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Den perfekte hustru 
Jo! Læs selv her hvordan! 

 

 
 

 

Intet er så velsignet som en hustru, der kender sin plads. I køkkenet. I 

sengen - og i forsamlinger, hvor hun skal tie! 

   Processen, før man får opdraget en pligttro og perfekt hustru, er 

træls, slidsom og udmarvende. Det er et stort tålmodighedsarbejde, 

som kræver sin mand. Det er langt vanskeligere end f. eks. at træne en 

umælende hund op til mesterklassen! 

   Men her er for en gangs skyld et område, hvor arbejdet bærer løn-

nens frugt i sig selv. Intet er mere vederkvægende og behageligt end et 

hjemmeliv, hvor kræfterne ikke skal ødes bort på utidige skænderier 

over bagateller. 
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   Hvor udmarvende er det ikke for en mand at have en hustru, der 

utidigt blander sig i f. eks. værtshusbesøg - eller - som måske tilmed 

drister sig til at snuse efter fremmed parfume på ens klæder! 

   Og lige vel er det en sjælelig ørkenvandring at være belemret med 

en quinde, der ikke serverer måltiderne perfekt og til rette tid, ja, må-

ske endog er så sjusket, at der lades stå til med skopudsningen, vasken 

og strygningen!  

  At hun skal opdrage og tugte børnene, så de ikke utidigt forstyrrer fa-

der, når han hviler ud foran fjernsynet - ja, det er vel så elementært, at 

man næppe bør trætte læseren med det. 

 

   Morgenstund har guld i mund... Vækkeuret kimer. 

   Jeg vender mig om på den anden side og grynter en smule, fordi 

søvnen forstyrres af min hustru, der står op. Klokken fem serverede 

hun danskvand med isklumper for mig. Et morgenritual efter enhver 

tur i byen! 

   Nu skal hun op og klargøre morgenbakken. 

   Men først henter hun avisen i postkassen, så man kan fordøje de 

friske nyheder, mens man vågner sagte og stille op. 

    Præcis klokken 7,30 kommer hun med morgenbakken.  

Et rundstykke, (hentet på cykel), to skiver fransk-brød, et blødkogt æg, 

citronte, marmelade og ost. Og naturligvis også en vase med årstidens 

blomst. I dag en blå staude fra naboens have. 

    - Værsgo' lille far, siger hun sukkersødt. Så er det tid til morgen-

maden!  

   Jeg brummer lidt - og før jeg siger tak - for det gør jeg! - slår jeg 

toppen af ægget. Jo, det er blødkogt i den rigtige konsistens. Hun har 

lært det, men det har holdt hårdt! Ingen mand bør tolerere hårdkogte 

æg på morgenbakken. Det er ren vandalisme. 

 

   Mens jeg nyder morgenmaden, så gør hun badet klar. Dog afbrydes 

hun jævnligt, når jeg forlanger supplement til morgenbakken - men 

hun har lært med årene at lægge det parat på køkkenbordet.  

Tror jeg da nok!  

   I køkkenet kommer jeg nemlig aldrig.  

Blufærdigheden forbyder mig at trænge så voldsomt ind på hendes 

domæne.. 
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    Så er badekarret fyldt op. Præcis 2/3 dele. Rette tilsætning af skum 

og badesalt. Hun måler temperaturen. Den skal være præcis 40 grader 

Celsius. Ikke 41 eller 39 grader. Men 40. Det ved hun! 

   Jeg sætter mig i karret - og hun sæber mig ind. Skrubber mig på 

ryggen - renser forhuden. Så støtter jeg med albuerne - og barber-

skummet med duft af irske æbler smøres kælent på. Hun ta'r skraberen 

og begynder arbejdet: 

   - Av, for satan!  

   Huden flås i laser. Mine øjne skyder lyn: 

   - Hvor ofte skal jeg sige det, kone! Nu har du igen glemt at skifte 

barberblad! Sjuskeri! Du ved, det skal skiftes hver tredje dag! 

- Jamen, lille far, siger hun kælent og tårerne står i øjenkrogen. Du har 

jo ikke været hjemme i to nætter, så det er svært at holde regnskab 

med! 

   - Vås! Slendrian. Så må du få en kalender oppe i Brugsen, så du kan 

holde regnskab. Basta! 

   Hun nikker. Tårevædet. Men der er ingen diskussion.     

   Far har talt! 
   Barberingen afsluttes uden yderligere skærmydsler. Kun sjældent 

kommer der en rift, så det bløder. Af bitter erfaring ved hun, at det ik-

ke er nogen god ide... 

   Hun skyller mig med bruseren - efter først at have målt temperaturen 

i bruservandet til 40 grader - og så står jeg op og hun frotterer mig. 

Det kniber med at nå øverst oppe, da jeg er mere end et hoved højere 

end hende - men jeg har forbarmet mig og investeret i en træskammel 

hos Ikea.  

   Desværre kan man endnu ikke trække slige udgifter fra i skat! 

   Så er det tid hun skal klæde mig på. Det renvaskede, nystrøgede tøj 

bliver lagt frem - mens jeg gennemfører et andet morgenritual i bade-

værelset! Et ritual, der ikke kan besørges af en stedfortræder...  

   - Jeg er klar, råber jeg og trækker i snoren. 

  

   Så følger påklædningen: 

   Først trækker hun underbukserne og sokkerne på.  

Så skjorten. Slutteligt bukserne. En knap er løs - og til stor irritation 

forsinkes jeg halvandet minut, mens den syes fast, Hun lover, det ikke 

skal ske oftere! 
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   Ude i gangen hjælper hun mig jakken på. Den rettes og de allersidste 

fnug børstes af. 

   Mens jeg tænder dagens første cigaret, pudser hun mine briller. Men 

endnu mangler bagsiden af morgenens friske avis. Stående læser jeg 

den, mens hun pudser mine sko. Hun er forresten helt go' til at pudse 

sko. Det må indrømmes. Jeg er stolt over hende. I nødsfald kunne hun 

ernære sig som skopudser! 

 

   Så er morgenens ritual er slut 
og jeg begiver mig af sted til dagens dont. Glad og lykkelig siger hun 

farvel til mig. Nu er det tid for hende at få morgenmad - og så skal 

børnene jo ordnes. Jo, kvinder har mange glæder. Og hun forstår at 

værdsætte det. Heldigvis er det sådan, at kvinder, børn og dyr er lyk-

kelige, mens vi mænd - mennesker - har problemerne, sorgerne og 

alle  bekymringerne.  

   Men da er det et plaster på såret at have en velopdragen hustru. Så 

bliver hjemmets arne den sikre havn - og manden har nemmere ved at 

modstå stormene ude i livet... 

 

    Når jeg er gået fra hjemmet, så kan hun slappe af en times tid med 

opvask eller støvsugning. Så kommer posten. Dagens værste hæn-

delse. Ofte må hun her tage en let beroligende pille. Rykkerbreve er 

nemlig tabu i mit åsyn. Det er hendes ufravigelige pligt at destruere 

dem, før jeg om aftenen - eller dagen efter - gennemgår posten. Hun 

ved, at det skaber dårlig stemning i hjemmet, hvis jeg skal besværes af 

mindelser om uforudsete udgifter som skat og husleje. Det må hun 

klare - og rigeligt forsynes hun med mammon efter Husholdnings-

rådets fastsatte skaIa for “enlige mødre”.  

   Heldigvis er det snart år siden, at jeg ved et tilfælde - en lørdag - 

åbnede postkassen og fandt en rykker fra et værtshus. Tordenvejret fra 

denne minderige morgen er mejslet i hendes erindring.  

   Det er ikke sket siden.  

   Troligt sørger hun for at køre rundt på cykel og betale mine værts-

husregninger. Dén ros skal hun ha´! Hun skal også roses for madlav-

ningen, omend man skal være forsigtig med ros. Det kan virke demo-

raliserende.  

   Men: Hun skal trods alt også roses for renholdelsen af hjemmet - og 

af min bil. Den pudser hun pænt og støvsuger én gang om ugen, hvis 
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den altså er hjemme! Og så børnene. De er nogenlunde velopdragne - 

og i hvert fald er der ingen af dem, der vover at forstyrre far, når han 

træt og udaset har lagt sig på sofaen for at nyde TV-avisen. Det skal 

du trods alt há tak for, mutter! 

 

   Hvad er det?  

   Er der nogen, der hvisker Mandschauvinist ?  

   Stop, makker! Den er totalt misforstået. Jeg burde have en præmie, 

for at give min hustru et lykkeligt liv med orden og retningslinjer. Alt 

for mange - såkaldte moderne mænd - forsømmer deres kvindes op-

dragelse. Resultatet er frustrationer og husspektakler. Det kan børnene 

heller ikke være tjent med. Næ, tugt, din kvinde thi da viser du hende 

din sande kærlighed ... og hun vil altid gengælde den ved at modtage 

dig med åbne arme! 

 

 

 
 

 




