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1. Nullermanden, der symboliserer de store følelser 

Der er en pige på facebook, der giver mig dårlig 

samvittighed. Vi har flere fælles venner, og når jeg ser 

hendes navn, får jeg lyst til at kravle ned under mit 

skrivebord og vente, til skærmen er gået på pause. Imens 

jeg sidder dernede og venter, vælder gamle minder frem 

om en dårlig diskosang, et par ødelagte briller og en 

teenager, der græder uforstående over en forulempelse, 

der ganske givet ikke var helt fortjent. Der er snesevis af 

minder som disse fra en ungdom, hvor jeg ikke altid var 

helt fin i kanten, hvor jeg afprøvede etik, moral og 

forholdet mellem rigtigt og ikke-rigtigt. Men af en eller 

anden grund er det netop dette minde, der gør mig så lille, 

at jeg passer perfekt i rodet af ledninger, kabler, stikdåser 

og et par gigantiske nullermænd. 

Erkendelsen er mere klar end behovet for rengøringen – 

dernede mellem kablerne. Jeg ved godt hvorfor. Jeg er så 

udmærket klar over, hvorfor dette minde er meget 

stærkere end alle de andre. For det var ikke mig, der til 

tonerne af en dårlig diskosang knækkede hendes briller 

med et målrettet knytnæveslag og fik hende til at græde. 

Det var ikke mig, der triumferende erklærede, at så kunne 

hun lære det, soen. Det var ikke mig, der fik de andre på 

dansegulvet til at vige i noget, der kunne minde om 

respekt, men på ingen måde var det. 

Overgangen fra 80´erne til 90´erne bragte rigtig meget 

kedelig popmusik med sig. Kedelig, billig popmusik, der 

drønede og dunkede i højtalerne på det lokale diskotek. 

Men vi var egentlig ligeglade. For det der med 
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diskoteket...Ja, vi havde netop fået et lokalt diskotek i 

byen. Inden da var der bare bodegaen, hvor billardbordet 

var samlingsstedet, og der var Shubidua på 

ghettoblasteren i baren, og værtshuset, hvor det vilde nye 

var at slå søm i en træstub, råbe højt og give omgange til 

overpris. Vi følte os lidt mere heldige. Vi, der nu var så 

gamle, at vi ikke behøvede at snyde os ind på fjerne 

kusiners personnummer-beviser. Lidt mere heldige end de, 

der ikke havde haft et diskotek i byen, mens de havde den 

alder, hvor et lokalt diskotek – uanset dets musikkvalitet, 

udvalg af drikkevarer og niveau af snuskethed – var en 

knaldgod idé. 

Da diskoteket et par måneder tidligere var under opførelse 

som en forlænget arm til et værtshus med musik, havde 

jeg første gang betrådt dets dansegulv, der på det 

tidspunkt var et cementgulv bag nogle brædder, sømmet 

over kryds for at markere, at der måtte vi skam ikke gå. 

Mette Trold var med mig, for vi havde et ærinde, som bare 

slet ikke er sjovt eller sejt at udføre alene. Vi kravlede over 

trækrydsningen med masser af undertrykte fnis og 

vandrede et par meter ind i mørket, stod helt stille, lyttede 

og besluttede os for, at der ikke var nogen, der kunne høre 

os. Så trak vi vores stramme sorte stræk-cowboybukser 

ned, balancerede på ruskindscowboystøvlernes korte hæl. 

Og tissede. Tissede så meget, vi nu havde øl i blæren til at 

kunne. Rystede måsen, trak op, listede ud. Og så fnisede 

vi og så hemmelighedsfulde ud hele vejen tilbage til baren. 

Nu var byggeriet af dansegulvet færdigt. Og så stod vi alle 

der med ranke nakker og tyllede den ene Tuborg – eller 
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Carlsberg – efter den anden. Det var vigtigt. At det var 

enten den ene eller den anden slags. Lidt ligesom Rolling 

Stones vs Beatles, Duran Duran vs Wham. Hells Angels vs 

Bullshit. Tuborg vs Carlsberg. Jeg drak Tuborg. Årsagen til 

dette valg var på ingen måde: ”jeg synes, den er mere 

frisk”, som var den officielle begrundelse, i det tilfælde, at 

nogen skulle spørge (hvilket ingen gjorde, for alle var 

ligeglade med, hvorfor hvemsomhest valgte hvad, bare de 

valgte). Årsagen var ganske enkelt, at jeg syntes, 

etiketten var meget pænere. Jeg kunne godt lide kronen. 

Den var god at pille i, når man stod der med albuen på 

bardisken og så rank og selvtillidsfuld ud. Og hvis øllen var 

tilpas våd, så kunne etikken hives af i et snuptag og 

klistres fast på bardisken, barstolen, en forbipasserende 

lædervest eller det spritnye diskoteksgulv. 

Men nu stod vi altså der og var meget ranke. Lige der på 

overgangen mellem 80´erne og 90´erne var det mest Line 

og Camilla, jeg stod med. Meget forskellige piger, og 

meget forskellige fra mig. Men vi kunne drikke øl sammen 

og se ranke ud. 

Line og jeg havde en sikkerhedsnål, som bandt os 

sammen, og trods dens uimponerende størrelse var den en 

stor trussel for Lines forhold til hendes kæreste, Carsten. 

Faktisk havde de mange konflikter over sikkerhedsnålen. 

På sådan en rank og tørstig aften var der lidt spænding i at 

se, om sikkerhedsnålen ville få Carsten til at slå op med 

Line. Han havde truet med det flere gange, og i 

virkeligheden håbede Line, at han da for pokker ville gøre 

noget ved det. Hun havde dengang ikke groet nosserne til 
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selv at slutte det. Det gjorde hun senere, også selvom 

sikkerhedsnålen for længst var stukket af til himmeriget 

for rustne metalgenstande. 

I aften var det Lines tur til at udfordre mig. Klarede jeg 

udfordringen, så var sikkerhedsnålen min indtil næste 

gang vi stod ranke og tørstige og var travlt beskæftiget 

med at skjule, hvor meget vi kedede os over manglen på 

reelt livsindhold. Jeg erindrer på ingen måde, hvad 

udfordringen var, men det er for det første fuldstændig 

uvedkommende for denne fortælling, for det andet 

fuldstændig ligegyldig for selve legen. Vores leg handlede 

kun om at lave noget mellem etiketpilleri og drengenulleri. 

Og om at have noget, der var vores. Noget vi kunne 

snakke om som gamle tanter engang (dengang mente vi, 

at det var når vi blev omkring de 40 – det kom til at passe 

meget godt). 

Og jeg klarede den selvfølgelig, og med store 

uvedkommende latterudbrud og fnis, der fik Carsten til at 

koge over og hælde en gang abehjerne i sig, bestilte vi 

endnu en øl hver og fortsatte med at se ranke ud. Og det 

var så næsten den lørdag aften. 

Lige indtil døren til diskoteket gik op. Af dramatiske grunde 

bilder jeg mig ind, at den kulde, der blev slæbt med 

udefra, kunne mærkes af alle og varsle den episode, der lå 

lige for. At alle vidste, at nu skulle der ske noget. Måske 

slog klokken netop hel i det sekund, hvilket er en absurd 

detalje, da diskoteket hverken havde kukkeur eller 

bornholmer, men et molbour, hvor tallene sad i omvendt 

rækkefølge, så man skulle være temmelig beruset for at 
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se, hvad klokken var. I virkeligheden vendte vi os hver 

gang døren gik op i håbet om spænding.  Men når døren 

gik, blev vi oftest skuffede, for det var de samme 

forudsigelige hoveder med de samme forudsigelige 

ansigtsudtryk og det samme slæng i den samme 

rækkefølge. Kun var lædervesten eller cowboystøvlerne lidt 

mere slidte end sidste år. Eller makeuppen var blevet lidt 

mere dækkende. Eller bulerne i tøjet lidt større. 

Helt ærligt, så kan jeg faktisk slet ikke huske, at døren gik 

og nogen kom ind. Men jeg mærkede meget tydeligt, da 

min søster stod ved siden af mig i baren. Fireethalvår 

ældre, en hel del større, meget stærkere. Alt for stærk. De 

fleste var skidebange for hende. Jeg var blandt de fleste. 

Om det stammede fra den gang, hvor hun med vilje 

hoppede ned på min mave i en hoppe-i-elastik-leg, så al 

min luft forsvandt og jeg var besvimet i et par minutter, 

ved jeg ikke. Eller måske var det fordi, hun som 11-årig 

løftede vores bedstefar midt i morgenmaden. Det kunne 

også godt være fordi, jeg havde set hende håndtere store 

fuldblodshingste som var de kattekillinger. I dag ved jeg, 

at jeg var skidebange for hende, fordi jeg vidste, jeg skulle 

miste hende. 

Lige der, midt i den ranke positur ved baren, var jeg den 

overbliksagtige afdæmpede lillesøster. To minutter senere 

var jeg den lamslåede, skamfulde lillesøster, der midt i en 

tår Tuborg helt havde misset pointen. 

Den mest veludviklede egenskab hos min søster var 

omsorg. Havde hendes livsvilkår været nogle andre, var 

hun blevet en Mother Theresa. Hun var det faktisk i et 
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noget mindre format overfor alt, hun kunne skrabe 

sammen af skæbner – dyr som mennesker -, der var 

periodevis sørgeligere end hun. Men desværre havde 

hendes livsvilkår udstyret hendes omsorg med kikkertsyn 

og hendes temperament med en ikke-eksisterende lunte. 

Så derfor var det af omsorg, at min søster fløj i højt tempo 

(hun kunne løbe 100 meter på under 14 sekunder) over 

dansegulvet, flåede brillerne af en pige på 158 cm, 

placerede en knytnæve (hun smadrede vinduer med de 

samme næver, da hun var omkring 12) midt mellem 

øjnene, satte brillerne på hende igen, gav hende et lille 

bonusslag, der knækkede brillerne og strøg tilbage til mig. 

Alt imens jeg nåede at ... løfte min Tuborg ... sætte den til 

munden ... drikke uden at smage ... tage den fra læberne 

... slikke mig selvtillidsfuldt med en lille tungespids ... sige 

aaarhhh ... og se op igen. 

Senere fandt jeg ud af, at den pågældende pige havde 

kigget olmt på mig. At min søster brugte et ord som olmt, 

viser bare, at hendes slag og barskhed ikke var et udtryk 

for dårlig begavelse. Der var et godt hoved skruet på 

hendes store barske krop. Men med sine gode begavelse 

havde hun desværre ikke fået evnen til at bruge den til ret 

meget. Som at give en hestepige en saddel uden hest. 

Men hun havde altså kigget olmt. Pigen med brillerne. 

Olmt. 

Hvor stor er sandsynligheden for, at en ung småberuset 

pige i overgangen mellem 80´erne og 90´erne, hvor musik 

og tøj og bumser bare er grimme, hvor brillerne er store 

som tekopper og skal skubbes på plads med en finger hver 
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216. sekund, tilfældigt kaster sit blik på en anden ung 

småberuset pige, der i overgangen mellem 80´erne og 

90´erne har ranket sin selvtillid op af en bardisk. Og hvor 

stor er sandsynligheden for, at det blik ikke er fuld af 

skønhed, forståelse, anerkendelse. Den stakkels pige var – 

som jeg husker det – stærkt udfordret af både briller og 

dårlige hårdage (det helt generelle unisexbillede på 

80´erne i øvrigt), der måske ikke gav hende det mest 

sødmefulde udtryk. 

Den stakkels piges eneste forbrydelse var, at hun kiggede, 

og at den, der så det, syntes det så olmt ud. Jeg har 

mange gange fortalt mig selv, at det ikke er min skyld, mit 

ansvar, min skamplet. Men fakta er, at jeg ikke har talt 

med pigen siden, at jeg skammer mig, når jeg ser hendes 

navn på facebook, og at det smertede mig til marven og 

stadig gør det, at min søsters behov for at beskytte mig 

blev effektueret så forskruet, fordi det store stærke 

menneske i virkeligheden selv havde brug for den 

beskyttelse, ingen var i stand til at give hende. 
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2. Det skulle jeg nok ikke have set 

Hvis man vil holde ting hemmelige for sin 11-årige datter, 

der ikke bare er ferm til at læse, men også er udstyret 

med en nysgerrighed over grænsen til det virkelig 

irriterrende, så skal man ikke lade hende være alene 

hjemme for længe ad gangen. I hvert fald ikke, hvis 

hemmelighederne er skjult så slet, at det nærmest giver 

sig selv, hvor de er. Slik bliver gemt på øverste hylde i 

køkkenskabet til højre for emhætten, julegaver øverst 

oppe i skabet i soveværelset – med mindre man er så 

heldig at være udstyret med enten lofts- eller kælderrum, 

hvilket ingen af mine forældre var på dette tidspunkt. Og 

hemmelige personlige dokumenter er gemt i 

dokumentmappen. 

Og det er særlig dumt at gemme det her, når den 

pågældende datter har afluret, at hendes forældre er 

ordentlige til det nærmest patetiske og er slaver af 

struktur og orden i en sådan grad, at blyanterne i deres 

skolelærer-pennalhuse ligger med spidsen den samme vej. 

Når det kom til stykket, havde selv virkelig snedige 

uventede gemmesteder ikke holdt længe, for denne 11-

årige pige var på jagt. Ikke efter julegaver og slik, men 

svaret på den fornemmelse, der havde gnavet i hende, 

siden hun i et opslagsværk havde studeret de arvelige 

betingelser for brun som øjenfarve. 

Alle mine bedsteforældre havde blå øjne. Det skulle senere 

vise sig, at den observation ikke nødvendigvis var rigtigt, 

for jeg fandt som helt ung teenager ud af, at min farfar 

ikke var min rigtige farfar. Jeg blev skidesur. Min søde, 
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store, runde, varme, sjove, bamsede, vamsede farfar. Bare 

ikke min farfar. Skidestrengt. Åbenbart var han en mand, 

der havde forbarmet sig over en ung kvinde med et lille 

barn. Midt i 2. verdenskrig, hvor unge damer af og til kom 

galt afsted med den tyske besættelsesmagt, der således 

også havde besat en stor del af mit genetiske landskab. Så 

i stedet for en farfar af de allerbedste, havde jeg gener fra 

en tysk soldat, der ikke kunne holde fingrene for sig selv. 

Øv, jeg var sur. Særlig fordi farfar faktisk var den eneste af 

min fars familiemedlemmer jeg følte slægtskab med. De 

andre havde vigende hager, vigende ægthed og var panisk 

angste for de sandheder, der gjorde ondt. 

Men de øvrige tre havde blå øjne, selvom jeg mest husker 

min farmors øjne for stær i alle mulige farver. Og min fars 

for de enorme øjenfolder, der fik ham til at have et evigt 

sørgmodigt og temmelig tillukket udtryk, og for den ikke 

kontrollerbare evne til at rulle med dem, når han blev gal. 

Der gik sport i det på skolen. At få ham gjort så gal, at 

øjnene rullede derudaf, og så – når han efter et stykke tid 

fik kontrol over sig selv – råbe ”jackpot” og løbe sin vej. 

Så rullede de igen. 

Sandsynligheden for, at fire bedsteforældre med blå øjne 

(det må betragtes som muligt, at den tyske besættelses-

magt også havde blå øjne. Det var jo ligesom hele 

verdenskrigens omdrejningspunkt) fik to forældre med blå 

øjne, er ret stor. Og sandsynligheden for, at disse to 

forældre får børn, der ikke har blå øjne, er næsten ikke 

eksisterende. Pudsigt nok skete det netop for mine 

forældre. Hverken min søster eller jeg har blå øjne. Det 
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tog 11 år, før det faktum begyndte at undre mig. Men så 

hobede beviserne sig op. 

Mine øjne er grønne. Da jeg var midt i tyverne fik jeg at 

vide, at grøn faktisk var en fejl. Indtil da havde jeg været 

knejsende stolt af min øjenfarve. Så stolt, at jeg 

farvematchede smykker og tøj med mine øjne, hvis det 

altså kunne lade sig gøre. Jeg gik aldrig i blåt. Og jeg 

kunne endda skifte øjenfarve. Når jeg var vred, var de 

lysere, end når jeg var rolig. Det sagde mine veninder i 

hvert fald, og jeg var for imponeret til at høre, at det de 

faktisk sagde var: ”fordi du er så skidestolt af dine øjne, så 

udstyrer vi dig med et absurd karakteristika”. Men så fik 

jeg at vide, at grønne øjne opstår ved en 

pigmenteringsfejl, og at grønne øjne er mere modtagelige 

overfor øjensygdomme. Jeg valgte så bare et være stolt af, 

at mine øjne er så kønne, at jeg faktisk tør fremhæve 

netop dette faktum, og at mine øjne ligner de øjne, som 

både min mor og morfar så verden med. Grønne eller ej, 

de var ikke blå, som de ifølge den genetiske sandsynlighed 

burde have været. 

Men mens grønne øjne er sandsynligt i det genetiske 

miskmask, så var der en anden forklaring på min søsters 

brune øjne. Og på hendes meget mørke hår. Og på hendes 

anderledes kropsfacon. Og på nogle af de mere eksotiske 

træk i hendes ansigt. Og måske også på hendes 

temperament og tilbøjelighed til at blive afhængig af 

forskellige substanser, som var så markant anderledes end 

resten af familiens. Det var den løsning, jeg var på jagt 

efter som 11-årig og fandt i min fars dokumentmappe, 
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mens han var et eller andet sted henne, hvor det enten 

ikke var passende at have mig med, eller hvor jeg havde 

frabedt mig at komme. Den detalje husker jeg ikke. 

I dokumentmappen lå en brun kuvert. Umiddelbart ikke 

ret gammel, da den hverken var slidt eller falmet. Bare 

meget brun. Og nem at åbne. I kuverten lå et stykke papir. 

Foldet sammen. Da jeg foldede det ud, kunne jeg se, at 

det faktisk havde en del år på bagen. Flere end jeg. 

En ting er at være på jagt efter en hemmelighed. Noget 

andet at finde den. Men noget helt tredje er, at tage hul på 

den. Vil man overhovedet vide, hvad det er, der er i den 

kuvert? Vil livet ikke bare være bedre, hvis jeg lod være?. 

I ganske få øjeblikke overvejede jeg, hvad der kunne gå 

galt, hvis det i kuverten var løsningen på 

øjenfarvemysteriet. Jeg overvejede, om det ville ændre 

noget for min søster og mor, eller for mig. Eller for min far. 

Og jeg besluttede, at det nok ville ændre så lidt, at det var 

ligemeget. Især fordi det var så svært at putte papiret 

tilbage i kuverten og kuverten tilbage i mappen. 

Papiret afslørede navnet på min søsters far. Den dag 

troede jeg, at jeg ville huske det navn for altid. At det ville 

brænde sig ind i min hukommelse og måske symbolisere 

et eller andet senere i mit liv. Måske ville jeg aldrig få 

kærester med det navn, fordi jeg ville undgå dem. Eller 

måske ville jeg i et misforstået faderkompleks KUN få 

kærester med det navn. I dag har jeg fuldstændig glemt 

det. Navnet mistede sin betydning i det øjebik, det var 

læst. For navnet var ikke væsentligt. Det var det til 

gengæld, at min søster var adopteret. Af min far. Da hun 
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var halvandet år. At min mor som ung kvinde havde fået et 

barn med en ung grønlænder, som så siden var 

forsvundet. 

Da min mor et par dage senere fortalte min søster og jeg 

historien, kunne vi mærke, at jeg – hvis det havde stået til 

hende – også havde været halv grønlænder. Havde haft 

brune øjne, måske, i stedet for grønne. Hun havde elsket 

denne unge grønlænder, og han hende. En kort affære, 

inden han skulle tilbage til Grønland, men med håbet om, 

at han have mulighed for at bosætte sig i Danmark 

permanent, havde resulteret i den kønneste brunøjede 

elskelige baby. Min søsters far var druknet på isen, inden 

hans datter blev født. 

Ingen af os havde det store behov for at grave dybere. 

Først senere opdagede min søster, at hendes far også 

havde haft sydamerikanske aner, at hans bror stadig 

levede, og at hun havde en fætter, der boede i Århus. 

Dengang hun gjorde den opdagelse, boede jeg også i 

Århus, og hun spurgte mig endda, om jeg kunne finde 

hendes fætter. Min søster er ikke ret god til store tal. 

Heller ikke store indbyggertal. Men jeg skræmte nok en 

håndfuld grønlandske århusianere med mit intense 

grønøjede blik de følgende uger. 

Opdagelsen gjorde en forskel. For min søster. Hun holdt 

ganske enkelt op med at betragte sin adoptivfar som 

hendes far. Måske var hun i virkeligheden lettet over den 

opdagelse, for deres forhold til hinanden havde på mange 

måder bedst af at blive afsluttet. Det sværeste for hende 

var, at jeg stadig havde en far, og i et forsøg på at ligestille 
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os, opdigtede hun en historie om, at mine grønne øjne 

stammede fra en mand, der hed Karsten, som altså ifølge 

hende var min biologiske far. 

Hun huskede ham meget tydeligt, fordi han var en god 

ven, der kom ofte. Med til historien hørte ikke moralske 

overvejelser som, hvordan min søsters adoptivfar havde 

det med Karstens tilstedeværelse. Måske var min søsters 

adoptivfar ikke klar over hvilken betydning, Karsten havde 

i vores mors liv. Måske var der ingen af dem, der vidste, 

hvem, der var min far. Sjovt nok kan jeg huske det navn, 

Karsten. Jeg har stadig ikke afgjort med mig selv, om jeg i 

virkeligheden har holdt fast i det navn i håbet om, at der 

går en grønøjet Karsten rundt et sted. En grønøjet 

Karsten, der ligner mig så meget, at der ikke er nogen vej 

udenom erkendelsen. Jeg har endnu ikke afgjort med mig 

selv, om jeg stadig har brug for en far. 
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3. Mødet med en mus 

Min ældste søn konstaterede forleden, da vi sjoskede 

gennem højt græs, at alle piger er bange for mus. Min 

evige trang til at komme med pædagogisk drejede 

efterforskninger på sådanne generaliseringer kæmpede en 

hård kamp med mine fødder, der pludselig føltes meget 

tunge, og hjernen, der som et møgincisterende 

stroboskop-lys blinkede min første oplevelse med mus 

frem som en temmelig gennemtygget 

powerpointpræsentation. Lidt flosset i kanterne, lidt falmet 

i farverne, men et sandt diasshow af følelser. Jeg valgte at 

belære knægten om generaliseringer på den virkelig 

pædagogisk ansvarlige måde. 

Ti minutter senere var mine unger iført alt for store 

havehandsker i gang med at klippe en vissen busk i 

stykker med store farlige sakse og under kyndig vejledning 

af min fuldstændig afslappede kæreste. Den der 

fuldstændige afslappethed er sådan noget, mænd kan (og 

jeg yder ikke pædagogisk vejledning på mine egne 

generaliseringer), og jeg er vildt misundelig på troen på, at 

det går sgu nok. Det giver sgu da hår på brystet at klippe 

sig lidt i fingeren eller i benet eller i lillebroderen. Formålet 

med at aflevere dem i sakse-helvedet var, at jeg ville løbe 

en hurtig lille intervaltræning. 

Intervaltræning er på samme tid meget velegnet, når 

hjernen kører i stroboskop, og behagelig kort, når 

fødderne er tunge af skrækken for at træde på de mus, 

der evt kunne gemme sig i græsset. For jeg ønsker ikke at 

træde på nogle mus. Jeg ser for mig, hvordan jeg på en 10 
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sekunders maxpuls jogger et stakkels mussepjevs på det 

ene ben, hvorefter min fejemaskine af en søster skovler 

musen op på en børneskovl og bærer den til ”hospitalet for 

triste skæbner” - også kendt som skotøjsæsken fra Ecco. 

Jeg husker bedst den store røde kommode. Det er den, jeg 

i mine tidlige barndomsminder måler mig selv udfra. Den 

var fem skuffer høj, og hver skuffe var vel 25 cm i højden. 

Så da jeg første gang mødte et mussepjevs med et 

brækket ben, var jeg tre en halv skuffe høj – omtrent tre 

år gammel. Måske lidt yngre. Det kan i den sammenhæng 

chokere mig, at jeg kan huske så langt tilbage, men den 

røde kommode lyver ikke. Basta. 

Jeg ved med sikkerhed, at jeg kan huske min 3-års-

fødselsdag, for der fik jeg en rød frakke med store sorte 

knapper. Det regnede, da min søster og jeg promonerede 

på villavejen for at vise min jakke frem. Og jeg husker 

Mikael, der boede i den anden ende af vejen, spørge mig, 

hvor mange år, jeg var blevet i dag. Og jeg svarede: ”3 år” 

og følte mig meget voksen. 

Musen lå på en rød børneskovl, som jeg bemærkede 

lignede den, jeg havde ude i sandkassen, rigtig meget. 

Sådan lidt slidt i plastikken, flosset af de mange stød ned i 

spanden, revet lidt hvidlig og ru, med sand, der forevigt 

havde indlejret sig i flosserne og for altid ville forhindre 

skovlen i at blive ren. Nu hang skovlen i min søsters ene 

hånd, men den anden hånd krammede en stor tot græs. 

Musens ene ben var ødelagt. Helt tydelig brækket, for selv 

i min barnlige uvidenhed vidste jeg godt, at knogler er 

hvide og blod er rødt, og det der snaskede noget på dens 
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hud nok ikke skulle være udenpå. 

Imens jeg betragtede den lille mus, der havde runde ører 

som Jerry, fortalte min søster, hvor hun havde fundet den, 

hvad den skulle hedde, hvordan hun ville behandle den, 

alle de lege, vi skulle lege med den, når den blev rask. 

Indlevende, helhjertet, fuld af håb. Smittende. Og jeg 

kiggede på den lille mus og syntes, den var utrolig 

fascinerende og omgivet af et omsorgsfuldt lys. Den var 

en, vi skulle passe på. Den var allerede vores ven. 

Selv med en pleje og omsorg, som nutidens plejepersonale 

i ældrepleje ville ønske, de havde tid og ressourcer til at 

yde bare en gang imellem, selv med det friske græs under 

sig, en dukkesutteflaske med vand og solsikkefrø i en 

dukkepotte, klarede den lille patient på Ecco-hospitalet 

den ikke. Efter at have våget over den længe efter, at 

vores mor troede, vi sov, måtte min søster grædende 

konstatere, at musen var kold og klam. Og meget død. 

Hun vækkede mig en lille smule, da hun kravlede op i min 

seng, lagde sine arme om mig og passede på mig resten af 

natten. 

Selvom jeg ikke husker de kommende patienter på Ecco-

hospitalet med samme detaljerigdom, som jeg gør med 

musen, så husker jeg, at der var mange patienter. Alle 

blev behandlet med samme omsorg og med alle de samme 

håb. Hospitalet skiftede størrelse og udseende efterhånden 

som æskerne blev slidt, og så var der en gang, hvor vi 

måtte bruge hospitalet til at begrave et af vores kæledyr i, 

fordi vi ikke havde andre æsker i huset. Det kunne være 

nærliggende at påstå, at vi ikke fik nye sko tit nok. 
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Det var en skildpadde. Makkeduddi. Den havde en hul i 

skjoldet, så vi kunne sætte en snor i den. Hullet var 

opfundet af den iderige mand, der havde haft Makkeduddi 

før os, og var fabrikeret med en boremaskine. Senere i 

livet har jeg forsøgt at forestille mig, hvordan den 

skræmte skildpadde har undertrykt sine naturlige 

instinkter og forsøgt at lade være med at gemme sig i sit 

skjold. Alene rystelserne i skjoldet var muligvis årsagen til 

de mange rynker, Makkeduddi havde, mere end dens alder. 

Måske har jeg været en halv kommodeskuffe højere på 

dette tidspunkt. Men ikke meget mere, for jeg husker 

Makkeduddi som enorm. Som en havskildpadde, der kunne 

krydse store oceaner, nærmest som et eventyrskib på jagt 

efter skatte. Skattene var i dette tilfælde salathoveder fra 

nummer fem. Når Makkeduddi ikke var i snor og paddede 

sig over græsplænen med et gammelmandssindrigt 

ansigtsudtryk, kunne den lynhurtigt finde vej til den anden 

side af plankeværket. Hvordan den gjorde det, var ganske 

enkelt en gåde. 

Plankeværket var en mur. Solid, uden smuthuller, ingen 

blinde vinkler. Jeg husker min mor og far diskutere med 

Claus Gulvlægger (naboen i nummer fem), hvordan pokker 

det kunne ske, men de fandt aldrig en løsning. Hvad jeg 

dog husker med fotografisk tydelighed er, at min adrætte 

søster kun skulle have et meget lille tilløb for at svinge sig 

op på toppen af plankeværket, hvor hun sad og tronede 

som Pippi på Lille Gubben. Hun kunne endda udføre denne 

handling med stakkels Makkeduddi i hænderne. 

Da Makkeduddi døde, gik der et stykke tid, før vi opdagede 
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det. Den så ikke meget anderledes ud. Lå bare der og var 

rynket og langsom. Meget langsom. Snoren sad fast i 

hullet i skjoldet, og da mor fjernede den for at undgå, at 

Makkeduddi fik viklet sig ind i bordben og andet på sin 

vilde færd rundt i huset, var der ikke nogen måde at skjule 

situationen på. Og der var ingen blid måde at sige det på, 

så mor holdt om min søster til hendes skrig af fortvivlelse 

var væk. Og det var her, hun lovede, at Makkeduddi kunne  

blive begravet i haven i en fin æske. Jeg kan ikke huske, 

mor nogensinde lovede noget og så løb fra det. Ikke at alle 

hendes løfter var lige velovervejede (begravelsen af 

Makkeduddi var muligvis bare en måde at lukke munden 

på den skrigende skolepige på skødet), men hun holdt 

dem. Også når hun måtte bide tænderne sammen for ikke 

at bande over sin egen overivrighed. 

Jeg husker, min søster lavede en gravsten ud af ispinde, 

som hun havde samlet sammen til et eller andet projekt, 

der ikke blev til noget. Hun sparede ikke på dem, og jeg 

tænkte, at det var en meget fin gravsten, som var meget 

mere spændende end de, der var på kirkegården. 

Forestillingen om, hvordan kirkegården, hvor Fufar lå 

begravet, ville se ud med gravstene af ispinde i stedet for 

at sten, levede lige længe nok til, at vi kunne komme 

gennem den sørgelige ceremoni i baghaven. På ispindende 

stod Makkeduddis navn. Jeg kan huske M og K (som var 

temmelig skævt) samt en meget stor prik over i´et. I min 

blinde tiltro til min søster var jeg sikker på, at hun havde 

stavet rigtigt. Hun gik i skole, gjorde hun jo. Men 

tilsyneladende var det der med årstal ikke hendes 




