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“Water, water. Everywhere.”
Kriminalkommissær Fisher / Michael Elphich 

Forbrydelsens element
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28 dage tidligere:

Manden gned sig i tindingen med hårde, afmålte cirkelbevæ-
gelser, men hovedpinen syntes blot at blive værre og værre. 

Det var noget rod, noget forbandet rod, og den døde teknikers lang-
trukne skrig syntes stadig at hænge som et spøgelsesekko i den store 
hal. Han stod på løbebroen femten meter over værft ets gulv. Midt i 
dokken lå tankskibet som et menneskeskabt ståluhyre, ensomt og 
forladt. Alle arbejdere var blevet sendt hjem, men de store maskiner 
kørte stadig. Hallen genlød af brummende turbiner og kraft ige mo-
torer, en hydraulisk pumpe hvæsede, og de mange ton stål fra hal-
lens vægge og det opbragte skib udstødte hule, spøgelseslignende 
suk, når metallet gav sig i varmen. Manden duppede sin pande med 
et silkelommetørklæde, hvorpå hans monogram var sirligt broderet. 
Fandens til rod. Han skulle aldrig have sagt ja til at samarbejde med 
de slyngler, selv om besparelsen på sigt kunne være enorm. Nå, nu 
var det for sent at jamre. Først og fremmest skulle skaden begræn-
ses, og dereft er mått e han fi nde en egnet syndebuk. Manden foldede 
pertentligt sit lommetørklæde sammen og stak det i brystlommen 
på den skræddersyede blazer. Der lød lett e trin på gangbroen, og 
dokkens værkfører nærmede sig usikkert. 

- Hr. Ringwall, mumlede han dæmpet. – Ja, jeg er ked af at mått e 
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forstyrre Dem, men ...
- Er han kommet? afb rød manden kort.
Værkføreren nikkede. - De Sozo venter på Dem i mit kontor.
Edward Ringwall rett ede sig op og tog et sidste blik ud over hal-

len. Normalt satt e han aldrig sine ben på værft et, han havde folk til 
at få snavsede fi ngre, men alligevel havde han været nødt til at for-
lade det luksuriøse hovedkontor for at danne sig et fuldkomment 
overblik over situationen. Fandens, det havde været en fejl af de helt 
store at stole på, at de fejlfarver havde styr på situationen, og han 
burde have vidst bedre end at lade et argentinsk laboratorium stå 
for udviklingen af Programmet. Han skulle have fortsat med at lade 
inderne klare rensningen af skibenes tanke. Faktisk havde han hele 
tiden haft  på fornemmelsen, af dett e ville ende galt. Inderne var bil-
lige i drift , og hvis det ikke havde været for de fordømte miljøorga-
nisationer og pladderhumanistiske menneskeretsforkæmpere, ville 
alt have været i den skønneste orden. Javel, ja, de mistede en enkelt 
arbejder i ny og næ, for sikkerheden var ikke noget, man gik så højt 
op i derude, og faldt der et fj ols ned af stigen eller glemte at benytt e 
sit åndedrætsværn, stod der altid tre nye klar til at tage hans plads. 
Lønomkostningerne var kun en brøkdel af de danske, men for en 
indisk skibsarbejder var det nærmest fyrstelige betalinger.

Problemet var bare, at alle mulige kloge hoveder var begyndt at 
kikke fi rmaet over skulderen og hyle op i øst og i vest om underbe-
taling og farlige arbejdsforhold, og i en tid hvor man åbenbart skulle 
have en “Grøn Profi l” for at holde på sine kunder, kostede den slags 
utidig indblanding ham dyrt.

Næh, Ringwall havde ikke meget at takke Greenpeace eller 
WHO for, og med alle de forbandede krav om ansvarsbevidsthed 
og miljøhensyn, havde han været nødt til at fi nde på en anden måde 
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at få renset skibenes olietanke på. 
Han bed tænderne sammen og skred målrett et hen mod værft ets 

administrationskontorer.
Det allerværste var, at uheldet skete i Danmark! 
De havde testet den nye metode fl ere gange i udlandet blandt an-

det på værft er i Polen og Rusland, hvor myndighederne ikke gik så 
meget op i regler, hvis man var rundhåndet nok, men selvfølgelig 
skulle det gå galt første gang, man benytt ede Programmet på dansk 
jord. Han turde dårligt forestille sig, hvad myndighederne ville sige, 
hvis de opdagede, hvad rederiet foretog sig, og tanken om, hvad der 
ville være sket, hvis der havde forekommet et decideret udbrud, fi k 
det til at løbe koldt ned ad hans ryg.

Ringwall åbnede døren til værkførerens ydmyge kontor og så 
med ærgrelse, at den lille argentiner allerede havde bemægtiget 
sig rummets eneste nogenlunde behagelige stol. Ringwall lod sig 
dumpe ned på en hård skammel, som helt givet ville ødelægge hans 
vinkelrett e pressefolder i bukserne. - Hvad gør vi?

Manden fra laboratoriet var iført hvidt jakkesæt og dyre, itali-
enske sko. Han var en tynd og splejset fyr omkring de femogfyrre, 
med olieret hår og Ray Ban-solbriller og lignede mere en alfons end 
en videnskabsmand. - Har vi udslip?

Ringwall rystede på hovedet. - Der var intet vand i nærheden; 
rensningen forgik i tørdok.

- Hmm. Den lille argentiner lod en slank fi nger med velpolerede 
negle løbe over sit smalle overskæg. - Arbejderen, hvor er hans lig?

- Lundin er allerede blevet kremeret, svarede Ringwall tvært. - 
Myndighederne skulle nødigt begynde at undersøge resterne, og vi 
har oplyst, at han faldt ned i en af ovnene. 

- Har myndighederne været her?
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- Nej, vi har først netop ringet, men politiets teknikere kan kom-
me når som helst.

- Er der nogen ... spor tilbage? Jeg mener, inde i tankene?
- Alt er renset af, svarede Ringwall kort. - Men det er alligevel 

højst usandsynligt, at man vil undersøge SS-Blåvands inderside. Vi 
fortalte, at manden befandt sig et helt andet sted i hallen lige over en 
af de smelteovnene, som han beklageligvis snublede ned i.

Argentineren nikkede eft ertænksomt. - Udmærket.
Ringwall sendte ham et mørkt blik. - Hvordan kunne det ske? Jeg 

mener, han havde jo en heldragt på og ... For helvede, han blev jo 
nærmest opløst, som om han blev smidt i et syrebad!

Argentineren rystede på hovedet. - De ved godt, at han tog sin ene 
handske af, ikke sandt?

- Jo, det er jeg ganske klar over, men hvorfor fanden han lavede 
noget så idiotisk er ikke til at forstå.

- Vidner på stedet har forklaret mig, at det virkede, som om hr. 
Lundin ville røre materialet og ...

- Det er simpelthen topmålet af idioti! eksploderede Ringwall 
hidsigt. - Jeg forventede, at man som minimum havde foretaget en 
intelligenstest på de ansatt e.

- Vi har overholdt alle aft aler i forbindelse med ansætt elserne, og 
Deres mænd var også til stede i udvalget som ...

- Er De klar over, hvilken skandale dett e kan medføre?! afb rød 
Ringwall vredt. - Bliver vi opdaget, kan vi ikke bare stikke myndig-
hederne en sjat under bordet, det her kunne betyde fængselsstraf!

- Det var Deres egen beslutning at foretage tankrensningen, mens 
SS-Blåvand alligevel skulle repareres. Lad mig se ... “Det halverer jo 
udgift erne at slå to fl uer med ét smæk”, tror jeg De sagde.

- Ja, men derfor ...
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- ... Og De er om nogen bekendt med EU’s love, forbud og regler 
for bakteriel forskning, afb rød argentineren skarpt. - Uheldet vil vi 
ikke holde Dem ansvarlig for, men stedet, hvor det skete, var udeluk-
kende Deres beslutning.

Ringwalls hovedpine syntes at blive endnu værre, faktisk føltes 
det, som om der sad en fl ok dværge med hakker og rundsave inde 
bag øjenhulerne. - De forsikrede, at det ikke ville kunne ske, og ...

- Man kan intet garantere om fremtiden, men jeg må tilstå, at det 
er ganske interessant, at fl ere af vidnerne havde hørt hr. Lundin fab-
le om lys og smukke farver ...

- Det forekommer mig, at han enten må have haft  psykiske pro-
blemer eller været på stoff er.

- Spar mig for tåbelige kommentarer, afb rød De Sozo med en ho-
vedrysten. - Formanden sagde, at den “lokkede” Lundin til at tage 
sin handske af, og ...

 - Ja, det er jo lutt er gode nyheder, mumlede Ringwall sarkastisk. 
- Det kunne jo tyde på af Den besidder en form for intelligens eller i 
hvert fald instinkt, som vi ikke anede noget om, og hvis det er tilfæl-
det, hvad andet har deres lille forskerteam så heller ikke taget højde 
for! Forestil Dem, at Den kan tænke, forestil Dem, at ...

De Soza lænede sig brat tilbage i sin stol og gjorde en aff ærdigende 
håndbevægelse. - I videnskaben beskæft iger vi os ikke med tro men 
med fakta, og indtil noget kan bevises, anses det for spekulation.

- Der var ved gud heller ingen, der fortalte, at Den spiste kød! Jeg 
troede kun, at ...

- ... At Den angreb organisk materiale og fossile brændstoff er, ikke 
sandt? Olie og benzin er ganske vist ikke det samme som hud og or-
ganer, men naturligvis er der altid en risiko for uheld, hvis man ikke 
tager de nødvendige forholdsregler.



13

Ringwall rystede på hovedet. Fandeme, om den lille lort ikke for-
søgte at fralægge sig ethvert ansvar. Nå, han var vist ikke helt klar 
over, hvem han lagde sig ud med, og hvis det på nogen måde gik galt, 
skulle Edward Ringwall personligt sørge for at tage de argentinske 
slyngler med sig i faldet!

- Nok om det, svarede han sammenbidt. - Vi får intet ud af at 
mundhugges, og det vigtigste er, at vi fi k forhindret et udbrud.

Argentineren tog solbrillerne af og stirrede indgående på Ring-
wall med øjne, der var så lysebrune, at de næsten mindede om rav. 
- Og De er helt sikker på, at der ikke slap noget ud? Hvis manden 
blev fl ydende, kunne det så ikke tænkes, at et par dråber muligvis ...?

- Bestemt ikke, svarede Ringwall kategorisk. - Alt er renset op!
- Jamen, så er alt jo, som det skal være, svarede den lille argentiner 

og smilede som en ulv i en hønsegård. - Sørg for, at den eft erladte 
familie får en erkendelighed, der er stor nok til, at de bruger mere 
tid på at shoppe end at eft erforske, og husk endelig, at vi naturligvis 
vil benægte ethvert kendskab til både Dem og Deres lille rederi, hvis 
der alligevel skulle være dryppet noget ud af dragten. 

Ringwall mærkede sin mave snøre sig sammen. - Der er ingen 
fare, sagde han hæst. - Gulvet var fuldkommen tørt, og vi desinfi ce-
rede hele området grundigt.

- Og handsken, den han tog af ...? Er den også destrueret?
- Ja ... Det mener jeg da helt bestemt.
- Glimrende, sagde den argentinske videnskabsmand og rejste sig 

fra stolen. - Så kan jeg jo godt rejse tilbage til hovedkvarteret.
Ringwall fulgte ham ikke ud, men sad længe og kikkede tomt ud 

i luft en på det lumre kontor. 
Han var sikker, helt sikker på, at de havde fået inddæmmet alt, 

at der ikke var sluppet så meget som en mikroliter kropsvæske ud 
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af den smeltede arbejders dragt. Ingenting, end ikke en minimal 
dråbe, som via et instinkt, ingen havde begreb om, havde ormet sig 
som en sort dråbe kviksølv hen over dokkens gulv og plumpet ned i 
den nærmeste spildevandskloak.

Der var helt bestemt ingen farlige organismer, som var dryppet 
ud af Lundins handske, før nogen opdagede det, og lige netop nu 
svømmede gennem rørledningerne og ud mod havet, hvor den med 
rasende hast fordobledes hver gang, Den fandt føde.

Det var en beroligende tanke.
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“We need a bigger boat!”
Martin Brody / Roy Scheider

Jaws


