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Lyset fra den blege himmel skar i øjnene. De første isnende regndråber begyndte at falde, netop som jeg trådte udenfor. Det var
koldt for hovedbunden. Jeg havde kørt en trimmer over hår og
skæg, da jeg røg ind.
Man må�e ikke længere ryge på afdelingerne eller i sin egen
celle. Der var kø ved vagten for at få udleveret cigare�er. To styks
hver, plus en lighter, der skulle kvi�eres for. Ifølge rygterne gik
engangslightere for 400 kroner på det sorte marked. Jeg var glad
for, at jeg ikke længere røg.
Mængden af fanger spredte sig udenfor, fandt ind i deres
vante kliker. Araberne stillede sig som sædvanligt i en flok lige
uden for døren, og smøgerne blev tændt. Jeg gik uden om dem og
ignorerede de mørke øjne, der fulgte mine bevægelser.
Jeg tog min strikhue på og trak jakkekraven op om ørerne. Så
begyndte jeg på min faste rute.
Det var den tidlige gårdtur, før værkstederne åbnede. Nattefrosten lå stadig over hele gården, som et tyndt, hvidligt lag
flormelis. Græsset knasede under mine fødder, jeg kunne mærke
kulden gennem de tynde kondisko. Jeg burde anskaffe mig vinterstøvler. Men det kunne dårligt svare sig, når jeg alligevel kun
var udendørs en time om dagen.
En flok krager sad ude på boldbanen. Da jeg nærmede mig,
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spredte de deres sorte vinger og flaksede med lethed over pigtrådshegnet og den høje mur og ud over markerne, der omkransede fængslet til alle sider.
Det gamle statsfængsel havde siden 1800-tallet været tugthus
for løsgængere, tiggere og prostituerede. Dengang var radbrækning og gabestok en del af oplevelsen, i dag var der bordfodbold
på flere af afdelingerne, og betjentene var mere socialpædagoger
end torturbødler.
Rockerafsni�et havde deres eget gårdtursområde med en
løbebane omkring, et basketballnet, blomsterbede og et fliseareal
med Webergrill, borde og bænke. Et højt hegn adskilte deres område fra resten af gården, og nærmede man sig det hegn, var man
sikker på at tiltrække sig gårdvagtens opmærksomhed.
Jeg fik øje på Bjarke på den anden side af hegnet. Han var, som
sædvanligt, flankeret af to af sine sergeants. Den mørke af dem
var Jimmy, den anden var ny. Jimmy kiggede over imod mig. Jeg
kunne fornemme hadet bag de mørke solbriller. Bjarke så mig
ikke, hans blik var fæstnet et sted på den blygrå himmel. Jeg var
usynlig for ham, havde været det siden, jeg havde afsløret hans
nevø som medskyldig i voldtægt og mord. Nevøen havde selv taget sig af dage, inden jeg blev involveret, så det kunne jeg vel ikke
få skylden for. Flere var døde under min efterforskning, der var
endt på en fiskeku�er på åbent hav. Vi var tre, der sejlede ud, og
to, der kom tilbage i live. Det var grunden til, at jeg sad i spjældet
igen. Jeg havde ikke talt med Bjarke, siden jeg kom tilbage, og vi
sad ikke længere på samme afdeling.
“Er du også ny?”
Stemmen bag mig prøvede at lyde selvsikker. Den tilhørte en
knægt med bumser og dynevest ud over en tynd hæ�etrøje. Frisuren et låg øverst på det runde hoved.
Jeg gik videre uden at svare.
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Knægten fulgte efter med små, trippende skridt. “Det var
bare, fordi du gik alene, så tænkte jeg …”
Det var åbenbart ikke faldet ham ind, at jeg gik alene, fordi jeg
gerne ville være alene. Jeg kiggede op mod en af de sorte fugle,
der fløj tæt hen over vores hoveder.
“Hvad har du lavet?” spurgte knægten. Han var virkelig grøn.
Man skulle ganske vist vise sin domsudskrift på afdelingen, men
man spurgte aldrig, hvad folk havde lavet, kun hvad de var dømt
for. Og selv det var som regel en dårlig idé. Han var fuld af dårlige
idéer, den her knægt. “Jeg har solgt hash,” fortsa�e han. “Jeg skal
sidde fucking 40 dage, mand …”
Jeg stoppede op, vendte mig mod ham. “Det dér holder du
kæft med. Lige nu.”
Han stoppede. Tørrede næsen i ærmet. “Nå. Okay. Hvaee...”
“Der er folk her, der sidder på livstid,” sagde jeg sammenbidt. “De gider sgu ikke høre på dit klynk over sådan en lokumsdom.”
Han glippede med øjnene, kørte en hånd gennem det korte,
a�legede hår. “Jeg ved sgu ikke, om jeg kan klare 40 dage sammen med mordere og pædofile.”
Jeg skævede til en gruppe, der sad og røg i det lille læskur. De
holdt øje med os. Hvem, der talte med hvem, rutiner og alliancer.
Alt sammen vigtigt at holde styr på. “Der er ingen pædofile her,
de ryger videre med det samme,” sagde jeg. “Skulle du ikke vise
din stamrulle til talsmanden?”
“Hvad?”
Jeg pustede varme i mine hænder. “Dine papirer, hvad du sidder inde for.”
“Jo.”
“Det skal alle andre også. Er du dømt for sex eller vold mod
børn eller voldtægt af gamle damer, så bliver du bedt om at pakke
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dit lort og blive forfly�et. Ellers får du på munden. De få pædo’er,
vi har haft, har alle bedt om frivillig iso. Det er sgu det sikreste for
dem.”
Han nikkede ivrigt. Han var virkelig grøn. Jeg beslu�ede mig
for at forbarme mig over ham.
“Kender du de tre aber?” sagde jeg. “Ikke se, ikke høre, ikke
tale. Er du med?”
Han nikkede igen.
Jeg stak hænderne i lommen. “Hvis du overholder de tre regler, så skal du nok klare den.”
Fyren stak hånden frem. Neglene var bidt ned til roden.
“Emil,” sagde han.
Jeg lod hånden hænge. “Og gå så væk fra mig,” sagde jeg og
fortsa�e ned ad stien.
Jeg havde holdt mig for mig selv i de knap fire måneder, jeg
havde været her siden varetægt. Havde fået lov at lave cellearbejde. Men det ville blive udfaset på de fleste fællesskabsafsnit,
havde man sagt. Jeg havde fået valget om enten at tage den niende
klasse, jeg aldrig havde fået, eller lave julenisser på træværkstedet. Ingen af delene virkede tillokkende.
Jeg passerede igen flokken af indvandrere. De slog over i arabisk, da jeg gik forbi. Jeg så små poser skifte hænder, vagtsomme
blikke, der flakkede. En af dem fulgte mig med øjnene. Alfahan
med guldkæde over den stramme t-shirt. Gåsehud på de hårdtpumpede overarme.
“Hva’ glor du på?”
Jeg sagde ikke noget, gik forbi ham uden at sæ�e farten ned.
“Hey, jeg tjaler til dig, din luder.”
Kammeraten hev fat i ham, hviskede ham i øret. “Det er
Hauge,” sagde han. “Lad ham være, bro, han er en fucking psykopat.”
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Jeg fortsa�e på min rute. De kunne sagtens indhente mig og
springe på mig, hvis de ville. Men jeg havde et rygte indenfor murene. Det havde indtil videre holdt mig ude af problemer, og det
skulle det gerne blive ved med. Jeg havde afgivet et løfte.
Det var ikke fængslet, der havde ændret mig. Det var tiden
udenfor. Sagen med Bjarkes nevø, og den sommer, jeg havde haft
i Aalborg. Det var smerteligt at tænke på.
Jeg nåede tre runder mere, inden de kaldte os ind. Jeg vendte
ansigtet mod himlen og indåndede den sidste mundfuld frisk luft,
der skulle holde indtil i morgen. Endnu en gårdtur uden jeg var
blevet stukket ned eller var kommet i slagsmål. Endnu en dag i
fængslet lå forude. Endnu en dag uden Kirstine.
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Da vi blev sluset ind, var der kø ved metaldetektoren. Flere betjente end sædvanligt. Måske der havde været en kaster. Det var
som regel hash eller piller, der blev kylet over hegnet udefra. Den
uskrevne lov sagde, at den første, der så noget lande, samlede det
op, så betjentene ikke opdagede noget. Men nogle gange fulgte de
med på overvågningskameraet, og så skulle alt gennemlyses, før
vi kunne komme tilbage til afdelingen.
“Hvorfor skal jeg det?”
Jeg genkendte stemmen, kunne se grydelågsfrisuren længere
oppe i køen. Jeg kunne se, at de tilkaldte flere betjente.
Jeg maste mig lidt længere frem, kunne høre Emil og betjenten
diskutere. Knægten nægtede fortsat at smide tøjet. Det var ikke en
kamp, han kunne vinde.
“Du kan lægge sko, bælte og overtøj i bakken, eller du kan
komme med og få den fulde undersøgelse,” sagde betjenten. “Du
vælger selv.”
“Jeg har jo ikke gjort noget?”
Jeg trådte fri af mængden, nikkede mod Emil. “Han er ny,”
sagde jeg. “Han kender ikke reglerne.”
“Det er ingen undskyldning,” sagde betjenten. Han var vist
også ny, jeg havde ikke set ham før. Tre andre betjente stod klar
bagved ham, en af dem havde hånden på sin personalarm.
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De kørte os hårdt for tiden. Et groft overfald på en fængselsbetjent i Nyborg havde sendt trykbølger ud i hele systemet. Der blev
ikke givet megen snor.
Jeg stillede mig ind foran Emil. “Giv ham lige en chance,”
sagde jeg. “I kan tage mig først.”
Jeg kunne se vagtens kæbemuskler arbejde. Små svedperler
var begyndt at pible frem på hans overlæbe. Hans øjne sad lidt for
tæt sammen. “Du skal fly�e dig,” sagde han og pegede på mig.
“Nu.”
“Det er vel lige meget med rækkefølgen, så længe vi allesammen bliver tjekket.” Jeg tog min hue af, og smed den i plasticbakken. Jeg fornemmede, folk bag mig trække sig væk, hørte lyden af
skosåler mod det malede betongulv.
Betjenten gjorde sig bred. “Fly�er du dig, eller skal jeg gøre
det for dig?”
“Jeg vil da gerne se dig prøve,” sagde jeg.
Der lød en fnisen længere nede i rækken. Betjentens øjne flakkede, og det gik op for mig, at jeg havde dummet mig. Nu var han
nødt til at statuere et eksempel for ikke at tabe ansigt.
“Det hedder vist trusler, det der,” sagde han højt. “Du har lige
vundet en nat i kælderen.”
“UF’er I mig for det? Helt ærligt …”
“Det kan også blive to næ�er, hvis vi skal stå her og diskutere.”
Jeg slugte min vrede og bed tænderne sammen. Løftede begge
hænder i overgivelse og lod dem tage fat i mig. Jeg havde kun ét
mål, og det var at få tiden til at gå til i morgen. Om jeg skulle gøre
det på min pind eller udenfor fællesskab, betød ikke så meget.
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Jeg blev ført udenom metaldetektoren og ned ad en gang. Altid
fangen forrest. De ville åbenbart vente med at kropsvisitere mig til
nede i isolationsafsni�et. Det var sjældent, vi fik håndjern på, det
var kun ved transporter ud af fængslet, hvis man skulle i re�en
eller havde udgang med en stivstikker. Så længe man gjorde, som
man fik besked på, blev man næsten behandlet som et menneske.
Der var klare regler, et enkelt liv.
Jeg stoppede ved døren til trappetårnet, hvor vagten låste op.
Bag gi�erporten overtog en anden betjent transporten. Malene,
som jeg kendte fra et tidligere ophold. Hun genkendte også mig.
“Nå, er det dig igen?” sagde hun, stemmen sløret af et stykke
tyggegummi. “Hvad har du nu lavet?”
Jeg svarede ikke, gad ikke lave ballade. Både fordi det aldrig
faldt ud til fangernes fordel, og fordi jeg kendte Malene og vidste,
hun var god nok. Bortset fra at hun var fængselsbetjent.
Malene var lavere end mig, og hendes pæreformede krop så
ud til at høre hjemme på et skolebibliotek eller et kommunekontor. Men jeg vidste, at hendes fede arme var dækket af tatoveringer under den lyseblå skjorte, og at hun ikke tøvede med at bruge
sin knippel, hvis det blev nødvendigt. Havde set hende smadre
knæskallen på en to meter høj balkanfyr engang, da han havde
taget kvælertag på en af hendes kollegaer.
Vi gik ned ad den tomme fordelingsgang i hovedbygningen.
Eneste lyd var vores skridt og den melodiske raslen fra Malenes
nøgler for hvert skridt, hun tog. Nogle troede, at betjentene raslede med deres nøgler for at vise deres magt. Jeg var ret sikker på,
at det var for at advare os indsa�e om, at de var på vej, så man
kunne nå at gemme sit lort af vejen. De var ikke ude på at knalde
os, tværtimod. De fleste betjente havde samme mål som de indsa�e. At få dagligdagen til at køre uden konflikter.
Vi gik ned ad trappen til kælderen, hvor fløjens isolationsceller
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lå. Jeg var glad for, vi drejede til venstre og ikke til højre. Til højre
lå de tre observationsceller, også kaldet “pippen”, hvor man ikke
bare blev isoleret, men også a�lædt og spændt fast til sengen. Det
var her, de placerede selvmordstruede, eller dem, man mistænkte
for at have narko oppe i røven.
Til venstre blev man spærret inde 23 timer af døgnet i en celle
på o�e kvadratmeter, men det kunne jeg godt leve med. Havde
prøvet det før. Jeg havde siddet i varetægt sådan, inden jeg blev
overført til fællesskabsafsni�et.
Malene løftede sit adgangskort op mod panelet ved døren,
tastede en kode. Døren gik op med en brummen. Jeg havde forventet endnu en tom gang, men i stedet blev vi mødt af fire hærdebrede fængselsbetjente. De virkede lige så overraskede over at
se os.
“Hvad sker der her?” spurgte Malene og trådte frem mod den
åbne celle midt på gangen, hvor et par ambulancefolk stod og
baksede med at folde en båre ud.
“Hold lige afstand,” sagde en af de andre betjente. “De er vist
ved at tage ham ned nu.”
Jeg fik et glimt af manden i cellen. Han hang under det lille
vindue, lænet op ad væggen på en måde, der kun kunne lade sig
gøre, hvis man var død. Bæltet sad stramt om hans hals og en af
tremmerne, så hans hoved var klinet op i vinduet. Ansigtet under
det krøllede hår var svulmet op i en grotesk, lillafarvet karikatur.
Øjnene vidt opspilede, kiggede direkte på mig. Som om den døde
mand bebrejdede mig.
Jeg drejede hovedet væk, fik øje på Brandt, der stod som forstenet bag mig. Den to meter høje fængselsbetjent var bleg, og
hans ansigt var dækket af en tynd film af sved. Han lignede en
skoledreng, der ventede foran inspektørens kontor. Jeg gæ�ede
på, at han havde haft na�evagten i kælderen. De fleste selvmord
15

skete om na�en.
“Har I ikke skåret ham ned endnu?”
Stemmen bag os blev akkompagneret af hastige skridt, der
rungede i betonen. Manden med de blanke sko var i slutningen af
fyrrerne, slank og veltrænet, lignede en ejendomsmægler.
Betjenten i celledøren trådte til side. “Jeg tænkte, vi skulle
vente på, at lægen …”
Ejendomsmægleren tog et hurtigt kig ind i cellen, rynkede på
næsen. “I kender proceduren, han skal jo ned, og så skal der forsøges genoplivning.”
Jeg kunne se rædslen malet i fængselsbetjentens ansigt. “Han
har været død i flere timer!”
“Jamen, hvis du havde fulgt proceduren, så ville vi ikke stå i
den her situation nu.” Den slipseklædte mand fik øje på mig, den
eneste anden på gangen, der ikke var iført uniform. “Hvad skal
ham der?”
“UF,” sagde Malene.
“Ja, det kan sgu ikke blive lige nu.”
Manden viftede med armen, og Malene trak mig lidt væk.
Vi gik rundt om hjørnet til den anden gang, der førte ned mod
afdelingens vagtbur og vareelevatoren. Malene fandt en pakke
nikotintyggegummi frem, poppede et stykke ud af den knitrende
plade. Hun lænede sig op ad væggen og gav sig til at tygge koncentreret uden at �erne blikket fra mig.
“Er det Ilsøe, ham med slipset?” spurgte jeg, og Malene nikkede. Jeg havde hørt om fængselsinspektøren, men aldrig set
ham. Jeg vidste, der var en kontorgang i hovedbygningen over
skolelokalerne, men det var lukket land for alle andre end talsmandsgruppen, der vist holdt deres ugentlige møder deroppe.
Vi kunne høre stemmerne rundt om hjørnet. Diskussioner om,
hvor længe manden havde været død. Jeg kunne forstå, at Brandt
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havde haft vagten, og at fangen i 116 var blevet fundet i de tidlige
morgentimer. Ingen kunne svare på, hvorfor han havde et bælte
i sin celle.
Jeg forstod på en måde godt, at nogen valgte døden som udvej.
Det var ikke alle, der kunne tåle at sidde i fængsel. Det var især
hårdt for de udlændinge, som var blevet udvist. Tit ville hjemlandet ikke kendes ved dem, og så sad de i limbo i et dansk fængsel,
nogle gange i årevis, før de enten tog livet af sig eller blev sendt
retur til en endnu værre skæbne.
“Hvad er det med kameraet?” spurgte jeg og nikkede op mod
kuplen i loftet. Plexiglasset var dækket af en mælkehvid hinde.
Malene kiggede kort op. “Det sker nogle gange,” sagde hun og
trak på skuldrene. “Tror, det er frosten.”
Jeg havde ikke fulgt særligt godt med i fysiktimerne, men jeg
var ret sikker på, at frost ikke ødelagde den slags kupler. De fleste
overvågningskameraer sad jo udendørs.
“Ved du, hvem han var? Ham den døde?”
Malene fortsa�e med at tygge tyggegummi. “Jeg tror bare, du
skal tie stille.”
Minu�erne gik, måske en tyve-tredive af dem. Ude på gangen
var der stadig heftig aktivitet. De havde fået den døde mand ned,
nu var de ved at bakse ham over på en båre. Der var en stank af
afføring i hele kælderen. Ilsøe stod med hænderne i siden og så på
de andre arbejde. Så fik han øje på os.
“Står I her endnu?”
Malene slog ud med armene. “Jamen, jeg kan jo ikke tage ham
tilbage på afdelingen …” begyndte hun.
Ilsøe tog sig til hovedet og pegede ned ad gangen bag os. “Put
ham ind i den sidste.” Han vendte sig mod de andre betjente i
dødscellen. “Og I rydder det her lort op. NU!”
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“Har du nogle kanyler eller andre skarpe genstande?”
Det var rutine, det var der meget af i fængslet. Regler og procedurer, der skulle overholdes. Altid en mandlig betjent under
visitation. Altid de samme spørgsmål. Vagten virkede lidt �ern,
mens han rodede mit tøj igennem. Jeg stod nøgen og ventede. Da
han var færdig med tøjet, bad han mig dreje rundt, løfte armene
og sprede fingre og tæer. Han fandt sin Maglite frem af bæltet.
“Hvis du lige lukker op engang.”
Jeg åbnede munden og lod ham tjekke under tungen. Han
havde ikke travlt. Endelig tog han gummihandskerne af og smed
dem i skraldespanden. Så tog han en gang håndsprit. For en sikkerheds skyld.
Da jeg havde fået tøj på igen, fulgte vagten mig ned for enden
ad gangen og låste den tunge jerndør til cellen op.
“Hvor længe skal jeg sidde?” sagde jeg, men vagten svarede
ikke. Han slog bare ud med armen mod det lille rum. Han så træt
ud.
Jeg gik indenfor i den bare celle, Der lugtede jordslået og en
smule af pis. Sengen var af metal, boltet fast til væggen. Ingen madras, kun et uldent tæppe. Der stod en sort plasticspand på gulvet
ved siden af. Intet andet, ingen vinduer eller andre møbler, bare
grå betonvægge og en udluftning oppe under loftet.
Vagten var ved at lukke døren bag mig.
“Hallo,” råbte jeg. “Jeg har ikke fået morgenmad.”
Også det ignorerede han, eller også druknede mine ord i lyden
af den tunge dør, der smækkede i.
Jeg lossede til plasticspanden, der sendte en byge af pis rundt
i lokalet. Jeg lukkede øjnene, gned mine knoer mod panden og
åndede tungt ud.
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Efter en times tid blev der stille på afsni�et. Stille som graven.
Jeg lå på briksen og gloede op i loftet. Der var ikke andet at lave.
Loftslyset flimrede svagt. Jeg kunne ikke slukke, og jeg kunne
ikke skrue lysstofrøret løs. Det var skjult bag et gi�er og mat plastic i loftet.
Jeg stivnede, da jeg hørte en kra�en et sted fra. Det lød, som
om det kom inde fra muren. Jeg havde hørt rygter om ro�er i kælderen, håbede ikke, de var sande. Jeg havde altid hadet de små,
pelsede sataner med deres klikkende kløer og pibelyde. Det værste var de hårløse haler. Jeg gøs ved tanken. Kunne ikke lade være
med at tage et hurtigt kig under sengen, men der var ikke noget at
se, udover en mørk aftegning ved afløbet i gulvet.
Den kra�ende lyd antog en rytme, som fik mig til at tænke, det
må�e være et menneske, der lavede den.
“Hallo?” sagde jeg.
“Hallo, hallo,” lød et hæst ekko oppefra. Det lød, som om det
kom fra udluftningsristen.
Jeg vendte plasticspanden på hovedet og stillede mig op på
den. Det tynde plastic knagede under min vægt. Jeg balancerede
på kanten. “Hvem der?”
“Ven eller �ende?” sagde stemmen.
“Hauge,” sagde jeg. “Indsat. UF.”
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“Jeg hedder… Lars,” sagde stemmen. Jeg tænkte, at det var en,
der helst ville være anonym. Fint med mig, kunne alligevel ikke se
ham. Han må�e sidde i cellen ved siden af.
“Hvor længe har du været hernede?” spurgte jeg.
“Ved ikke. Uger. Måneder. Det flyder lidt sammen, d-det
hele.” Stemmen lød rusten, ubrugt og monoton. Jeg kunne ikke
lade være med at tænke på, hvordan jeg selv ville lyde efter måneder i hullet. Der var folk, der mistede forstanden, og aldrig blev
sig selv igen.
“Nå, men du er her endnu,” sagde jeg og prøvede at lyde opmuntrende. “De har ikke knækket dig.”
“Det er sgu bare n-nemmere herinde,” sagde stemmen. “Der
er ikke så mange fristelser.”
Jeg kiggede rundt på de rå betonvægge i min celle og tænkte,
at det kunne han have ret i.
“Prøv at gå en tur ned ad Strøget på en sommerdag, ikke?”
fortsa�e stemmen. “Eller sæt dig på D-d-dronning Louises Bro og
se pigerne cykle forbi. Der er ikke andet end den ene blonde sommerpige efter den anden, du. Det er ikke til at holde ud.”
Jeg gryntede, forstod godt, hvad han mente. Det kunne godt
føles, som var man en hund, der var blevet sat uden for slagterbutikken uden chance for nogensinde at komme i nærheden af
kødet. Så kom jeg i tanker om, at manden jo trods alt sad i iso af
en grund, så måske hans smag gik til det lidt yngre kød. Jeg skar
en grimasse, glad for, han ikke kunne se det.
“Der var ellers en masse larm her til morgen,” sagde jeg for at
skifte emne. “Ved du, hvad det gik ud på?”
Der var tavst et øjeblik. Jeg tænkte, at jeg måske havde overskredet en tærskel. En ting at ævle om damer og sport eller et eller
andet røvsygt fra nyhederne. Noget andet at tale om, hvad der
foregik indenfor murene. Det kunne være et sprængfarligt emne.
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“Jeg tror sgu, d-der er en, der er død,” svarede stemmen endelig. Selvom han ikke brød sig om emnet, var bare det at tale med
en anden indsat alligevel tillokkende.
“Hørte du noget i nat?”
Igen tavshed. Måske tænkte han efter. Måske var han faldet i
søvn.
Så lød stemmen igen, langsomt, som blev ordene hevet op ad
en dyb, mørk brønd. “Der var en … Der var en, d-der skreg.”
Det lød underligt, at fangen i celle 116 skulle have skreget,
mens han hængte sig. Medmindre han var blevet bims. “Ved du,
hvad der skete?” spurgte jeg.
Der lød en utydelig mumlen bag gi�eret. Det lød som: “De slår
os ihjel.”
Jeg sa�e ansigtet helt hen til gi�eret. En svag lugt af regn kom
mig i møde. “Er du der?”
“Det er v-vagterne,” sagde stemmen. “De slår os ihjel. De slår
os ihjel.”
Paranoia var udbredt i fængslet. Jeg kunne sagtens se, man
kunne blive fristet til at tage livet af nogle af de røvhuller, man
mødte herinde, men det virkede stadig ret vildt at mistænke personalet for mord.
“Er det nogen bestemt vagt, du tænker på?” spurgte jeg.
“Gud har givet sit barn, at det han sidder ikke en del af det andet lige man kan være, m-men men men ikke i forvaltningen …”
“Hvad?”
“Jeg ved, der er en faktorisering af andengradspolynomier
indført i anden struktur. M-men at at det er i helheden, d-det det
det er sådan, det må stå for egen regning …”
Jeg holdt op med at lede efter mening i hans ord. Staklen
fortsa�e med at tale, men han må have �ernet sig fra ventilationskanalen. Hans stemme var en utydelig mumlen, der forsa�e
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med jævne mellemrum over den næste times tid. Jeg lagde mig
på den hårde briks og viklede tæppet om hovedet. Det lugtede af
sommerhus.

Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, før jeg hørte lyden af nøgler i
døren. Den tunge dør gled op, og Brandts ansigt kom til syne.
“Jeg hørte, at du var gået glip af frokosten.” Han så ikke ud til
at have planer om at slå nogen ihjel, lignede mere en undskyldning for sig selv.
Jeg rystede min vanvi�ige nabos vrøvl af mig. Sa�e mig op på
briksen.
Brandt trådte et par skridt ind i cellen og rakte en tallerken
frem. “Det var, hvad jeg lige kunne finde.”
Jeg takkede og tog imod tallerkenen. Frikadeller og pulverkartoffelmos med en ubestemmelig sovs og lidt ærter. Brandt blev
stående i døren og ventede, mens jeg spiste. Han skulle sikkert
have tallerken og bestik med igen, så jeg ikke skar pulsårerne
over. Eller også havde han bare lyst til lidt selskab.
Jeg var stødt på Brandt en del gange gennem årene i forskellige fængsler. Han var blevet ældre at se på. Der var kommet poser
under øjnene, og det mørke hår så ud, som om det var blevet friseret med en pude. Overskægget havde bevaret den mørke farve,
men hage og kinder var dækket af grå stubbe.
“Hva’ så, er du okay?” spurgte jeg med munden fuld af frikadelle. Når der ikke var andre indsa�e i nærheden, følte jeg godt,
jeg kunne tillade mig at udvise lidt medfølelse. Manden havde
trods alt lige fundet et menneske hængt.
Brandt nikkede, men blev stående i døren med blikket fæstnet
et sted på muren bag mig.
Jeg stak til min mad, fik lidt kartoffelmos op på gaflen og
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smagte på det. Ikke dårligt. “Plejer man ikke at blive sendt hjem
efter sådan et dødsfald?”
“Jeg har rådighedsvagt, så jeg går op og sover om lidt.” Han
smilede svagt. “Vi er lidt underbemandede for tiden,” sagde han.
Jeg nikkede og slugte den anden frikadelle. Hver gang en
fange tog livet af sig, gav det ballade på fløjene. Den der os-moddem-ting blussede op igen. Svært at holde så mange mennesker
indespærret over længere tid uden at opbygge en vis frustration.
Brandt fumlede med sine nøgler. Jeg lagde mærke til en bleg
aftegning på hans finger, der hvor man plejede at have sin vielsesring. “Jeg så i dit skema, at du har besøg i morgen,” sagde han.
“Vil du selv ringe og se, om du kan fly�e aftalen? Altså, jeg skal
nok prøve at se, om jeg kan få dig ud i morgen tidlig, men …”
Det var ikke ham, der bestemte. Det vidste jeg godt. Jeg nikkede og så ned på min mad, spiste bare videre.
“Var der noget med, at hun var gravid, din kæreste?”
Jeg kørte gaflen lidt rundt i sovsen. “Hun har født. Han er næsten et halvt år nu.”
“Tillykke,” sagde Brandt lavt.
“Det er ikke mig, der er faren,” sagde jeg. “Men tak.”
Jeg fly�ede ærter rundt på tallerkenen. Kirstine havde fortalt,
at lillemanden var begyndt at spise den slags små ting. Der var
noget med et pincetgreb, der var godt at kunne. “Hvem var ham
fangen i 116?” sagde jeg. Prøvede at få det til at lyde uskyldigt,
bare nysgerrighed.
“Storm Toft Sørensen,” sukkede Brandt. “Han burde slet ikke
have været her, han var varetægtsfængslet. Sad kun på B1, fordi
der ikke var plads på politigården.”
“Hvad var han dømt for?”
Brandt lagde armene over kors. “Jeg har tavshedspligt.”
“Come on, Brandt. Manden er alligevel død.”
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Han sukkede. “Kørsel i narkotikapåvirket tilstand. Mere kan
jeg ikke sige.”
Men der er mere, tænkte jeg. Der er altid mere.
Brandt rystede på hovedet. “Ikke lige en typisk revisor.”
Jeg kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet. En
fucking revisor.
“Jeg gæ�er på en FE?” sagde jeg. Frivilligt Enrum var noget,
svage fanger tit valgte, når livet på afsni�et blev for stressende.
Det var det især for dem, der ikke var vant til at sidde i fængsel.
Eller for pædo’er som fangen i cellen ved siden af min.
“Næ, han havde vist fået strafcelle,” sagde Brandt og rynkede
brynene. “Slagsmål.” Jeg kunne se, han også undrede sig over det.
Eller også undrede han sig bare over, hvordan han var havnet i
det her job. Eller hvor længe han ville beholde det.
Min tallerken var tom. Jeg rakte den og gaflen til Brandt, og
den store mand tog imod uden at se mig i øjnene.
“Det er ikke alle, der kan tåle at sidde i iso,” sagde jeg. “Du
skal ikke bebrejde dig selv.”
Brandt virrede med hovedet. “Jeg snakkede lidt med ham i
aftes ...” begyndte han. “Han fortalte, at han havde været syg som
barn. Ligget i il�elt i tre måneder, karantæne. Ingen besøg.”
Han stak hænderne i lommerne. “Det var ikke isolation, der
skræmte ham. Det var noget andet.”
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hele organiseret, og reglerne var klare. Men denne gang var anderledes. Jeg havde kun haft en sommer sammen med Kirstine,
men det havde sat sig i mig. Jeg havde svært ved at finde ro indenfor murene. Afsoning var nemmere, dengang jeg ikke havde
noget at komme ud til.
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