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Tak, altid, til min søde og kærlige og forstående familie. Denne 
bog handler om at overleve katastrofer, der rammer ud af det 
blå. I ved, hvad jeg mener. Bogen er dedikeret til min søn Emil, 
der er ramt af sin egen personlige tsunami, og som kæmper sig 
igennem på lige dele kærlighed, klogskab og indre styrke. Lad os 
sammen holde bølgerne fra livet, så godt vi kan.



Del 1
Bølgen

My sweetest Lesbia, let us live and love,
And though the sager sort our deeds reprove,
Let us not weigh them. Heaven’s great lamps do dive
Into their west, and straight again revive,
But soon as once set is our little light,
Then must we sleep one ever-during night. 

Thomas Campion (1600) efter Gaius Valerius Catullus, Carmina V (ca. 50 f. Kr.)
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Mens jeg sov, døde min verden. 
Hele verden er lagt ned af en bølge. 
Alting er skyllet bort, og kun havet er tilbage, havet har 

vundet over alt det lave land.
Sådan ser det ud, set her fra mit skib.
Despina Mardana driver for vind og bølger. 
Hun er det højeste skrotobjekt i en flydende ø af skrammel. 

Mit skib er dødt, det har ingen maskinkraft, ingen strøm, 
ingen egen vilje, ingenting.

På skibet står jeg. 
Jeg siger til mig selv, at jeg er Ish, det er mit navn, det kan 

man godt hedde.
Jeg lever endnu. Jeg ånder ind og fylder mine lunger, jeg 

ser ud over havet, jeg ser op mod himlen, og alle vegne er 
der bare dette ingenting. Der er kun himlen og alt det skrot, 
der flyder på havet. Der er havet under mig. Jeg er her, hvor 
her så end er.

Der er de fede, forædte havfugle, der flyver tungt og lander 
og sætter sig på rælingen for at gylpe ligrester op. Fuglene 
har ædt og ædt og ædt, og nu er der snart ikke flere lig nede 
blandt alt det knuste skrot og skrammel, der dækker havet. 
Ikke flere døde at hakke i.

Der er kun mig tilbage. 
Jeg er den sidste mand i verden, og jeg har set den sidste 

dag på jorden.
Jeg har set bølgen komme. Jeg var der, jeg så den. Nu er 

der kun skibet og havet og mig tilbage. Selv Sally er væk.
Jeg tænker på Miriam og på alle dem, jeg har mødt. Tænker 

på Sally og på det, han sagde til mig, tre dage før havet 
forsvandt og kom igen og tog mit skib med sig.

Han sagde … 
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”Petrosomatoglyf.” 
”Hvad,” sagde jeg.
Sally svarede ikke. 
Han stirrede bare ned langs sin line. 
Om der skulle komme fisk her sidst på dagen.
Lige neden for dæmningen i Garfield, New Jersey, kan 

individer med fri om søndagen og et gyldigt fiskekort stille 
sig an og fiske efter ørred og karpe. Det var der, vi stod stillet 
an, Sally og jeg. 

Dæmningen stemmede vandet op. Floden sivede stille 
ned omkring Dundee Island. Den flød, som floder gør, i 
afmålte kvanter, den kontrolleredes af mænd ved konsoller 
i kontrolrum. Den var en illusion af natur, en åben kloak, 
men man lader sig forblænde af alle de træer til at tro, at 
man er ude i vildmarken.

På Dundee Island gror eg og ahorn, der hænger ud over 
den langsomme strøm, og vandet er lavt og floden smal. 
Inde blandt sten og omstyrtede træer hænger der ørreder 
og venter, og ved man hvordan, kan man fange en ti-tolv 
ørreder på en god dag. 

Nogle gange tager man en gedde eller en karpe og lader 
den fortsætte sit kolde liv i vandet. Tager et billede med 
mobilen og trækker krogen ud af munden på fisken, lader 
den plumpe ned i det mørke vand, hvor den, må man 
formode, svømmer uanfægtet bort. Der er nogle, der siger, 
at det ikke rigtig gør ondt på fisk.

Det var en af de søndage, hvor jeg havde fri fra skibet. 
Stipuleret i min kontrakt var en dags frihed per uge, så jeg 
tog ud for at fiske sammen med Sally.

Sally var rejst hjemmefra længe før jeg, han havde næsten 
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ti års forspring. Han blev far som tyveårig og afskrev sig i 
realiteten enhver chance for en fremtid. Han læste to år på 
Iowa State, indtil han ikke havde flere penge at læse for og 
ingenting til børnebidrag. Så rejste han tilbage mod øst, til 
New Jersey og begyndte at sejle. En dag ringede hans telefon, 
og det var mig, og jeg var løbet tør for kærester og steder at 
bo, og jeg spurgte, om han havde nogen begavede forslag. 

Du kan komme ind og sejle, sagde han, det er noget lort, 
men det betaler sig.

Det betalte sig. Jeg blev sømand og sejlede på containerskibe 
verden rundt og de senere, de sidste år mest bare her, op 
og ned ad østkysten, fra New Foundland og til Florida og 
nogle gange helt om til Louisiana, det kom an på lasten, 
for alt kommer an på lasten på et containerskib. Så gik 
rederiet konkurs, for ting har det med at få ende, når deres 
tid er omme.

Da rederiet gik på røven, fik Sally job med at køre gaffeltruck 
på kajen, og vi begyndte at tage på fisketure sammen om 
søndagen.

Sally altså. Sally havde en mani for sære fremmedord. 
Sally aspirerede til at gro et skæg så langt, at han ikke 

skulle behøve at iføre sig badebukser i al fremtid, når han 
ville bade. Ikke at han kunne lide at bade, sagde han, det 
var skidt for hans dignitas. 

Fordi den krymper i det kolde vand, foreslog jeg og fik 
fingeren som svar. 

Sally var min bror, ti år ældre end jeg.
Før havet forsvandt, fiskede jeg med Sally hver anden 

søndag. 
De søndage, hvor han havde ungerne, tog jeg over til Man-

hattan og tilbragte nogle timer hos Panchito’s i MacDougal 
Street med at læse bøger og drikke deres iskolde frozen 
margaritas med stængerne oppe på læderbænken, timer nok, 
mørke og jukeboksmusik. Sad der og læste med skummende 

is om læberne og en snigende beruselse, inden jeg skulle 
nå det sidste tog hjem til Port New Jersey. 

Hvis jeg ikke følte mig nær så eventyrlysten, tog jeg hen 
til sømandsklubben. Det var tættere på skibet. 

Her sad sømænd fra hele verden og skypede med deres 
kærester hjemme i Manila, og hvor de ellers var fra. Kære-
sterne, konerne, holdt billeder af babyer op til web-kameraet, 
nogle gange selve det levende spædbarn, som pludrede og 
savlede, og sømændene var nødt til at gå ud for at få en 
smøg og lidt frisk luft. 

Bag disken stod unge mennesker, piger, der var opmærk-
somme og udstyret med buttede kinder og pæne tænder 
og runde babser. Og det var fint nok, men problemet var, 
at sømandsklubben var drevet af en kristen mission, og de 
unge piger smilede og var forstående og ville bare gerne tale 
om Jesus, når det kom til stykket. Deres forlovede stod i 
køkkenet og vaskede op og hed for eksempel Sandy, og han 
var høj og atletisk og god og rar, en glimrende svømmerstatur 
med bredt bryst og hvide tænder, og de havde aldrig været 
i seng med nogen, slet ikke hinanden. Det var problemet 
med sømandsklubben.

Eller også besøgte jeg Shirley. 
Shirley boede på East 85th Street. Det kostede 150 dollars 

hver gang, og hun hed ikke mere Shirley, end jeg gør, for 
hun var fra Rumænien og kunne stort set kun sige won 
hon fitty dollah. Og bah see ya lay-tah. Til gengæld varede 
det hele natten, og hun kunne godt lide at ligge og sove i 
min arm bagefter. 

“Thas why won hon fitty dollah,” sagde Shirley om mor-
genen, når jeg gik. Jeg lagde pengene på kommoden og tog 
min vindjakke på.

“Vi ses,” sagde jeg. 
“Not no more,” sagde hun sidste gang, jeg var der, ti dage 

før Bølgen kom.
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“Hvorfor ses vi ikke mere,” sagde jeg. 
Shirley så på mig som for at overveje, hvad hun gad dele 

med mig. Så kyssede hun på sine fingerspidser og så op i 
loftet. 

“Don’t know,” sagde hun. “Maybe God, he tell.”
Nogle gange tænker jeg, at jeg var den eneste, der ikke 

fattede en brik. Men jeg havde travlt med at passe skibet 
og med at passe mig selv.

Ingen kan passe et konkursramt containerskib helt alene 
hver dag, hver uge, måned efter måned, uden at komme 
væk fra tid til anden. Ud at fiske, ud at drikke, over at besøge 
Shirley. Den slags. Desuden … 

Ingen har vel fantasi til at forestille sig, at et skib bare 
sådan forsvinder.

Ingen, vel, men det sker bare alligevel.

3

“Petrosomatoglyf,” sagde Sally. 
”Petro …”
“Et tegn i stenene. Der er ikke så mange af dem her i New 

Jersey. Ikke sammenlignet med andre steder, hvor der har 
været indfødte stammer. Men der er faktisk nogle lige her.” 

I stedet for at vise hvor eller hvad han mente, gav Sally sig 
til at skifte spinner. 

Han havde valgt en med en grøn fjer. Den havde ikke givet 
noget, så nu valgte han en med røde og blå plasttentakler 
og med nikkelblad i stedet for bemalet kobber. 

Det tog ham et par minutter at binde den nye spinner på. 
I mellemtiden sagde han ikke noget. Han skævede heller 
ikke til mig. Hans skæggede fjæs var orienteret aldeles mod 
den simple opgave, det er at binde noget på en fiskesnøre.

”Du fanger aldrig noget med sådan en dér. Ikke så sent på 
dagen,” sagde jeg. Mest for at holde konversationen i gang. 
Det gik lige så godt.

Sally bandt omhyggeligt sin håbløse spinner på. Så slog 
han sikringen på hjulet fra og kastede ud. Krogen med dens 
tunge skjold sagde plump, og Sally begyndte at trække ind 
med hjulet. Snøren trak sit millimeterfine kølvand over 
flodens stille overflade. Under vandoverfladen blinkede 
nikkelbladet og blændede samtlige ferskvandsfisk, der lige 
nu flygtede i alle retninger fra, hvad der her i solnedgangen 
måtte synes at være en særligt glubsk, større rovfisk. 

Spinnere virker på den måde, at de sender lydbølger gen-
nem vandet til rovfisk som ørred og karpe. Langs disses 
flanker sidder receptorer, der mærker trykforandringerne, 
som fiskens nervesystem tolker som paniske haleslag fra små 
byttefisk eller sprællende insekter. Ørredens huggeimpuls 
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bliver udløst, og den bider på. I teorien. Men fisk kan også se, 
om end dårligt, kan endda tænke, om end ikke særlig dybt.

Sally fulgte snøren med øjnene og tyggede på sin under-
læbe, som han havde for vane, når han skulle til at drøfte 
noget, kun han kunne vide noget om.

”Petrosomatoglyf,” gentog han. ”Er du klar over, hvad det 
betyder, Ish?”

”Nej. Du skal gå tilbage til messing.”
”Det betyder tegn hugget i sten. Tegn, der forestiller krops-

dele.”
”Hvis du siger det.”
”Det er græsk. Petro for sten. Somato for krop. Glyf for 

tegn. Og der er en lige her.”
Sallys spinner dukkede op fra vandet, dryppende og fiskeløs. 

Han greb fat om linen og studerede den lille krog under 
fjerene, som om der kunne sidde en ørred og gemme sig, 
uden at han havde opdaget det. Som om den lille od havde 
en defekt, han kunne få øje på her i skumringen.

”I Rom er der et par stykker. Der er nogle, hvor folk ligger 
på knæ og beder, fordi det er fodspor af Jesus. Fodspor i 
klippen, hvor han har stået.”

”Jesus har aldrig været i Rom,” sagde jeg. 
En katolsk opdragelse betaler sig. Jesus har aldrig været 

uden for Palæstina, så meget ved jeg da. 
”Ikke som sådan. Ikke i levende live. Men der er en kirke, 

hvor der er et par fodspor, som han lige som maste ned i 
klippen, da han viste sig i ånden for Peter.”

”Nemlig. Du skal bruge messing, hvis du skal have fisk 
med hjem.”

Sally lagde sin fiskestang over skødet, forsigtigt, med den 
ene hånd, mens han holdt fast i spinneren på snøren med 
den anden, så den ikke hoppede op og bed ham i hånden.

”Det er fodaftryk hugget i sten, så det ligner fodaftryk. De 
er hugget ud af en, der aldrig har set et par fødder. Dem i 

Rom. Indianerne lavede masser af dem. Ikke i Rom. Her. 
Og lige her er der en, der er meget mærkelig.”

Sally klippede sin spinner af og lagde den i æsken med 
fiskegrej. Så vendte han sig mod mig, drejede sig halvt på 
stenen, hvor han sad.

”Den er lige derovre.”
Han pegede forbi mig. 
”Læg stangen. Kom med.”
Sally rejste sig. Han lagde en hånd på min skulder. For at 

støtte sig, mens han trådte over de glatte flodsten, tænkte jeg. 
Jeg lagde min stang mellem stenene og gik efter ham. 
Dundee Island ligger - eller rettere, den lå - midt i floden, 

lige neden for dæmningen. Der var by på begge sider. Oppe 
på bredden holdt parkerede lastbiler, og chaufførerne sad 
udenfor og røg og talte med hinanden. 

Over flodens klukken hørte man trafikken oppe på McCar-
ter Highway fra Paterson til Newark. 

En klynge rigtigt hårde hjemløse sad altid på øen under 
træerne og fixede og drak. De udstødte fordrukne brøl og 
hyl, de sloges, de tudede, de faldt i søvn, hvor de lå på den 
bare jord. Man måtte skræve over dem, når man gik til og 
fra, men øen var stor nok til alle, og nogle gange gav vi 
dem det, vi havde fanget. Sådan fik vi lov at komme igen.

Sally og jeg havde været på dette sted flere gange, men 
han havde aldrig talt om tegn i klipperne før.

Midt i floden, på øen, ved den store sandstensklippe, 
stoppede Sally. 

”Her,” sagde han. 
En bjørnepote i klippen. Fire tydelige spor af kløer. 
”Det her er en ægte amerikansk gåde,” sagde Sally. ”Der er 

ingen, der ved, hvem der har hugget det her ind i klippen. 
Eller hvornår. Eller hvorfor. Det kan være for fyrre år siden. 
Eller tre tusinde.”

Sally lod en finger glide over poten i klippen. Med pege-
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fingeren tegnede han oven i de fire skarpt udhuggede spor 
efter kløer.

Så lod han hånden brede sig ud. Han lukkede øjnene og 
fulgte hånden, der gled over klippesiden. Han tog et par trin 
mod højre. Hans hånd fandt nye tegn i klippen.

”Og her. Bror. Se engang.”
To sfærer forbundet via en kurvet linje, som aftegningen 

på nakken af en brilleslange.
”Det er et fallossymbol,” sagde Sally. ”Bare at den vender 

nedad, kan du se det. Sådan brugte nogle stammer at tegne 
en diller, for sådan ser den jo trods alt ud det meste af tiden. 
Men der er ingen, der forstår, hvor de her tegn kommer fra. 
Det er de eneste i en omkreds af hundrede miles. De eneste 
petroglyffer. Måske er de ægte. Måske er de en joke.” 

Jeg lagde min højre hånd over bjørnepoten. Jeg kunne 
mærke fordybningen i klippen under min håndflade. Jeg 
formede hånden som en klo og lod den glide ned over de 
fire riller i stenen. Den var kold og fugtig under mine fingre.

“Og her,” sagde Sally. Han fulgte med fingrene i et spiral-
formet tegn, der stod i klippen. Startede yderst og arbejdede 
sig indad. “Symbolet for en slange.”

“Eller en sol,” sagde jeg.
“Ikke en sol. Der er nogle, der mener, slangen repræsenterer 

tiden. Og at det skal betyde, at tiden kan bide sig selv i halen.”
“I halen?”
”I halen. Det er, hvad mennesker efterlader sig,” sagde 

Sally. ”Når vi forsvinder engang, vil der være spor som 
disse tilbage, og nogen, der står og undrer sig. Det er, hvad 
menneskers historie kan samle sig til. Nogle tegn i en klippe. 
Og sådan nogle som os henne i fremtiden, der står og ikke 
fatter en skid.” 

Spor i klippen, tænkte jeg. 
“De siger, at de her sten måske har fungeret som en slags 

indgang til noget. En art parallelunivers, om du vil.”

“Parallelunivers,” sagde jeg. 
“Det var selvfølgelig bare nogle tossede indianere. Bare en 

flok bønder med fjer i håret, andet var det jo ikke. Men de 
kunne noget med åndernes verden. Det kunne de bare. De 
kunne se altings ende, og de havde en bagdør, så de kunne 
slippe ud, inden det hele ramlede, før jorden gik under. 
Stenene er en nøgle til fortiden. En portal, hedder det vist, 
hvis man spiller computerspil.”

“Det tror du jo ikke på.”
“Nej. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Vi snakker bare.”
”Jeg skal tilbage til skibet,” sagde jeg. ”Inden det sidste 

tog går.”
”Det ved jeg godt,” sagde Sally. ”Jeg syntes bare, du skulle 

nå at se det her.”
”Hvad mener du med, at jeg skulle nå det?”
”Ikke noget. Det er bare en talemåde.”

* 
Vi opgav at fiske videre den dag.

Vi købte burgere og fritter og spiste i Sallys bil.
Vi sad der, side om side, med vores fedtede madpapir og 

slubrede milkshakes. Ingen af os sagde noget, så længe der 
var mad. Jeg slikkede salt af mine fingre og tørrede dem af 
i Sallys bilsæde. Det havde han ikke noget imod.

”Jeg skal på arbejde i morgen. Så nul øl i aften. Ned på 
havnen. Køre truck,” sagde Sally.

”Det skal jeg også. På arbejde, mener jeg.”
”Du har landet dig lidt af en loppetjans. Har du ikke?”
”Det ved jeg snart ikke. Jeg er på arbejde hvert minut, jeg 

er på skibet. Selv om aftenen forventer de, at jeg skal holde 
vagt.”

”Det er jo latterligt. Hvad skulle der ske?”
”Det er sådan, det er. Det er mine dage, det er mine aftener. 
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Jeg hænger kæden over gangbroen. Og så puttesover jeg. 
Om morgenen går jeg ud og ser mig i spejlet for at tjekke, 
om jeg er blevet rovmyrdet og seksuelt udnyttet som lig i 
nattens løb. Hvis jeg ikke er, laver jeg morgenmad.”

”Men en dag er hun der ikke mere. Det ved du godt. Og 
hvad så?”

”Hvad mener du?”
Sally stillede sin milkshake op på instrumentbordet.
”Skibet. Jeg mener selvfølgelig ikke, at skibet bare sådan 

forsvinder.”
”Nej, vel.”
”Jeg tænkte, at de får hende solgt en dag. Og hvad gør du så?”
”Det ved jeg ikke. Finder på noget. Et sted at bo, noget at 

lave, men det haster ikke. Jeg har lidt sparet op.”
”Har du virkelig?”
”Par og fyrre tusinde dollars stående.”
Sally fløjtede. 
”Jeg har sejlet non-stop i fire år,” sagde jeg, “så det er vel 

ikke så mystisk. Jeg har ikke tid til at bruge penge.”
”Alligevel. Det er mange penge, Ish.” 
”I øvrigt ringede de den anden dag. De har vist solgt 

skibet. Der kommer en og skal snakke en af dagene. De 
vil have skibet.”

”Igen?”
”Det siger de. I alt fald skal jeg mødes med en ny master. 

Han er kroat, tænk engang. De findes faktisk.”
”Og hvad sker der så? Hvis det altså passer den her gang.”
”Så kommer de og sejler hende væk. Og hvis jeg er heldig, 

får jeg lov at påmønstre. Men sandsynligvis går det i kage. 
Det har det gjort før. Så det er vel fint nok.”

Sally kørte sideruden ned og smed sine snaskede servietter 
ud på den parkeringsplads, hvor vi holdt parkeret.

”Ja, det er vel fint. Men er det også fint nok i længden?” 
spurgte han. ”Se på dig selv. Og se på mig. Jeg har sgu alle 

mulige ting, jeg gerne vil. Jeg vil gerne se mine unger vokse 
op. Jeg vil gerne give dem en uddannelse. Jeg vil også gerne 
til Europa … ”

”Jeg har været der. Der er mange mennesker, og det hele 
er gammelt. Og dyrt. Og de snakker underligt.”

” … kunne jeg sgu godt tænke mig. Du ved, hvad jeg mener. 
Ikke som sømand. Det har jeg prøvet. Havn, havn, vagt, vagt, 
havn, farvel og tak til Barcelona og Bremerhaven, og man 
har ikke engang tid til at se ind på land gennem en kikkert. 
Man træder ned på kajen og siger til sig selv: Nu har jeg, på 
en eller anden måde, været i Italien eller Cypern, eller hvor 
fuck man så er. Og så har man ikke alligevel. Været der. Det 
er kun beton og en kaj og ens sko, der står på det, inden 
man går op på skibet igen og knokler videre. Sådan at rejse 
rundt, det er det, jeg snakker om. Men jeg ved også godt, at 
det ikke kommer til at ske. Jeg kører gaffeltruck, for fanden.”

”Det kommer igen, Sally. Jeg kan lægge et ord ind for dig, 
hvis de mener det med at sælge skibet. Så sejler vi sammen. 
Ser verden. Det skal nok komme igen.”

”Nej, det skal ej. Det her land er finito. Hvis ikke vi havde 
The Jones Act, havde vi begge to været arbejdsløse i årevis. 
Så havde der boet en eller anden filippino på skibet lige nu 
i stedet for dig, det garanterer jeg dig, Ish. Vi er færdige.”

”Tror du virkelig på det?”
Sally nikkede. Han spyttede ud gennem den åbne siderude. 
”Jeps. Så hvad er der tilbage at drømme om?”
”Hvad mener du?”
”Ja. Hvad drømmer du om, for eksempel?”
”Hold nu op, Sally.”
’”Nej. Jeg mener det. Du har engang gået på universitetet. 

Familiens hvide håb og det. Du var næsten færdig. Så drop-
pede du ud. Jeg ved godt det med Miriam. Du behøver ikke 
afbryde. Siden har du skrubbet gulve og kørt trucks. De sidste 
seks år har du banket rust på et containerskib. Du har været 
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på Despina i fire år. Fire år. Du kan ikke bilde mig ind, at 
det er det, du drømmer om. Så hvad drømmer du om, Ish? 
Bare mellem os to?”

Om æbler, tænkte jeg. Om marker. 
Om årstider, der veksler, sort jord og høst. Det var det, jeg 

drømte om, når natten faldt på, og jeg lå alene på skibet 
og lyttede til vandet mod skroget. Drømte, som når man 
kan mærke den bløde jord i søvne. Koldt vand, mudder, 
varmt støv, der siver op mellem tæerne. På den måde. Men 
jeg sagde:

”Jeg drømmer om at få mit eget betalingsanlæg.”
”Fuck dig, Ish. Jeg prøver at være alvorlig her.”
”Ude på motorvejen. Så ville jeg selv sidde inde i skuret 

og opkræve alle og enhver fem dollars for at køre igennem.”
”Ish …”
”Så ville jeg købe en palle lokumspapir og ti årgange af 

Hustler i et antikvariat. Så kunne jeg sidde der og flå i ålen, 
mens pengene rullede ind af sig selv. Hvis det er det, du 
mener med at drømme.”

”Seriøst, Ish.”
”Jeg ville gerne …” sagde jeg.
”Ja?”
”Ikke noget.”
”Ved du, hvorfor jeg viste dig de der tegn i klippen?”
”Egentlig ikke.”
”Fordi jeg tror på, at der er ikke er meget tid tilbage. For os, 

mener jeg. For os mennesker. Der bliver ikke meget tilbage 
efter os, når vi engang er væk. Og nu skal jeg sige dig en 
ting: Det er vi snart.”

”Hold nu op, Sally. Alle mennesker, til alle tider, har tænkt 
det samme. At vi er særlige. Gu er vi ej. Det er kun fordi, vi 
hader tanken om at dø, at vi tænker sådan.”

”Selvfølgelig gør vi det. Se på mig. Jeg gad godt se mine børn 
vokse op og komme på college. Jeg gad godt se Europa. Og 

jeg gad godt se en ægte hval. Jeg gider ikke rejse til Florida 
for at se en spækhugger med sløjfe om halsen spille Für 
Elise på xylofon. Sådan noget fis.”

”Men det kommer du heller ikke til,” sagde jeg. ”For du 
sidder her i din pickup, og du skal hjem til dit hus, og du 
skal betale dine regninger, og det er ikke sikkert, du kan.”

”Det er det, jeg mener,” sagde Sally.
”Skal vi skride,” spurgte jeg.
Sally nikkede og satte bilen i drive.
Han satte mig af i Hoboken, som han plejede.
Men først var vi inde for at tanke. New Jersey er den ene 

af kun to stater, hvor det stadig er forbudt for privatpersoner 
at fylde benzin på biler. Det skal tankpasseren gøre. Det er 
en strafbar handling at bruge en benzinpistol i New Jersey. 

Mens vi sad og ventede på, at bilen blev lovmæssigt fyldt 
op, sagde Sally: 

”Ved du i øvrigt, hvad det er forbudt at jage i staten Utah?”
”Nej, Sally. Det ved jeg så ikke.”
Sally rodede i sin tegnebog. Han rakte tankpasseren sit 

kreditkort, og tankpasseren kørte kortet gennem den ter-
minal, han havde hængende i bæltet.

Sally tog imod sin kvittering. Nikkede til tankpasseren og 
drejede nøglen i tændingslåsen og startede motoren. Satte 
gearstangen i drive-position. Først da så han på mig.

”Hvaler.”
”Siger du, at det er forbudt at jage hvaler i staten Utah?”
”Lige præcis.”
”Der er ingen hvaler i Utah. Det er fucked up ørken.”
”Lige præcis. Det er det, jeg mener.”
”Okay”, svarede jeg. 
”Det er også ved bødestraf forbudt at forsinke eller at 

stresse eller på nogen som helst måde at håne, mobbe eller 
bedrøve en brevdue,” sagde Sally. ”Jeg sværger. Ingen ved 
hvorfor. Sådan er verden bare. Der er stater, hvor enarmede 
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pianister ikke må opkræve betaling for at spille klaver. Det 
siger loven. Stater, hvor man ikke må fiske fra hesteryg.”

”Der kan man bare se,” sagde jeg. 
”Der er love om hvaler. Der er tegn i klipper. Der er tegn i 

Bibelen på, at alting ender snart. Men det sjove er bare, at når 
alting er slut, er der ingen til at læse de tegn, vel. Derfor tror 
jeg på, at de tegn er til os. Nu og her. Det er beskeder til os.”

”Sally,” sagde jeg, ”du lyder som en af de der konspirati-
onstosser. Det er da noget nyt.”

”Luk. Vi har et tog, vi skal nå. Og så ses vi på kajen.”
”Hvis ikke verden går under inden da,” sagde jeg.
”Pas på med, hvad du ønsker dig. Det er ikke noget, man 

skal lave sjov med, Ish,” sagde Sally.

* 
Sally satte mig af ved stationen og kørte hjem til sit hus. 
Jeg så hans røde baglygter glide ind i strømmen af alle de 
andre biler.

Jeg selv tog Hudson-Berken Light-Rail hele vejen ned til 
34th Street i Bayonne. 

Der er store og tomme parkeringskomplekser ved alle 
stationerne, uanset hvor små de er. East 34th Street er en af 
de meget små og øde, og det er egentlig mærkeligt.

Mærkeligt, fordi lige et par hundrede meter væk ligger en 
af verdens største containerhavne.

New York and New Jersey Harbor er et samlebegreb for 
et havnekompleks, der strækker sig over delstatsgrænser, og 
som omfatter kajanlæg fra sydspidsen af Staten Island til 
langt op i Hudson River. 

Her i Bayonne i Port New Jersey lagde krydstogtsskibene 
til. Og her læssede containerskibene varer fra Europa af og 
sejlede tomme tilbage.

Her, for enden af molen, lå mit skib. 

Jeg skulle vise ID og pas for at komme ind på container-
terminalens område. 

De fleste af vagterne var bevæbnede. De sad i deres skure 
ved et hegn omkring en øde havnemole, hvor containere 
stod rad efter rad i regnen. Når det regnede. Ikke den aften, 
ikke altid, men når det regnede, regnede det på dem, de der 
containere, og det sagde sin helt egen særlige triste lyd. En 
sagte rislen af vand.

Og selv i den regn, i den grå lyd af plasken på asfalt og på 
containertag, var der altid vagter.

De tog intet for givet, intet for pålydende, de vagter.
Som om jeg ene mand kunne sænke et skib på 130 meter 

i længden med indholdet af min rygsæk, som her, kort før 
vandet forsvandt, bestod af min tegnebog, min telefon, min 
fiskestang og min kasse med kroge og blink. 

Et par tørre sokker. To ørreder fra Passaic-floden, store 
nok og sunde nok til at stege i noget smør og lidt citron. 

Min kniv, som jeg lagde op på disken foran Pat, så hun 
kunne konfiskere den, hvis hun var i det humør. Det var 
en fem tommer lang Rapid Response med sort blad og 
fjederbelastet foldemekanisme. Den stod mig i 45 dollars, 
så jeg ville være ked af det, hvis Pat konfiskerede den en 
dag. Men Pat syntes ikke at være interesseret. Hun noterede 
sig bare knivens tilstedeværelse på disken foran glasset. Hun 
havde set den før. Var ikke imponeret. Var på job.

”Hej, Pat,” sagde jeg og fremviste min åbne rygsæk for 
hende.

Hendes ansigt stod malet i grelt og i hvidt fra kosmetisk 
uhensigtsmæssigt placerede lysstofrør. Hun gloede på mig. 
Hun studerede mit pas, min adgangstilladelse. Pakkede mine 
fisk ud og betragtede dem, så dem dybt i øjnene.

Jeg sagde ikke mere. Man happy-snakker ikke med en 
embedsmand i uniform i tjeneste. Efter fyraften kan man 
sludre og drikke øl og sige tissemand. Ikke når hun sidder 
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inde i et skur under neonrør, og du står derude med din 
rygsæk og vil ind. Der er ikke noget værre for en embedsmand 
end nogen, der vil ind. 

Hun så hen over min samling af grej: Dyr kniv, døde fisk, 
faldefærdig bog. 

”Hvor har du været, Ish,” spurgte hun.
”Søndagsfri. Passaic River. Deraf ørrederne,” sagde jeg og 

pegede.
Pat stirrede på ørrederne, og de stirrede igen.
”Og hvor skal du hen herfra?”
”Undskyld?” 
Pat var for det meste i tjeneste, når jeg kom hjem, mere 

eller mindre vissen, de der søndagsaftener efter fisketurene 
og de søndagsaftener, hvor jeg havde beskuet de renfærdige 
møer i sømandsklubben eller besteget den oratorisk begavede 
Shirley. 

”Hen. Hvor skal du hen.”
”Hen til skibet,” sagde jeg. ”I seng. I morgen er der atter 

en dag og sådan noget. Livet går videre. Du har dit, jeg har 
mit. Der er pligt og alt for lidt tid at pligte rundt i.”

Jeg pakkede mine ting ned i rygsækken igen. 
”Her,” sagde hun. Hun skubbede min TWIC ud under 

glasset, gennem den sprække over skranken, der var for 
smal til hug-, skyde- eller stikvåben, og jeg proppede det 
lille plastkort i min tegnebog, og jeg lagde tegnebogen i 
min rygsæk.

Jeg nikkede. ”Tak, Pat. Vi ses.”
”Det ved kun Jesus,” sagde hun. Og hun lukkede øjnene 

og rystede på hovedet. 
Jeg var ved at stramme rygsækken til. 
”Hvad mener du, Pat,” spurgte jeg. ”Hvorfor skulle vi ikke 

ses igen?”
Hun trak på skuldrene. Det knagede i uniformen. Hun sad 

på en skammel inde bag glasset. Hendes svære krop lignede 

en vandseng, som nogen havde prøvet at hejse op med en 
donkraft. Et eller andet sted inde i hende måtte der være et 
tyngdepunkt, et sted, hvor hendes rygsøjle sluttede, og hvor 
skamlens tre spinkle ben kunne bære hendes vægt. Der var 
røvballer på begge sider af skamlen. Halvvejs ned til gulvet. 

”Der er tegn,” sagde hun. ”Tegn på, at alting vender. Jesus 
har selv forudsagt det. Vi lever i de sidste dage. Alle de 
jordskælv, alle de katastrofer. Det er Jesus, der siger, at vi 
skal tage os i agt, for Hans tid er kommen, og Jorden vil gå 
under. De retfærdige, Ish. De vil være tilbage.”

”Hvis du siger det, skal det nok passe,” sagde jeg og trak 
min rygsæk op på skuldrene. 

Man diskuterer ikke med en tjenestemand i uniform. Heller 
ikke, når de forudsiger dommedag med en mine, som om 
de bare rutinemæssigt oplyser dig om noget, alle alligevel 
går rundt og ved. 

Hun trykkede på sin knap, og døren gik op med en arrig 
lyd. Jeg gik gennem porten og stillede mig til at vente på 
bussen. Pat fulgte mig med øjnene. Jeg kunne mærke det. 

Og her, i verdens mægtigste by, med Manhattans skyline 
mod horisonten, strålende af lys, stod jeg i mørke med min 
rygsæk på nakken. 

Stod og ventede på shuttlebussen, gjorde jeg. 
Hele himlen glødede orange. Manhattan, så langt jeg 

kunne se, var et lodret landskab af lys. Huse på halvtreds, 
firs, hundrede etager, kastede deres lys ned i vandet; det 
vand, der klukkede langs kajkanten.

Der lå to ørreder i min rygsæk, og de prikkede deres snuder 
gennem stoffet og ind i min ryg. Selv fisk får rigor mortis. 
Det skal steges væk. Jeg tænkte på stegt ørred med citron 
og smørsauce. Og jeg tænkte på, at Pat var meget mærkelig 
den aften. Hun gav normalt ikke indtryk af at være hverken 
særligt religiøs eller dommedagshigende. Men man ved aldrig 
med folk. Bare se på Sally. Han var også pænt sær den aften. 
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Battery Park, Financial District. Selv tæt på midnat hang 
helikoptere over højhusene som møl mellem høje siv, mel-
lem antenner og røde kollisionslys fire, fem hundrede meter 
oppe. Hvert lys i hvert vindue – mindst et menneske eller 
en familie. En task force samlet en sen søndag nat for at 
afværge en for mig utænkelig, uvirkelig, uanet papirkrise. 
Trætte søndagsvæsener, der stirrer ned i et mødebord gen-
nem papirer. Revisionsrapporter. Strategidokumenter. Kamp. 
Markedsandele. Og mennesker, der længes hjem i deres 
seng, i senge uden kamp eller strategi eller andele. Senge 
med søvn i, hvor de kan få lov at være bløde kroppe igen, 
ikke jernhårde viljer. 

Jeg tænker tit på mennesker i højhuse, og på hvor let jeg 
kunne være blevet et af dem.

Pat havde det på fornemmelsen, tænkte jeg, mens jeg 
gik op ad landgangen: At noget vil ske. Men i denne by 
er der hele tiden fornemmelsen af, at noget vil ske. Uden 
den fornemmelse stivner lysene mod himlen, så dør de 
ud. Følelsen af noget, der sker lige om lidt, er New Yorks 
egentlige livskraft. Alle løber rundt for ikke at gå glip af det, 
når det sker, selvom ingen kan sige, hvad det er, der bør eller 
vil ske. Når det sker, kommer det altid bag på folk, for lige 
netop det havde de ikke regnet med. 

Men der er forskel på at tro, at noget sker, og at tro, at 
alting slutter.

Jeg låste selv op. Jeg plejede at have en kæde spændt ud 
over landgangen op til skibet. Man kunne bare skræve over, 
men der er regler, der var regler, der vil altid være regler. 

Port New Jersey har regler om, at gangvejen til skibene 
skal være aflåst med kæder. Også selvom man skal gennem 
sikkerhedstjek og identifikationsprocesser bare for at komme 
ind på området. 

Despina lå der ved kajen, som hun gjorde hver eneste 
dag. 130 meter lang, otte etager høj, lang og tynd at se på, 

for containerdækket var øde og tomt. Fra agter halvdæk gik 
gangvejen ned til kajen, og mellem tovene hang en kæde, 
der skulle tjene som det sidste værn mod uvedkommende.

Jeg låste kæden fast med en hængelås hver aften. På kæden 
hang et skilt, hvor der stod: 

MV Despina Mardana. Security zone. No entry without 
authorization.

Det, tænkte jeg, skal nok holde Al Qaeda væk. De bliver 
skræmt fra vid og sans over mit skilt og min kæde. 

Jeg stegte mine ørreder i smør og citronsaft. Jeg tjekkede 
dem først for orm og andre sygdomme. Det var trods alt 
fisk, der havde levet det meste af deres liv i New Jerseys 
Passaic River. 

Jeg arrangerede en bakke med to øl fra køleskabet, en 
tallerken, kniv, gaffel, salt og peber. Så bar jeg bakken op 
ad lejderen, helt op til F-dækket, hvor broen er. Det var 
også her, jeg havde et klapbord og en bænk ude i det fri 
bag broen på det smalle dæk. Når vejret var til det, sad jeg 
heroppe og spiste min aftensmad. 

Jeg spiste ørreder og så ind over Manhattan.
Og jeg tænkte på, om det her virkelig kunne være de 

sidste tider. 
Om der var tegn i sten, tegn i bøger, på, at verden snart vil 

slutte. Om der var noget, jeg igen ikke havde fattet.
For min del, tænkte jeg, mens jeg pillede kødet fra ørre-

dernes skelet, ville det ikke gøre så meget. 
Sally har ret, sagde jeg til mig selv. Verden er noget skram-

mel, den måde vi har bygget den op på. Vi har måske brug 
for, at noget sker. 

Noget, der skyller alting rent.
Lige der, den aften, ønskede jeg, at det ville ske. Jeg ønskede, 

at verden ville slutte, ville blive vasket ren. At tiden virkelig 
kunne gå i båndsløjfe, så vi kunne vende tilbage til en enklere 
og renere tid og så starte derfra, en gang til.
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Det, sagde jeg til mig selv, er sgu lige, hvad vi trænger til.
Sådan siger man så meget. Jeg mener det egentlig ikke. 

Men det er som regel for sent at fortryde, når man engang 
er færdig med at mene noget.

Jeg smed mine ørredskrog ud over siden og gik i seng.

4

De fire år, jeg sejlede på Despina, hed kaptajnen James. 
James Schuma. Han var manden, der sad for bordenden 
ved officerernes bord. Der kom også andre kaptajner, men 
James var den, der var der mest. Han var rederiets mand og 
den, der skrev vores lønsedler. 

James var omkring tres. Vil jeg tro. Han var gift. Så vidt jeg 
vidste. De fleste på et skib lærer hinanden at kende temmelig 
godt – også for godt, nogle gange. Kaptajner er undtagelsen 
fra den regel. Deres job er at få os til at få skibet til at makke 
ret, og for at gøre det skal de have et talent for at få stridbare 
fandener som os til at gøre det nødvendige uden brok, og 
det kræver en vis personlig og følelsesmæssig distance, sagde 
James, når vi spurgte, og så holdt vi op med at spørge. 

Andre masters havde andre politikker og gik i byen med 
folkene. De ville gerne være gode venner med folkene om 
bord, og det gjorde alle forvirrede, alle sammen. Sådan var 
James ikke. Han stod på broen og sagde helst ikke mere end 
højst nødvendigt. Når han ikke stod på broen, lå han i sin 
kahyt og sov, mens hans sunde sandaler i størrelse 48 stod 
parkeret ude på trappegangen. Der var sorte spor af hans 
tæer i læderet i sandalerne. 

Man gør, hvad der bliver sagt på et skib. Når kaptajnen 
ikke siger noget og er gået ind for at sove, regner man selv 
ud, hvad man skal, og så gør man det. Det er ikke nogen 
dårlig ordning. 

Vi mente, at der ikke var plads til hans sandaler i kahytten, 
og at det var derfor, han steg af dem ude i gangen, inden 
han gik ind for at sove. Men vi kom aldrig ind i kahytten, 
så der var kun tale om rygter.


