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Guldalderen 
 

Jeg tog hendes hånd, som jeg plejede. Den var blød, kølig og fugtig på én gang. 

-Din skid, sagde hun. 

Jeg slap ikke. 

 

Dengang Mille stak i en stort hvin og malede sig med sort kul, hun var sort, siger jeg, 

i hele hovedet, det var fedt at se på, hvis man ikke lige vidste, at det sorte var 

symbolsk, sagde hun, fordi Mads var gået sine egne veje og var endt oppe, hvor han 

begyndte, oppe nordpå, ud til havet og sådan noget, og det var ikke noget, han 

kunne have Mille med i, og så var han pisket af sted uden hende, dengang, da 

begyndte jeg at tvivle på, at verdens centrum var os. 

Vi havde været et smukt centrum, Mille, Mads, Dyv og mig. Os fire. Altid parat til nye 

eventyr. Altid på jagt efter dyb leg. Det var guldalderen, vi var i, sådan skinnede vi. Vi 

kunne klæde os i mørkt, men vi glimtede som guld. Vi var rige, når vi var fire, os fire. 

Men hvor kunne man snart lege mere, nu hvor Mads var væk? Nu hvor vi var i 

opløsning og ikke engang kunne holde sammen på os selv, og Mads havde vist sig at 

være en rigtig egodingler, der bare lod Mille male sort sorg i hele ansigtet, det var 

næsten ikke til at få af igen, mens han selv kunne hoppe i de blå bølger. Det er skide 

urart, når man opdager, at det, man gik og troede var der, bare sådan kan forsvinde. 

Så sætter centrifugalkraften ind, den onde hugger, slynger os udad og smækker os 

op et tilfældigt sted, hvor rummet ender. Der kan vi så hænge som små miniklatter 

og længes tilbage til guldalderen. 

 

Quatro. Når-som-helst. Det var Mads, Mille, Dyv – eller Dyveke, som hun egentlig 

hedder, – og mig. Kun i sengen kunne duo-fornemmelsen indfinde sig, men vi fandt 

hurtigt tilbage. Hvis Dyv og jeg var alene, var de to andre der alligevel et sted. Derfor 

var vi aldrig alene. Fire-i-én-udtrækkket var flottere end to-i-én, og sådan levede vi. 

På gaden, på et værelse, i en lejlighed, foran skærmene. Til festivalerne, i 

biograferne, til koncerterne. Om sommeren ind imellem på de gule strande ved det 

blå hav, det blå hav, som Mads nu glor ud over, gid han må glo sig fordærvet. 

Faderens sejlbåd var i en uge vores vuggende bolig, vi piskede rundt på havfladerne, 

mens solen stod op og solen gik ned. Mads kunne det dér, vi andre gik til hånde. 

Mille brækkede sig flere gange, Dyv var søstærk, og jeg ofrede kun én gang til 
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vandguderne. Det var en fin uge. Hver morgen drak vi en genial kop kaffe. Nuets 

evighed og den slags. I slutningen af den uge havde vi ophobet konservesdåser og 

plastikflasker i et omfang, så vi var nødt til at gøre noget ved det. 

- Stil det på den blå hylde, sagde Mads, der er så meget lort i havet i forvejen. 

Vi gjorde som han sagde: smed det hele i vandet, selvom Dyv protesterede. 

Han kan stille sig selv på den blå hylde, kan han! 

Skulle noget have sagt mig noget allerede dengang? Sådan som han gik rundt og gav 

ordrer og lignede én, der aldrig havde bestilt andet. Sådan som han bevægede sig på 

skibet. Det var ren ballet, han var født danser. På dækket gik vi andre lidt usikkert på 

fødderne, mens Mads sprang rundt, hjemmevant og adræt, som han var. Han 

vendte ansigtet bort, når Mille brækkede sig. Skulle noget have sagt mig noget 

allerede dengang? 

Nej. Det var ikke mærkeligt. Vi havde byttet byens faste sten ud med vandets 

lunefulde eftergivenhed. Han var vokset op med det sidste. Det var ikke underligt, at 

det var sådan. Firkløveret var intakt. 

Også da vi kom tilbage til ”skønne sten”, som Mille kaldte byen, og ikke mere var 

kvalmehvid i ansigtet mindst én gang om dagen, også da var vi quatro. 

- Skal vi gå en tur ud i skønne sten? Mille grinede og tog sine legendariske, slidte sko 

på. Milles hår var rødt som kobber. Undertiden grønt. 

Mads lagde armen om hende, Dyv og jeg lagde armene om hinanden, og side om 

side begav vi os hen ad midnat ud i mørket, hvor lavtstrygende satellitter i sekunder 

lyste et stykke gade op og nattens maskine tændtes. Fedt at have været af sted. 

Fedt at komme tilbage. 

Da Mads kom ind i vores liv, var han træt af de store huse, de grønne plæner og 

fejede gader, tennisbanernes rustrøde flader og sandet mellem tæerne. Han stak af, 

da han var blevet stor nok til at skændes med forældrene, når de engang imellem 

var sammen og dermed ikke lige i gang med faderens forretninger og moderens 

modebranche. Hans ophav måtte se i øjnene, at deres eneste barn var blevet 

adfærdsvanskelig, som det kaldes. De opgav dengang at få ham tilbage, men fik en 

aftale i stand med noget ret fjern familie, som nu skulle tage sig af problemet. Ikke 

gratis, naturligvis. Mads blev også understøttet. Den ret fjerne familie meldte ham 

ind i en skole. Ikke en hvilken som helst skole, det var den, hvor jeg gik, hvor Dyv gik, 

og hvor Mille gik. Sådan begyndte det. 
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Skolen var som skoler. Nogle af lærerne var skodapparater. Men ærlig talt gad vi sgu 

ikke at blive irriterede over en lærer. 

Den ret fjerne familie fik nyt fjernsyn og nye gulvtæpper, væg-til-væg, nye møbler og 

så videre. Da Mads efter et årstid eller mere blev træt af at vade rundt der, boede 

han alle og ingen steder. Da var vi for længst forenede, os fire, så Mads sejlede ikke 

sin egen sø. Efter et par år eller mere kom han på talefod med sine forældre. Kun 

talefod. Han ville ikke have nogen intimitet, men det med lån af båden var i orden. 

Og pengebeløbene oppe nordfra blev større, så vi havde råd til en rejse for de 

sølvmønter, der kom i en lind strøm.  

Men at rejse sammen i fremmede lande får skjulte sider af folk frem, noget kom for 

dagen, Mads var en naturlig kosmopolit, han kunne begå sig. Mille faldt igennem og 

ville hjem, hun brugte luderkrudt. Al det sminke klædte hende ikke. Dyv og jeg var i 

vildrede. 

Da vi kom hjem, begyndte Mads at stryge væk fra os nu og da. Og mere og mere. Og  

en dag var han blæst tilbage. Nordpå. Mille malede sig sort. Dyv og jeg vidste ikke 

hvad. Vi blev usikre på os selv. Vi vidste godt, at atomkraftulykken i Tjernobyl det år i 

og for sig var en større ulykke og mordet på Olaf Palme nogen tid før var noget 

forfærdeligt noget, men vi følte os slynget væk, ud, og det gjorde det jo ikke 

ligefrem bedre, det med Tjernobyl og Palme. 

Så var det, at Mille en dag, da jeg tilfældigvis var alene, grædende kom - ja det var et 

drøn af gråd - og fortalte, at hun var gravid. Hun ventede Mads’ barn. Jeg havde 

godt nok lagt mærke til, at hun var blevet større, men tænkte ikke på det med et 

barn. Hun var så ulykkelig, så jeg lagde hende ind til mig og strøg hende og trøstede 

hende, og det blev jeg ved med i nogen tid, jeg var ikke sikker på, hvad hun kunne 

finde på. Hun var stadig sort. Dyv blev sur, vi var overhovedet ikke forenede mere, 

nu hvor vi kun var tre. Jeg måtte se bort fra Dyvs surhed og tage mig af Mille, jeg 

sagde, hun skulle kontakte Mads og fortælle ham det, men det ville hun ikke. Han 

var en gummipunker, sagde hun, én der ikke er det indvendigt. Hun sagde, da hun 

med tiden var faldet en smule til ro, at så ville hun være alene og ung mor. 

- Så er jeg da det, sagde hun. 

- Hvad? sagde jeg. 

- En mor  

 Og det blev hun. 

Men det var Dyv og mig. Ikke Mille og mig. Det var jeg aldrig i tvivl om. Men Dyv var. 
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Derfor måtte jeg gøre alting med Dyv godt igen. Jeg aede og talte og sådan blev jeg 

ved. Jeg bildte mig ind, at hun begyndte at tø op, det gjorde hun vist også, så jeg 

slæbte hende hen for at se barnet. Det lå der så lille. Så lille, så lille. Dyv kiggede og 

kiggede. Jeg kunne føle en skælven langt inde: hvordan skulle det gå med Mille som 

mor? Plejefamilie? Det var ikke godt at vide. Mille var træt.  Hun og Dyv så på 

hinanden. Og jeg kunne mærke, at noget i Dyv åbnede sig, selvom vi alle tre vidste, 

at guldalderen var definitivt forbi og aldrig ville komme igen. 

På vejen derfra var det så, at jeg tog hendes hånd, som jeg plejede. Den var blød, 

kølig og fugtig på én gang. 

- Din skid, sagde hun. 

Jeg slap ikke.  

  




