
VIDNEBERETNINGER

Klokkeren:
Jeg så hende løbe forbi ved midnatstid. Sært gennemsigtig var hun, 
og fyldt med ar. Hendes drømme slaskede efter hende som snevåde 
halstørklæde-ender. Jeg råbte, at hun skulle samle dem op, så 
andre mennesker ikke gik og snublede i dem. Jeg harvde lige ringet 
med klokken, og der var helt øde. Først troede jeg næsten, at hun 
var et spøgelse. Hun havde kun den der hvide kjoledragt på, og det 
var jo frostvejr. Jeg ved ikke, hvad hun havde så travlt efter. 
Hun løb i retningen af søen.

Sygeplejersken:
Ja, jeg kan godt huske hende. Nogen havde fundet hende i sneen og 
rystet liv i hende. Jeg syede hende sammen med ståltråd, hendes 
krop var jo faldet helt fra hinanden. Hun blev bragt ind klokken 
elleve og havde blå tunge og sorte øjne fyldt med glasskår. Men 
ellers var hun bedårende. Flere af lægerne blinkede til hende, 
lagde jeg mærke til. Prøvede at slikke hende bag ørene. Jeg slog 
dem over snuden og sagde fy. Arme pige. Hun var frossen helt ind i 
hjertekulen. Jeg gav hende min kittel, så hun ikke skulle fryse. 
Hun var jo nærmest nøgen. Hun forsvandt rundt om hjørnet, i 
retning mod kirken.

Snemanden:
Hun steg op af sneen foran mig. Trykket sammen af fnug, ligesom 
mig. Der er ikke mange, der viser mig kærlighed, det skal siges 
med det samme. De tror, at jeg har et hjerte af is. Derfor blev 
jeg meget forbløffet, da hun begyndte at kærtegne mig. Hun 
trykkede sine bryster ind mod min krop, og holdt mig så fast, at 
jeg næsten begyndt at smelte. Hun trak blidt min krop ind under 
huden til varmen og kyssede mig. Så slap hun mig pludselig med et 
ryk. Noget knækkede. Det var der, det gik op for mig, at hun var 
blind. Hun havde troet, at jeg var levende. Hun begyndte at løbe 
hen over sneen, lysende som en engel i mørket. Klokken slog ti. Og 
hun forsvandt rundt om hjørnet, hen imod hospitalet.

Luderen:
Det var vel ved ni-tiden. Jeg troede lige først, at hun var en 
junkie. Mest fordi hun var så tåget i blikket og havde sorte øjne. 
Og så havde hun de der sprækker i huden. Ellers var hun jo pæn at 
se på. Men hendes hænder stak ud på sådan en syret måde. Som små 
kløer, lissom. Eller grene.  Hun havde et glas i hånden. Et 
coctailglas. Det var også derfor, at jeg kunne regne ud at hun 
ikke var en junkie. Junkier drikker af flasken. Hun spurgte hvor 
søen var. Men vi var slet ikke i nærheden af nogen sø, så jeg 
vidste ikke hvad hun snakkede om. Hun tabte glasset. Det 
splintrede i tusind stykker og satte sig i hendes øjne. Hun tog 
sin frakke af og gav mig den. Så vaklede hun ind i parken.

Bargæsten:
Ja, hun var virkelig en man husker! Hun var forbandet smuk. Pisse 



fræk kælling. Jeg hældte på hende, det er klart. Tvang kæberaslere 
ned i halsen på hende i ét væk. Hun ville gerne, mijavede 
klynkende hver gang. Hun kunne sgu godt holde det indenbords. Hun 
var i øvrigt allerede pissestiv da jeg kom ved otte-tiden. Sad ved 
baren og strittede med patterne. Huden faldt af hende som skallet 
maling. Stirrede ud i luften som en sindssyg. Jeg spurgte hende, 
om hun kom her tit, og hun vendte sig om kiggede på mig med de der 
øjne. ”Jeg dør i nat”, sagde hun. ”Nå”, sagde jeg så. ”Skål på 
det.” Så kneppede jeg hende på toilettet. Syg kælling. Men 
pisselækker. 

Veninden:
Ja, jeg så hende den aften. Jeg var ude og spise sammen med min 
kæreste, og hun kom ind på restauranten omkring klokken syv, vil 
jeg tro. Vi har været meget tætte en overgang, hun var der 
virkelig for mig, da min eks gik fra mig. Jeg var fuldstændig 
knust, knækket og itu. Og oven i købet i økomisk ruin. 
Vi var vel nærmest uadskillelige i den periode. Hun madede mig, 
sang for mig og børstede mit hår. Hun blev endda og sov der om 
natten. Stod tidligt op og lavede nybagte drømme til mig hver 
morgen. Plantede spirende håb i mine vindueskarme. 
Men selvfølgelig gled vi fra hinanden, da jeg mødte David. Jeg 
havde brug for at komme videre, og hun begyndte også at opføre sig 
sært. Skar sig igennem mine vinduer, når han var på besøg, og 
kravlede rundt på hans dørtrin og blødte. Kaldte os selvopfundne 
navne, og gav David udslet. Jeg ved ikke, det blev bare for 
mærkeligt. 
Så jeg har faktisk ikke haft kontakt med hende siden. Men den 
aften var jeg virkelig glad for at se hende. David havde lige 
gjort mig gravid, og vi var ude for at fejre det. Hun virkede 
utrolig glad for at se os, selvom hun tydeligvis havde influenza 
eller sådan noget. Jeg var lige i gang med at fortælle hende om 
vores baby, da hun pludselig begyndte at ryste. Hendes hud faldt 
af i flager og hendes øjne blev ligesom helt sorte. Jeg blev 
bekymret, og David tilbød at ringe efter en ambulance. Men hun 
sagde pænt nej tak. Hun skulle bare hjem og hvile sig lidt, sagde 
hun, og begyndte at bløde mellem benene. Så vi sagde farvel, og 
fortsatte middagen. Det var en meget delikat kalvesteg. Hun 
dryssede død hud efter sig, da hun gik. Det var faktisk rigtig 
dejligt at se hende igen, jeg håber virkelig, at hun har det godt.

Advokaten:
Det er nok et år siden jeg sidst har set hende. Hun virkede meget 
lykkelig. Hun skulle have et barn, fortalte hun. Men jeg 
bemærkede, at hun havde snitsår på kinderne. Og hun var rent skind 
og ben, selvom hun strålede så meget, at det næsten blændede mig. 
Hun var holdt op med at spise, sagde hun. Hun havde ikke brug for 
mad længere. Heller ikke søvn. Hun havde fundet lykken. Det var 
alt hvad hun behøvede. Hun var kommet for at lave et testamente. 
Det undrede mig, men det er ikke mit job at stille spørgsmålstegn. 
Hun ville testamentere alting til sin bedste veninde. Hele sin 
livsopsparing. Hun havde ikke brug for penge mere, sagde hun. Og 
hvis noget skete hende, ville hun have at veninden skulle være 



sikret et godt liv. Hun flagrede væk i vinden. Jeg overvejede om 
hun ville blæse væk. Måske jeg skulle have holdte hende fast.

--

Løberen:
Jeg så hende tidligt om morgenen. Klokken var seks. Jeg stod og 
strakte ud, og hun gled forbi mig under isen. Hendes ansigt vendte 
op imod mig, så man kunne skimte øjnene igennem det tynde glaslag. 
Hun så fredfyldt ud. Hun var umenneskeligt smuk. Jeg kunne ikke gå 
ud efter hende, for isen var tynd. Jeg ville bare selv falde 
igennem. Strømmen førte hende langsomt forbi mig. Jeg ringede 
efter politiet, og de kom og søgte. Jeg ved at de blev ved med at 
lede i lang tid, men de fandt hende aldrig. Nogen siger, at det 
bare var min fantasi, men jeg ved hvad jeg så. Hun var der. 

Hun var der. 


