at indstille sine iltflasker, så han rundt på samehyrderne, der var 
blevet stående på deres pladser i det fjerne med dystre miner. De 
første rensdyrkadavere var allerede trukket på land.

Solen var lige kommet frem, lys ville de ikke komme til at 
mangle. Nils besluttede ikke at afvente politiets ankomst, en rens-
dyravler viste ham med et forfærdet udtryk i ansigtet stedet, hvor 
hyrden var forsvundet. Strømmen var ikke særlig stærk.

Det tog Nils under en time at finde liget. Med møje og besvær 
fik han trukket det op på den modsatte bred og smøget flaskerne 
af sig.

Overfor stod hyrderne og diskuterede med politifolkene, der 
omsider var kommet. Da de fik øje på Nils, hoppede de alle 
sammen i bilerne og kørte over broen til ham.

Nils vendte hyrdens lig om og krympede sig af væmmelse. 
Bilerne kom nærmere med politibilen forrest, dykkeren gik et par 
skridt til siden og kastede op. Forpustet.

Ingen havde advaret ham: Erik. Det var hans barndomsven, han 
lige havde trukket op af vandet. Han sparkede brutalt til en sten 
og tørrede munden i dykkerdragtens ærme. Så gik han tilbage til 
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liget, på nippet til at kaste op igen. Ingen havde set ham. Han så 
på Erik uden at vide, hvad han skulle gøre. Billederne vældede op 
i hans hoved.

Politifolkene nåede hen til ham, fulgt af en gruppe samehyr-
der. En af dem gik og skældte og smældte, han var fuld, men 
det tog de andre sig ikke af. Drukkenbolten bebrejdede politi-
folkene, at de ikke havde været til stede, da rensdyrene begyndte 
at svømme over.

Nils genkendte politimanden i den marineblå uniform. Han var 
ledsaget af en ung, lyshåret, ganske køn, kvindelig kollega. Nango 
har garanteret prøvet at hoppe på hende, den grisebasse, tænkte 
Nils og smilede ufrivilligt.

“Tak, Nils,” sagde Klemet Nango på vej hen til liget.
“Hvad er der sket?” spurgte dykkeren.
Samerne dannede kreds omkring dem. I det fjerne kunne man 

høre ambulancen nærme sig. En af hyrderne trådte frem, Juva 
Sikku, én der også havde kendt Erik længe. Han forklarede Klemet, 
hvordan ulykken var sket.

“Min hvide ren druknede også,” tilføjede Juva. “Hvad skal jeg 
gøre uden den?”

Det var ikke Nils’ problem. Den unge, kvindelige betjent vir-
kede chokeret over, at det eneste, Juva Sikku tænkte på, var tabet 
af sit rensdyr.

“Tror du, det er det rigtige tidspunkt at tale om det på?”
Sikku så uberørt på hende.
“Ved du, hvad en førerren er?”
Han spyttede i jorden og forlod gruppen. Den berusede same 

stod stadig ved siden af Klemet og slog ud med armene.
“Uduelige strissere! I kommer altid, når slaget er forbi. Ren-

politiet. Døgenigte! Alt, hvad I duer til, er at kontrollere vores 
snescootere. I burde have været her. Det er jer, der har slået ham 
ihjel. Jer! Jer!”

Klemet begyndte at hidse sig op. Nils vendte sig om mod den 
kvindelige betjent.

“Har du arbejdet sammen med ham længe?”
“Nina Nansen,” sagde hun og gav ham hånden. “Det er ret kort 
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tid siden, jeg begyndte i P9-patruljen. Og i politiet i det hele taget, 
i øvrigt. Det er min første stilling efter politiskolen.”

Nils nøjedes med at nikke.
“Det er frygteligt, det der er hændt den hyrde,” fortsatte hun. 

“Jeg vidste ikke, at det kunne være så farligt.”
“Hvis du virkelig vil vide, hvad ‘farligt’ er, så tag med ud at dykke 

på en olieboring.”
Nina sendte ham et argt blik. Han kunne se, at hun beherskede 

sig for ikke at svare igen, men valgte bare at tie. Såret, tilsynela-
dende. Det ragede ham. Ikke mange mennesker vidste, hvordan 
de skulle forholde sig til et menneske som ham, der satte livet på 
spil næsten hver dag. Et forstyrret menneske. Endnu et.

“Jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg er ventet.”
Han så igen på Eriks lig, som redningsfolkene var ved at bære 

væk. Klemet stod og diskuterede med rensdyravlerne med ryggen 
til fulderikken, der svajende blev ved med at skælde ud.

Nils tog dykkerdragten af og bar den over til helikopteren. 
Rotoren begyndte at dreje, Klemet kom hen til ham, stadig fulgt 
af den hylende og skrigende same, hvis eder allerede forsvandt i 
vingebladets rungen.

“Er du stadig glad for at være i politiet?” råbte Nils til ham i et 
bevidst sårende tonefald.

Klemet betragtede ham længe og pegede på dykkerdragten, da 
Nils havde spændt sikkerhedsselen.

“Det ligner bræk, det dér!” Nu var det Klemet, der råbte. “Og 
det lugter også sådan.”

Helikopteren steg til vejrs. Klemet veg til side med Nils’ blik 
som en kniv i ryggen.
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3

Vargsunddalen, klokken 21.20

“Ingen tvivl,” sagde Nina og så ned på sit lille kamera. “Du kan 
stadig gøre fremskridt. Jeg skal nok vise dig, hvordan man bruger 
en billedstabilisator.”

Klemet sad med et tillukket udtryk i ansigtet og kørte 
P9-patrulje vognen. Nina havde forstået, at scenen ved Vargsund 
gik ham mere end almindeligt på nerverne, og det blev ikke bedre 
af, at klokken var mange. For slet ikke at tale om hans indadvendte 
natur.

“Jeg kan godt sige dig, at det var lige før, jeg fandt håndjernene 
frem til ham drukkenbolten.”

“Ja, hold da op! Det havde han i hvert fald fortjent.”
Klemet kunne ikke se hendes lille smil, men hun vidste godt, 

at Klemet og flere af hans kolleger havde skræmmende minder fra 
deres tid på de små politistationer i de nordlige polaregne, hvor 
man som oftest ene politimand skulle skride ind i tilfælde af druk-
orgier, der ikke sjældent endte i voldeligheder. En udstationering 
i renpolitiet var for mange en pause i en evigt anspændt karriere, 
og i mange tilfælde fulgte den pause også i kølvandet på et nerve-
sammenbrud.

“Lagde du mærke til den store, spidse klippe nede på kysten? 
Der lå noget, der lignede offergaver for foden af den. Det har jeg 
aldrig set før.”

Hun kiggede på Klemet, der stadig så gnaven ud. Det skulle 
nok gå over.

Solen var lige gået ned, men det var stadig helt lyst. Tit mær-
kede kroppen på denne årstid først for sent sit behov for at stoppe, 
hvorfor trætheden hobede sig op. Nina beklagede sig ikke over 
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det, for hende var det mødet med et fænomen, man ikke kendte 
i Sydnorge, hvor hun var vokset op. Indtil videre kunne hun kun 
se fordele ved det.

Pludselig bremsede Klemet. I vejsiden fik Nina øje på en lille 
autocamper. Hun så spørgende på sin kollega.

“Rutinekontrol. De holder for tæt på vejen, det er farligt.”
Klemet var åbenbart i det pedantiske hjørne. Og ikke særlig 

snakkesalig. Nina havde siden sin ankomst fra Sydnorge for nogle 
måneder siden haft rig lejlighed til at lære sin kollega nærmere at 
kende under patruljer, hvor de indimellem havde været sammen 
fra morgen til aften i dagevis.

Lad ham gøre det, tænkte hun. Så falder han måske lidt ned. 
Klemet bankede på autocamperens forrude, et tyndhåret hoved 
blev stukket ud, en mand med et solbrændt, sportstrænet ansigt, 
flotte, energiske kæber og et rødt, mønstret halstørklæde. Han vir-
kede overrasket.

“Jeres papirer, tak.”
Det lykkedes manden at forklare, at han var tysker og ikke talte 

norsk. Han prøvede på engelsk, men det var Klemet ikke så god 
til, og Nina kunne mærke, at det alt sammen ville gøre ham endnu 
mere irriteret. Hun gik hen til dem og oversatte til og fra engelsk. 
Klemet gik i detaljer, i alt for mange detaljer, og gennemrodede 
autocamperen, mens Nina tjekkede dens papirer.

“Se, Nina! Og kom ikke bagefter og sig, at jeg ikke har næse 
for tingene.”

Bag i bilen lå en mand iført en bjergvandrerdragt. Klemet 
ruskede i ham. Endnu en tysker, der lå og sov rusen ud. I bilens 
lille vaskekumme lå der en cognacflaske og flød. De havde begge 
været hurtige i vendingen, når det gjaldt om at tilpasse sig den 
lokale kaffe-og-cognactradition. I bagagerummet fandt Klemet 
flere rensdyrgevirer, under bagsæderne lå der ligefrem et vejskilt 
med et rensdyr i en rød trekant. Tyskerne var vilde med den slags 
souvenirs.

“Vi skriver rapport, Nina.”
Bilens fører prøvede at forklare, at de var turister, og at de havde 

købt vejskiltet af en eller anden, det var ikke dem, der havde skruet 
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det af. Og med hensyn til gevirerne, så havde de også købt dem af 
en same på en parkeringsplads. Endelig vidste de ikke, at det var 
forbudt at parkere langs vejen.

Nina nøjedes med at oversætte, hun kunne godt mærke, at hvis 
hun sagde sin mening, ville Klemet blive sur og blive ved med at 
være det resten af ugen. Han skrev rapporten færdig og gav dem 
genparten.

Bilens fører gjorde ingen indvendinger, det virkede, som om han 
ville have det overstået så hurtigt som muligt. Eller måske tænkte 
han, at bødeforlægget aldrig ville nå frem til ham i Tyskland.

Klemet ventede med at køre videre, til tyskerne havde flyttet 
bilen. Det værste stod endnu tilbage, måske var det dét, der gjorde 
Klemet i så dårligt humør? De skulle underrette Eriks unge hustru. 
Hun boede i en nomadelejr på trækruten i nærheden af resten af 
hjorden. Altså skulle de to politifolk først ned efter deres snescoo-
tere i hytten i Skaidi, der var deres base på denne årstid. De kørte 
stadig langs Repparfjord, da Klemet standsede igen: en skramle-
kasse af en varevogn, der holdt på en parkeringsplads.

“Hvad er der nu?” sukkede Nina.
“Gammel bil. Jeg tjekker lige, om den har været til syn. De er 

farlige, de gamle skramlekasser.”
Hvor han snakkede.
Der var ingen i førerrummet. Klemet og Nina bøjede sig ned 

og kiggede derind. Instrumentbrættet var overklistret med post-
it’er i alle regnbuens farver, og en lille, udskåret rype med knæk-
ket næb hang ned fra bakspejlet sammen med sportsklubben Alta 
IF’s vimpel.

Klemet bankede på døren på siden af varevognen, og lidt efter 
skubbede en mand med søvndrukne øjne den op. Hans overkrop 
stak op af en sovepose, og bag ham så de endnu en form bevæge 
sig. Også i sovepose.

De to mænd fortalte, at de var teknikere, der arbejdede i 
Hammerfest. De boede ikke i de skurvogne, der var stillet op på 
fabriksøen, men på et af de flydende hoteller, man havde lejet til 
at huse arbejderne på byggepladsen, der skulle blive til det nye raf-
finaderi. Den ene var tilsyneladende nordmand, den anden polak, 



— 26 —

han sagde i hvert fald et par ord på polsk, som den første oversatte. 
Polakken talte ikke norsk, og hans engelsk var ikke meget bevendt. 
De undskyldte begge, at de ingen papirer havde på sig, men tilbød 
at møde op på Hammerfest Politistation så snart som muligt. De 
ville for alt i verden ikke skabe problemer. Polakken blev siddende 
tavs bagest i vognen. Ingen af dem virkede, som om de havde druk-
ket. Klemet lyttede til dem, samtidig med at han kiggede rundt i 
bilen. Han kunne ikke få øje på noget mistænkeligt.

“Hvis I ingen papirer har, skriver jeg rapport,” mumlede Klemet 
og udfyldte dokumentet, gav dem en genpart og mindede dem 
om, at de altså skulle komme og vise deres papirer på Hammerfest 
Politistation. Så lukkede han døren igen.

“Det er vigtigt at kontrollere med alle de indbrud, der er i hyt-
terne, og husbesætterne og det hele.”

Nina havde indtryk af, at det mest var sig selv, han prøvede at 
overbevise.

Da de sad i politibilen igen, vendte hun sig om imod ham.
“Har du i sinde at kontrollere alle de biler, vi møder i aften? Bare 

fordi en gammel, alkoholiseret same har fornærmet dig. Har du 
helt glemt, at vi er på vej ud for at underrette Eriks kone?”

Klemet så ondt på hende, tog de to rapporter og rev dem i arrig-
skab i småstykker. Stumperne smed han om bag i bilen.

“Kan vi så fortsætte?”
Han startede bilen uden at vente på svar og sad tavs og kørte, 

indtil de nåede frem til renpolitiets hytte i Skaidi.

Elendigt forår, men foråret var altid elendigt i de nordlige polar-
egne. I april-maj lå der stadig sne, mere eller mindre alt efter hvor 
meget solen var fremme, men tøvejret vanskeliggjorde brugen af 
snescootere. Isen blev blød på elve og søer, og når sneen, der havde 
hobet sig op gennem et halvt år, begyndte at smelte, forvandledes 
egnen til et kæmpe mudderhul. Først i juni, når landskabet lang-
somt grønnedes, turde man for alvor tale om sommer. Foråret var 
stort set ikke andet end en forlænget vinter i svækket udgave. Også 
hvad kulden angik. I aften lå temperaturen på minus fem grader.

Så snart Klemet og Nina havde fået fat i deres snescootere i 
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hytten i Skaidi, satte de kursen mod Steggo-klanens lejr. Nina 
overlod det til Klemet at styre uden om fælder i form af skrøbelig 
is. Det tog dem en time at nå frem til teltene, der var slået op på en 
lynghede, hvor sneen var smeltet. De sidste hundrede meter kørte 
de i en blanding af sne og vegetation, før de slukkede motorerne. 
Klemet udskød så længe som muligt det øjeblik, hvor de skulle 
fortælle familien, hvad der var sket. Han betragtede dem på lang 
afstand. Sandsynligvis havde de allerede fået nyheden, selv om 
telefonen gik dårligt igennem på denne side af fjeldet. Folk stim-
lede sammen, da de fik øje på politifolkene, især børn og kvin-
der, for mændene var ude for at vogte rensdyrene. Forårstrækkene 
mod nord havde været i gang længe. Denne hjord havde imidler-
tid været meget tidligt på den, havde Klemet forklaret Nina. Efter 
formiddagens tragedie var den del af hjorden, som havde prøvet 
at svømme over, delt i to, én på hver side af sundet. En øget over-
vågning af dyrene var nødvendig, fordi rensdyrene græssede tæt 
på vejene, ikke mindst den meget befærdede vej til Hammerfest. 
En gruppe ældre samer sad foran et af teltene, Nina kunne ikke 
se, hvad de lavede.

Alle hilste på hinanden med alvorsfulde miner. En rensdyr avlers 
død var altid en tragedie, og den blev endnu større, når det drejede 
som en ung hyrde, så få unge var der, som ville og kunne starte op. 
Klemet var dybt berørt: Hans egen familie havde været nødt til 
at opgive rendriften allerede i hans bedstefars generation, hvorfor 
Klemet havde et meget tvetydigt forhold til rensdyrmiljøet. Det 
havde Nina allerede opdaget under efterforskningen af Mattis’ 
død nogle måneder før. Mange små rensdyravlere var underkastet 
loven om de stærkestes ret.

En midaldrende kvinde kom hen imod dem iført samehue, 
marineblå parkacoat, der var lidt for lille til hende, og et par over-
træksbukser. Et energisk blik oplyste hendes ansigt.

“Hvorfor var I der ikke?” spurgte hun lige ud af posen.
Den samme anklage, som den berusede same var kommet med.
“Tror du virkelig, det havde forandret noget?” svarede Klemet 

lidt opgivende.
“Hvorfor ikke? Det er dit arbejde at holde dig orienteret om, 
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at konflikterne mellem rensdyravlerne er ved at blusse op igen. Er 
du ikke klar over, at der er konkurrence om de bedste græsnings-
arealer langs trækruterne?”

“Selvfølgelig er jeg det,” svarede Klemet. “Men det er ikke noget 
nyt. Jeg kan ikke se, hvad det har med Eriks død at gøre.”

Nina forstod på visse af kvindernes reaktion, at ikke alle vidste, 
at den unge mand var druknet. En af dem, en ældre kvinde klædt 
i den traditionelle samedragt, hagede sig med et bekymret udtryk 
i ansigtet til Susanns arm og spurgte hende om noget på samisk. 
Susann svarede hende med et glødende blik. Erik var hendes nevø.

“Kendte du Erik?” spurgte Susann.
“Ikke rigtigt,” sagde Klemet. “I hvert fald havde jeg ikke set ham 

længe. Han hørte teoretisk set ikke ind under det område, hvor 
jeg patruljerer.”

“Erik var vores klans store håb. Han lagde sig særligt i selen, han 
havde taget uddannelser både på landbrugsuniversitetet i Umeå og 
på professionshøjskolen for samer i Kautokeino. Det kender jeg 
ikke mange, der har gjort.”

“Hvad prøver du at fortælle mig?”
“Aner det ikke, Klemet. Jeg aner det virkelig ikke,” gentog hun 

og begyndte at græde med den gamle, fortabte kvinde i sin favn.
Klemet nikkede.
“Ved Anneli det?”
Susann rystede på hovedet.
“Hun vogter de rensdyr, som er blevet tilbage, inde i bunden af 

dalen. Du skal følge vejen langs bjergryggen. Til fods for ikke at 
skræmme dyrene. Gå en halv times tid opad, og du finder teltet, 
hvorfra hun vogter rensdyrene, der går under hende.”

Nogle af hunnerne skulle kælve allerede nu, det ville sige: for 
tidligt. Normalt skete det først, når de var kommet over på øen, 
når de var svømmet over, fra midten af maj og en god måned frem, 
indimellem helt til først i juli.

“Kalvene her kan ikke svømme over,” sagde Susann bekymret. 
“Vi må se, hvordan vi klarer det. Måske må vi bede Renforvalt-
ningskontoret om at stille deres pram til rådighed?”

Klemet og Nina begyndte at gå op mod bjergryggen og kom på 
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vejen forbi et sametelt med fem gamle samer siddende omkring 
et bål. De nynnede, en af dem med et vildt udtryk i øjnene. De 
andre så heller ikke ud til at være i topform. Fem gamle samer, der 
her sammen oplevede det sidste kapitel af et nomadeliv, som i dag 
ikke eksisterede mere, undtagen under forårs- og efterårstrækkene. 
Mekaniseringen, der satte ind i 1960’erne, havde sat punktum for 
de gamle livsformer.

Det løb Nina koldt ned ad ryggen, da hun hørte dem synge. 
Det var ikke en rigtig joik, samernes traditionelle sangform, men 
den havde den samme uafrystelige klang, der også kunne minde 
lidt om salmesang. Samen med det vilde udtryk i øjnene skubbede 
en krøllet lok til side. Han sang ikke. Nina gik forbi ham uden at 
standse, men også uden at slippe ham med øjnene, da de begyndte 
at gå op mod toppen.

Vandringen i den bløde sne var udmattende, men de fandt hurtigt 
Anneli. Den unge kvinde var alene om at vogte sine dyr. “Hun er 
næsten mere lyshåret end mig,” udbrød Nina overrasket. Hendes 
lange, stride hår lå ned over hendes skuldre, læberne var fyldige, 
kindbenene smukt hævede. Vinden stod lige ind i ansigtet på dem. 
Anneli sad på en klippe med udsigt over hele den lille, hvide dal 
spættet med dværgbirke. Hun virkede lettere overrasket, da hun så 
de to betjente nærme sig, men hun vidste også godt, at renpolitiet 
altid kom for at høre nyt, når en hjord var forsinket eller forud i 
trækperioderne. Det var deres måde at forebygge eventuelle kon-
flikter mellem rensdyravlerne om adgangen til græsningsarealerne. 
Anneli vinkede glad til dem. Da de var nået næsten op til hende, 
hviskede hun ophidset, mens hun trak dem med helt op til klippen.

“Se, en af hunnerne skal kælve.”
Det var stadig lyst nok til, at Nina kunne følge den glædelige 

begivenhed gennem sin kikkert. Klemet holdt sig i baggrunden. 
Nina måtte tage tørnen med at fortælle den unge kvinde, hvorfor 
de var kommet.

“Viddaens pust kalder de unge rensdyr til live,” hviskede Anneli 
lige ved siden af Nina.

Den kvindelige betjent så den nyfødte kalv rejse sig på sine 
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tynde ben og ryste sig. Den vaklede. Hun kunne igen høre den 
unge kvinde hviske.

“Forfædrenes kraft breder sig allerede i den, se, hvordan den 
instinktivt finder sin mor, og hvordan moren instinktivt allerede 
er urolig. Ved du, at en skræmt mor opgiver sin kalv? Stilhed er det 
første, ømme slør, hun indhyller sine kalve i. Al livets magi ligger 
i dette øjeblik.”

Blidt og rent, tænkte Nina, der var helt rørt over, hvad Anneli 
havde sagt, men det gjorde også situationen endnu mere utålelig. 
Hun vendte sig om mod Klemet, der stod gemt i mørket. Han 
nikkede til hende. Nina tog blidt Annelis hånd og fortalte hende, 
hvad der var sket.


