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PROLOG 

FOR MANGE ÅR SIDEN… 

Det var ikke nemt at koncentrere sig, om at sy et 

jakkesæt til statsministeren, når han lå og bollede i 

rummet ved siden af. Der lød skrig og jubel derinde fra, 

mens skrædderen lå på knæ og kæmpede med at 

opfylde alle de mange krav statsministeren havde stillet. 

Han genkendte tydeligt skrigene fra kvinden derinde, 

men slog det hen som et tilfælde. Med hidsige hænder 

syede han løs. Nålen piskede frem og tilbage, og 

jakkesættet tog form. Skrædderen beundrede sit værk. 

Det var et lækkert jakkesæt. Lige præcis som 

statsministeren havde ønsket. Sveden dryppede ned, af 

hans store pande fra det kulsorte hår på toppen, af 

hans spidse ansigt. Nu var han endelig færdig og alt 

han ville, var at komme hjem til sin gravide kone. 

Døren bragede op og statsministeren gloede på 

skrædderen. Han spændte sine bukser og udstødte en 

hånlig latter.  

”Nå, er du stadig her? ” Skrædderen prøvede at få et 

glimt af damen, som statsministeren havde bollet med.  
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”Ja, men jeg tror De blive meget glad, for jakkesættet 

Hr. Statsminister. ” Skrædderen var en ynkelig skabning 

i statsministerens øjne. En simpel tjener. ”Skal jeg gå i 

det der? ” Statsministeren fnyste og udstødte en hånlig 

latter. Han rev jakkesættet af stativet, holdt det strakt ud 

i luften og kiggede på det. Han så fornærmet ud. ”Else, 

kom her ud og se det lort din mand har lavet med sin 

lille pissenål. ”   

Lyttede man efter kunne man høre skrædderens hjerte 

flække midt over. ”Else! ” udbrød han, hulkende. 

Statsministeren gav ham en syngende lussing. ”Vagter, 

få den latterlige skrædder ud! ” To store muskelbundter 

kom ind og greb fat i skrædderen og smed ham på 

porten.  Han var rasende!  

Han søgte mod skoven, han tørstede efter hævn. Han 

mødte en dame med sorte rander under øjnene og en 

stor rund næse, fyldt med vorter. På hovedet havde hun 

en spids sort hat. ”Jeg er en heks! ” sagde hun.  

”Ja, det gættede jeg ud fra hatten. Rimeligt stereotypt 

ikke? ” sagde skrædderen. Hun kiggede på ham med 

sammenknebne øjne.  

”Du skal ikke lade din hævn gå ud over mig med 

spydige kommentarer. Jeg kan hjælpe dig. Giv mig din 

først fødte og jeg giver dig en magisk nål. En mørk og 
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sort, magisk nål. Med den vil du kunne regere verden!  

Med nålen vil du leve for evigt, indtil din hævntørst er 

slukket. ” Hun fangede hans interesse og han tøvede 

ikke. De spyttede i hver sin hånd, skar en streg i 

hånden med en rustent dolk, og klaskede hænderne 

sammen. ”Du har sværget med blod og spyt. Dit første 

barn er mit, nålen her er din. ” hun forsvandt sporløst, 

og efterlod ham med synålen i hånden. Han stirrede på 

den. Den var kulsort, og mørke skygger dansede rundt 

på den. Han stak den i lommen og skyndte sig hjem, 

hvor han startede på en ny jakke til statsministeren. 

”Den skal gøre ham trist og ensom! ” udbrød han.  

Og nu skal du, kære læser, ikke falde bagover og tabe 

kaffen i dit skød af bare overraskelse. Men nålen 

virkede, uden problemer… 

Fra Statsministeren modtog jakken, begyndte hans 

humør at gå en vej. Lige fluks imod afgrunden! Han sov 

ikke om natten. Han græd og græd dagen lang. Til sidst 

skød han hovedet af Else og hoppede selv ud fra et 

vindue højt oppe på borgen. Skrædderen gned sig i 

sine tynde hænder, da han så dem hive det våde lig op 

af vandet. Jakkesættet var plaskvådt. Han stirrede på 

sin nål med liderlige øjne. ”Verden… er… min! ”  
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KAPITEL 1 

DECEMBER 2021 

Danmark duftede af klejner og klementiner. Rundt 

omkring i de danske hjem, blev der rørt rundt i 

risengrøden, og skænket julebajere. Hvis du ikke har 

gættet det ud fra titlen på kapitlet, eller beskrivelsen 

ovenover, så nærmede julen sig med hastige skridt. Det 

mærkede man også på Christiansborg, hvor 

statsministeren havde samlet sit hold, som gik under 

navnet Blå blok squad. De var en flok skumle rigmænd, 

med mørke interesser. De havde et godt samarbejde i 

regeringen, hvor de alle var enige om at samfundets 

svageste, kunne rådne op på bunden.  

Statsministeren stod for enden af bordet, med et sort 

jakkesæt siddende stramt på hans fede krop. De drak 

dyr whisky, og var halv snalrede. Medlemmerne af Blå 

blok squad sad og blærede sig med hvad de havde fået 

i løbet af året, på borgernes regning.  

”Du er da blevet højere er du ikke Hr. 

Sundhedsminister? ” spurgte statsministeren.  

”Jo, jeg fik en ben forlænger operation. ” De kiggede 
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alle overraskende og beundrende på hans lange ben, 

som havde flyttet ham fra 166 cm til 190 cm høj. ”På 

borgernes regning? ” spurgte skatteministeren med en 

bekymret mine.  

”Ja, naturligvis. Jeg er da ikke idiot. ” grinede 

sundhedsministeren. Alle skraldgrinede, mens de 

tørrede deres våde øjne med 1000 kr. sedler. Bordet 

flød med formanden for DF´s medbragte flæsk, og de 

nød godt af snacksne fra de julekurve, som de ikke 

havde gidet dele ud. De havde sgu ikke tænkt sig at gå 

udenfor og dele mad ud til strøgets hjemløse skravl, når 

det var minusgrader. Troede man at de var idioter, i 

regeringen?    

Den høje latter blev afbrudt, da en tynd langhåret mand 

kom stormende ind. Han løb direkte op til 

statsministeren. ”Hr. Statsminister! ” råbte han 

forpustet. ”Vores folk i Vanløse kan bekræfte missionen 

er fuldført. ” Statsministeren kiggede på den tynde 

mand og trak ham med hen i et hjørne. ”Og hvad er 

missions konklusion? ” spurgte han og spærrede 

øjnene op.   

”Det er ham, Hr. statsminister. ” sagde den tynde fyr, og 

smilede. ”Det er julemanden, der bor i det hus! ”  
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Statsministeren smilede med sit grådige 

statsministersmil. Han skubbede splejsen væk og 

vendte sig om på sine dyre laksko og sagde med høj 

stemme ”Vær stille, jeg har en besked til jer alle! ”  Han 

kunne ikke få deres opmærksomhed. Han stak sine 

små fede fingre ned i lommen og hev en 

tusindkroneseddel op. Han viftede med den og nu 

stirrede alle i rummet sultent på ham. Han rømmede sig 

og kiggede rundt i lokalet. Han smed sedlen på bordet, 

og begyndte at indlede medlemmerne, om missionen i 

Vanløse. ”Vi har længe været bagud, når det kommer til 

den internationale kamp om… ” Han kneb øjnene 

sammen, og foldede hænderne. ”… Totalt 

verdensherredømme! ” Torden og lyn bragede ned 

uden for vinduerne. Mørket sænkede sig i rummet og 

mørke skygger dansede rundt i statsministerens øjne. 

Det løb koldt ned af ryggen på den eneste kvinde i 

lokalet. Mændene nikkede bekræftende. ”Hvad mener 

du med total verdensherredømme? ” spurgte hun. 

Statsministeren himlede med øjnene. ”Der er lande der 

eksporterer og importerer for formuer, som vi går glip 

af… Men! ” han løftede en pegefinger i luften, og 

ventede to sekunder før han fortsatte. ”Men med 

julemandens slæde og hans rensdyr kan vi eksportere 
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og importere alt frem og tilbage på rekordtid. Pengene 

vil fosse ned i vores lommer. ” han skulede rundt.  

”En mand der er i besiddelse af julemandens slæde er 

ustoppelig! ”Sagde han og grinede sit luskede 

statsministergrin. Blå blok squad medlemmerne så 

tænksomme ud. Der var potentiale i statsministerens 

plan. ”Hvordan vil du skaffe julemandens slæde? Og 

hvad med børnene? ” spurgte den kvindelige 

Undervisningsminister, der altid skulle være på tværs 

og bringe børnenes tav på banen. Han fnyste af hende. 

”Børn har længe været en plage for samfundet. Man 

opnår ikke totalt verdensherredømme når man skal 

hente børn inden klokken 17 i vuggestuen! ” Han 

hamrede sin hånd ned i bordpladen og var ildrød i det 

lille tykke hoved. ”De har godt af en lærestreg! Jeg har 

haft nogle af mine bedste håndlangere placeret i et telt, 

ude foran et hus i Vanløse, de sidste fire år. De har 

holdt skarpt øje med en tyk gammel mand, som vi 

mistænkte for at være Julemanden. ” Han kiggede 

afventende på dem og pegede på skatteministeren der 

havde hånden i vejret. ”Og den gamle mand har ikke 

fattet mistanke, ved at der har været et telt foran hans 

hus i fire år? ”   
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Statsministeren rystede på hovedet. ”De udgav sig for 

at være kommunalarbejdere. Ingen på vejen har fundet 

det mistænkeligt, at det har taget dem fire år at udskifte 

et kloakdæksel. ” Alle i salen nikkede forståeligt med 

hovederne.  

”Men hvad er så din plan? ” spurgte et af Blå blok squad 

medlemmerne. Statsministeren kiggede sig omkring og 

ud af vinduet, hvor København stod stolt i mørket. 

”Jeg vil have Danmark skal være nummer et på 

verdenskortet! Jeg vil have… ” Han kneb øjnene 

sammen og gned sig i sine svedende hænder. En mørk 

skygge bevægede sig ind over hans ansigt. ”Jeg vil 

have totalt verdensherredømme! ” sagde han med en 

dyster stemme. ”Tænk på hvad vi kan gøre hvis vi ejer 

den slæde! ” Alle nikkede begejstrede. DF formanden 

sad og gned sig i sine fingre. ”Tænk på hvor hurtigt vi 

kan sende flygtningene hjem igen, med den slæde. ” 

han grinede og tørrede sit skæg, rent for flæsk og 

persillesovs. Statsministeren sendte dem ud af sit store 

kontor. De trykkede alle hans hånd, og velsignede ham, 

for hans store arbejde for Danmarks fremtid. 

Den kvindelige undervisningsminister, blev i lokalet og 

kiggede alvorligt på statsministeren. ”Man kan ikke 

bortføre julemanden, og stjæle hans slæde. Synes du 
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ikke du har stjålet rigeligt fra børnene? ” spurgte hun og 

statsministeren som var godt træt af hende himlede 

med øjnene. ”Du har altid haft et problem med mit mål 

om… ” En mørk skygge bevægede sig ind over hans 

ansigt. ”... Totalt verdensherredømme! ” vrissede han af 

hende.   

”Man skulle næsten tro du var på den unævneliges 

side. ” sagde han og sendte hende et mistænksomt blik. 

”Mener du Leatherja... ”   

”Hold kæft med det navn! ” skreg han.  

”Jeg går til dronningen Hr. statsminister. Det her må 

have en ende! ” råbte hun tilbage til ham. Hun vendte 

sig om på hælene og gik mod døren. Statsministeren 

beundrede hendes røv i den sorte nederdel. Det er 

næsten ærgerligt tænkte han, inden han skød hende i 

ryggen med sin pistol.   

”Intet skal stå i vejen for min plan om total 

verdensherredømme. ” sagde han køligt, fjernede 

lyddæmperen fra pistolen og stak den ind i 

inderlommen igen på sin blazer. Han tog sin telefon og 

udstak en ordre, til sine håndlangere ude foran 

julemandens hus i Vanløse: 

”Gå ind nu, bortfør Julemanden. Bring ham og hans 

slæde til mig, inden midnat. ” Han gik over til vinduet, 
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og kiggede ud over byen, mens han grinede et mørkt 

og dystert statsministergrin. 

Mens statsministeren og Blå blok squad var i færd med 

at føre deres skumle planer ud i livet, var en mand iført 

et par lækre jeans, læderjakke og en hvid T-shirt inden 

under, i gang med at dele julekurve ud, til fattige 

familier. Hans hår var tykt og sort. Han havde et råt 

udtryk i ansigtet. Musklerne fik læderjakken til at sidde 

stramt og damerne flokkedes om ham. Selv anede han 

ikke hvorfor. Han anede ikke engang hvordan han var 

havnet på jorden. Han kunne huske en masse ild, en 

helvedes fart og en stor hovedpine da han var hamret 

mod græsset på en mark. En stor mand havde skreget 

”Hey, hjælp herover! ” han havde kigget op og set en 

stor bygning stå i flammer. Noget inde i ham havde 

trukket ham mod branden. Med flere tusind hurtige slag, 

med sine store maskuline hænder, på ilden fik han til 

sidst nedkæmpet den. Den store mand havde kigget på 

ham. Der var ikke kommet en skræmme på 

Læderjakken, de lækre jeans eller det kønne ansigt. 

”Hvad er du? ” havde han spurgt. Men helten havde 

ikke haft et svar.  

”Hvis du er en slags superhelt, må du da have et navn? 
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Alle superhelte har et navn. ” I det fjerne nærmede 

sirener sig. ”Kig på dig selv for at finde et navn. Man 

kan tage navn efter hvad man er god til. Du kunne 

hedde… Ildstopper! ” Han kiggede beundringsværdigt 

på den store lade, der stadig stod oprejst, selvom den 

havde været forsvundet i flammer, for få sekunder 

siden. ”Men det er selvfølgelig ikke alle der skal tage 

navn efter hvad de er gode til. Kællinger for eksempel, 

de er kun gode til at sladre eller stå i køkkenet. 

Sladderdamen og Køkkendamen er ikke særlig gode 

superheltenavne! ” manden grinede over sin egen joke. 

Helten kørte sin hånd igennem det tykke sorte hår. ”Du 

kan også tage navn efter en beklædningsdel. 

Læderjakke… ” Han stoppede med at tale. Hans øjne 

blev store.  

”Leatherjacket! Det er Amerikansk. Det er mere 

internationalt. Selv kalder jeg køernes mælk for milk. 

Jeg er et sandt geni, når det kommer til international 

markedsføring. Det er det du skal hedde, med sådan en 

flot læderjakke... Altså, Leatherjacket, ikke milk! ” han 

mærkede på heltens jakke.  Sirenerne var tæt på nu. 

Leatherjacket satte i løb, mod den store skov og 

kastede sig op af et træ. I sin inderlomme fandt han et 

papir. Der stod:  
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Du har en opgave. Sørg for at jorden ikke går under, 

havner i de forkerte hænder eller bliver udslettet af 

miljøsvin. Kort og godt. Bevar jorden, til vi er hos dig. 

Adlyd, tjen og beskyt. Så kommer vi når tiden er inde.  

Han havde ikke den fjerneste ide, om hvem der havde 

skrevet sedlen. Han kiggede igen på sine hænder, som 

ikke havde nogen tegn på at have bekæmpet en 

ildebrand kort forinden. 

Men det var alt sammen længe siden nu. I dag var han 

et kendt ansigt på gaden. Han var den folk råbte på når 

der var ballade, han var jordens skjold mod fare. Han 

var Leatherjacket og han så forbandet godt ud i den.  

Hans telefon ringede midt i velgørenhedsarbejdet. Med 

sine store hænder tog han telefonen frem fra jakken. 

”Hallo? ” sagde han og en hæs stemme i røret fortalte 

ham at der var sket noget forfærdeligt.   

”Julemanden er bortført, de tog slæden. Den er helt gal. 

Du må komme med det samme. ”   

Leatherjacket så alvorlig ud. Han vidste at det var op til 

ham at redde julen. 

Det var et skrækkeligt syn der mødte ham, da han 

dukkede op hos Julemanden. Der var ingen spor af den 

gamle Julemand, men der var tydelige tegn på kamp i 
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hjemmet. Der lå knuste småkager over det hele, pejsen 

var slukket og billederne af nisseværkstedet på 

Grønland, var flået ned fra væggen. På bordet stod en 

stor skål, uberørt Risengrød. Leatherjacket stak en 

finger ned i grøden. ”Stadig varm. ” sagde han og 

skulede rundt. Han måtte bruge sine detektivevner og 

fandt hurtigt det første spor. Der var ikke en krone i 

hjemmet. Staten måtte have noget med det at gøre! 

Hurtigt, fandt han endnu et spor. Julemanden havde i 

kampens hede, fået skrevet noget ned på en seddel:  

BLÅ HÅNDLANGERE, IKKE ARTIGE! 

Leatherjacket regnede hurtigt ud, hvor han skulle hen 

nu. ”Christiansborg! ” sagde han. ”Jeg skal vist aflægge 

statsministeren et besøg. ” Helten susede afsted i sin 

sorte Hyper-tech-ekstreme-hellikopter-3000 og ankom 

til Christiansborg. Han gik direkte op mod døren, 

sparkede den op og kiggede sig omkring. Hans 

læderjakke flagrede i december vinden. En dame 

besvimede, over at se så lækker en mand på 

Christiansborg. Han gik forsigtigt rundt, undersøgte 

hvert et rum men fandt intet, ud over en masse skumle 

bilag. 
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Men så hørte han noget fra et rum, han havde overset. 

Han skyndte sig derind og fik øje på ni store rensdyr, 

der skræppede mod gulvet med deres hove.  

”Gad vide om… ” sagde han og med et spark fløj 

tæppet væk og under tæppet gemte der sig en faldlem.  

Han måtte bruge sine umenneskelige store muskler til 

at åbne den og bryde de otte hængelåse, der holdt 

lemmen lukket. Under lemmen var en lang snoet 

trappe, der førte ham langt ned under jorden. På 

væggen hang der billeder af statsministeren. På nogle 

af billederne havde han en kongekrone på. På et andet 

billede stod Statsministeren oven på jordkloden. Der var 

også et billede af Statsministeren og hans søn. Han var 

ligeså kuglerund som sin far. De stod oven på en løve 

de havde skudt sammen, og klappede highfive.  

 

Langt nede under Christiansborg, i et hemmeligt rum 

var Julemanden spændt fast på et bord. 

Statsministeren stod og drak en stor fadøl. I den anden 

hånd havde han en pistol. Julemandens slæde befandt 

sig også i rummet og en fyr med tatoveringer, armycut 

frisure og en sort vest sad og pillede ved den. 

Statsministeren ville have den tunet og han stirrede 

liderligt på slæden, mens tanken om pengene han 
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skulle svømme i overtog hans sind. ”Total 

verdensherredømmet er nær! ” jublede han, mens den 

unge knægt så, nervøst på statsministeren. Da han var 

færdig med slæden, skød statsministeren ham 

koldblodigt i ryggen. ”Samfundsnasser! ” sagde han 

køligt og tog en stor slurk af sin øl. Den unge knægt lå 

på gulvet, i en sø af blod. Det var noget af det bedste 

ved jobbet som statsminister. Man kunne gøre præcis 

hvad det passede en og pøblen skulle sådan set bare 

holde kæft. 

 

Leatherjacket, hørte skuddet. Han nærmede sig 

forsigtigt døren, hvor Julemanden var spærret inde. I 

det samme kom to af statsministerens håndlangere 

løbende. De begyndte at skyde løs med deres 

maskingeværer. Helten måtte tænke hurtigt. Med et 

hurtigt rullefald undgik han de første kugler og sprang 

op foran dem. De to håndlangere sked næsten i 

bukserne af skræk da de så ham i øjnene. I ren 

desperation affyrede de en ny hær af kugler. Han 

sparkede et ben op på væggen, fløj op i luften og 

lavede et perfekt skru med kroppen, så han undgik alle 

kuglerne. Han landede og stirrede intenst på de to 

banditter, som ladede deres geværer. Han løb mod 
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dem og bankede deres hoveder sammen og de 

besvimede på stedet.  

Han kunne høre en latter. Det var ikke et varmt 

Hohoho, men et grådigt grin. ”Statsministeren! ” udbrød 

han og sparkede døren op, selvom den var en meter 

tyk og lavet af massiv stål.  

”Jeg vidste du ville dukke op Leatherjacket! ” 

Statsministeren havde tændt en laserkanon og rettet 

den mod Julemanden.  

Den røde laserstråle ville skære julemanden midt over, 

hvis ikke der blev handlet hurtigt. Manden i læderjakken 

sprang så hurtigt at lydmuren, kunne være knækket 

midt over. Han hamrede sin næve ned på den røde 

stopknap, og overmandede statsministeren. Men 

Statsministeren var en værre Karl.   

Han greb sin pistol og fik affyret et skud der snittede 

øreflippen, på hans fjende. Leatherjacket så alvorligt på 

ham. ”Du har ret, Julle. ” For det måtte han gerne kalde 

Julemanden. ”Ham her er ikke artig! ” og så flåede han 

pistolen fra, statsministeren og smed ham i håndjern og 

befriede Julemanden som var ham dybt taknemmelig.   

”Ja, jeg ville jo ønske det ikke var første gang, jeg siger 

det til dig, Leatherjacket, men af hjertet tak. Du har igen 

reddet julen. Ho ho ho. ” Julemanden tog sig til sin 
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tykke mave. “Jeg er bagud med gaverne! “ 

Leatherjacket tilbød ham sin hjælp og Sammen klarede 

de gaveuddelingen og julen var reddet.  

Efter gaveuddelingen tog han hjem, til sit skjulested. 

Leatherjacket som var blevet inspireret af manden med 

den brændende gård, havde opdaget at et skjulested 

var en god ting for en superhelt. Ja, Leatherjacket var 

ikke blot et kønt ansigt, men også knaldhamrende god 

til research.  

Han boede i et afsides kolonihavehus. I den 

snedækkede kolonihave stod en havenisse. Ingen ville 

nogensinde tro at Leatherjacket havde så dårlig stil, at 

han ejede sådan en rædselsfuld satan. Grøn nissehue, 

røde bukser og et stort tandpasta smil. Helten hev 

nissen i næsen og kolonihavehuset løftede sig op fra 

jorden. Han gik ned ad en trappe og kom ned i sit 

skjulested, også kaldet, LÆDERHULEN. På 

murstensvæggene brændte ildfakler og midt i rummet 

stod et stort bord fyldt med høj teknologisk udstyr. På 

en af skærmene kunne han læse, om alle Blå blok 

squad medlemmerne, der var blevet anholdt, men 

befriet igen. Intet pegede ifølge artiklen på at 

statsministeren og hans hold, skulle have været 



21 

 

indblandet i kidnapningen af julemanden. ”Noget siger 

mig, vi snart ses igen Hr. Statsminister. ” sagde 

Leatherjacket. Han gik i seng og sov med et øje på 

klem, som han altid gjorde. Klar, til at redde verden igen 

i morgen.  
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2  

BORGMESTEREN REDUCERER BØRNEANTALLET  

 

Blå blok squad holdt ferie uden deres koner og var taget 

på dyrt hotel, med en gruppe prostituerede. Så dem 

skulle Leatherjacket ikke bekymre sig om, de næste par 

dage. Til gengæld var der ugler i mosen på vestegnen, 

hvor pædagogerne i en vuggestue, fik sig en slem 

forskrækkelse, lige midt i børnenes middagslur.  

Alt åndede ellers fred i personalestuen, da byens 

borgmester brasede ind af døren. Bag ham havde han 

tre store mænd. De bar jakkesæt med kommunens logo 

og så skumle ud. Borgmesteren kiggede rundt på 

personalet, der var samlet i personalestuen. Han 

rømmede sig højt inden han brølede af sine lungers 

fulde kraft: ”Jeg ved det ikke er nemt for jer kællinger, 

men nu lukker i alle sammen røven og hører godt efter 

hvad jeg siger! ”  
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Han var iført jakkesæt og borgmesterkæden hang hen 

over brystkassen på ham. Hans høje hat havde i 

anledning af nytåret guldbånd, snoet omkring sig.  

På fingrene bar han store guldringe, som skinnede.  

”I det nye år skal der nye boller på suppen! Jeg river 

den her institution ned og jeg tager gerne flere med! 

Hvis i ikke bakker op om min plan så… ” personalet så 

skræmte til, mens borgmesteren gik hen til 

personalestuens kaffemaskine. ”… Så er det slut med 

kaffe på arbejdspladsen! ” der gik et chok igennem 

vuggestuen. En ældre pædagog begyndte at ryste, 

fråde stod ud af munden på hende og hun gik i 

krampechok på gulvet.  

”Du kan da ikke tage vores kaffe, Hr. Borgmester! ” fik 

en pædagog fremstammet, mens hun skyndte sig at 

drikke sin kop og fylde en ny op.  

Borgmesteren skulede ondt til dem alle. ”Jeg har i 

samarbejde med mine ansatte tjekket kommunens 

økonomi og der skal laves nogen ting om. Med det 

samme! ” sagde han og fortsatte.  ”Det kan ikke være 

rigtigt, vi bruger så mange penge på daginstitutioner, 

når byen ikke engang har råd til gode spillere på byens 

fodboldhold, ikke har råd til et kommunalt støttet Kasino 

og borgmesterboligen er så lille! ” Han kiggede rundt på 
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pædagogerne. Hans øjenbryn pendulerede op og ned. 

Han blottede sine store hvide tænder, som skinnede 

ligeså strålende som hans guldringe. 

”Jeg har et forslag... I kan beholde kaffen og lade mig 

tage de børn der er sendt afsted i vuggestue, mens 

deres forældre holder ferie derhjemme og æder 

æbleskiver. Jeg sender børnene ud af kommunen, de 

er alligevel ikke ønsket her. Når vi har fjernet børn nok 

fra kommunen, kan vi begynde at nedlægge 

daginstitutioner og bruge pengene bedre steder. ” Han 

kiggede på de store guldringe, på sine fingre. ”Hvis i 

ikke udleverer mig børnene, så tømmer Karl her 

kaffemaskinen! ” Han pegede på en af sine mænd, som 

havde en stor tønde med. Han smilede fjoget, 

Manglede halvdelen af sine tænder og havde et 

skrækkeligt ar på kinden. ”Så hvis vi ikke makker ret, så 

skal vi gå på arbejde uden at kunne drikke kaffe? Tror 

du vi er så billigt til salg? ” spurgte tillidsmanden og fik 

et skarpt blik fra borgmesteren. Han nikkede og 

pædagogerne bad om nogle minutter til at tænke over 

det. De satte sig på gulvet i en rundkreds, fandt en 

guitar og diskuterede længe hvad de dog skulle gøre. 

”Hvad med Lone, hvis vi mister kaffe på arbejdet, skal 
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hun så ikke betale de 18 kroner hun skylder i 

kaffekassen? ” brokkede en pædagog sig.   

Til sidst rejste en af pædagogerne sig op ”Vi har 

besluttet at vi simpelthen ikke kan yde en god 

pædagogik uden kaffe. Vi får også flere hænder til 

færre børn hvis du tager dem. Hr Borgmester. Tag du 

bare børnene, men lad for guds skyld kaffemaskinen 

stå! ” sagde hun bønfaldende og de andre nikkede 

samtykkende. Borgmesteren smilede grådigt. ”Hent 

børnene og smid dem ud i luftskibet. Vi dumper dem i 

havet! ” han gned sig i sine hænder og kiggede på 

pædagogerne. ”I kan gå hjem nu. Jeg kommer igen til 

næste ferie og samler de uønskede børn ind. Tak for 

jeres samarbejde, de damer. ” han tog hatten af for 

pædagogerne og bakkede ud af vuggestuen, med et 

stort smil. Udenfor trådte han ind i sit luftskib, grinede 

grumt og nød tanken om alle de ting hans kommune 

ville få råd til med det reducerede børnetal. Det var da 

også åndsvagt at borgmesteren ikke boede i det største 

hus i byen, det måtte enhver idiot, da kunne se! 

Mens borgmesteren førte sine onde planer ud i livet og 

smed de stakkels børn ud i sit store luftskib var, 

Leatherjacket i gang med at bygge et nyt 




