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STEFANIE 

 

Kongeørne flaksede over os hin julinat, hvor min krop lå på skovbunden. 

Med et vingefang på to meter gjorde de indhug på nattehimlen, kredsede 

som sorte vifter blandt stjerneprikker. Jeg blev til dronningeørnen, der re-

kognoscerede jorden fra et perspektiv langt oppefra. Der var en afgrund 

imellem mig og væsenerne dernede.  

Efter min forsvinden rejste min mor, min far og mine to søskende fra 

Danmark til Höga. Politiets redningskorps opgav med tiden at finde mig, 

men min far fik en fisker og et par dykkere til at fortsætte med at lede. 

Hvis han sammen med fiskeren og dykkerne havde fundet mig i den for-

fatning, som bestemt var et realistisk tableau, ville der ikke have været 

nogle politifolk til stede til at sørge for, at min krop var dækket til af en 

grøn presenning. Far kunne have fundet noget, der ikke længere lignede et 

menneske. En krops møde med havet fik vævet til langsomt at gå i opløs-

ning. Vand trængte ind i huden. Forrådnelsesprocessen forårsagede en 

udvikling af luft i vævet, som fik kroppen til at stige op til havoverfladen 

efter to uger. Det kunne potentielt være sket for mig. Hvis alt gik anderle-

des. 

Alle dna-spor ville være skyllet ud af min krop. Ingen Jannik uden på 

eller inden i mig længere. 

Han ville dog stadig være inden i mig. Bare i en anden form.  



 2 

12 

 

JANNIKS DAGBOG 21-12-2020 

 

HELLE 

Sigrid bliver glad for de ting, du har købt til hende. Jeg tror, at 

hun er mere julesentimental end vanligt. Du kan støtte hende ved 

at være der for hende. Husk at rose hende. Ældre mennesker elsker 

at få positiv opmærksomhed. Det er en del af det at sidde så meget 

alene, som hun gør.  

Men gentag ikke dig selv over for hende. Hun er ikke senilde-

ment, blot lidt ukoncentreret, fordi hun ikke får nok stimuli i 

hverdagen. 

Når du handler i dag, så køb eventuelt en Sudoku til hende. 

Sværhedsgrad 3 er passende til hendes niveau. Lad hende løse 

nogle flere af dem, og så bliver hun kvikkere. 

Nu vil jeg gå ind at vække Bastian, så vi kan tænde kalenderlys 

og læse Troldeliv-kalenderbogen. Vi har læst lidt foran, så vi bli-

ver nok færdige med den i dag. 

Hav en god dag, Jannik, og husk at vise venlighed over for dine 

medmennesker. De trænger til det. 

Knus Helle. 


