
                           Drengene fra Kolding
                                   Skrevet af Kenneth Hansen



Erik Lars Preben Viggo og Talli var fem drenge i deres bedste tenage år ja man kunne
vel nærmest kalde dem unge mænd.
De bliver i i hvert fald hurtig voksne, de vokser mere og mere efterhånden som deres 
opgaver stiger i graderne.
De holder sammen i tykt og tyndt men desværre er der en muldvarp i blandt dem en 
som de må tage valget at likvidere eller selv blive fanget af tyskerne.
Tyskerne har efterhånden fået et godt jern greb om Kolding .
Dette må høre op modstands bevægelsen gør hvad de kan alle kneb gælder store som 
små og alle må give deres hjælp til hvad det nu må være .
Madkuponer er det helt store og ikke nemme at få fat i ligeledes kaffe sukker smøger.



Viggo stå så op du skal på arbejde ellers kommer du for sent du ved med prøjser 
kontrol og alt det kom så , ja ja jeg kommer nu , du er et sløvt læs lort råbte faren inde
fra stuen af , tag dig ikke af ham han er bare sur han har ikke noget at drikke , så ved 
du hvordan han er ,ja sagde viggo , spis nu din morgen mad min dreng  jeg har smurt 
lidt mad til dig , ja ædelse han tænker sgu ikke på andet den dreng mumlede han i 
stuen .
Han tog cyklen han var lige kommet 500 meter ned af vejen og skulle til at køre til 
venstre , halt blev der råbt det gibbede i ham , halt råbte han igen ja ja for pokker jeg 
er stoppet disse papir sagde han jeg forstår ikke et hak af hvad du siger papir sagde 
han igen hvad for noget jeg skal på job arbejde du ved papir sagde han igen hallo 
work skal jeg på ahhhh sagde han wider gen tak og han kørte videre på sin rute til 
arbejdet.
Undskyld mester men de stoppede mig i kontrol ja det jo ikke din skyld Viggo men 
skynd dig nu i tøjet, slagteren har en køler der ikke virker så det er tjep tjep knægt , 
Viggo stod i lære hos Overbeck Koldings elektriker en ældre herre ikke så høj rimelig
fedeladen og halv skaldet men rimelig flink og han hadede de skide prøjser de skulle 
ud sagde han hele tiden.
Rune var svend i firmaet og den eneste svend der var og så Viggo i lære de havde det 
nu meget godt i firmaet nå Viggo se nu her vi skal havde trukket nye ledninger de helt
færdige så virker den køler nok igen jep sagde han og i gang de måtte.
Drengene havde været sammen siden de startede i skole og havde leget meget ude i 
Kolding skov , de havde blandt andet lavet en rigtig god hule derude med bord og 
bænke de havde fundet hist og her de var vandt til at mødes derude mindst to gange 
om ugen da de havde sommerferie fra skolen ja så var de der hele tiden et par af 
drengene havde så vidt sovet der også.
Selvom drengene var blevet det større nu elevpladser og lære pladser så mødtes de 
stadig jævnligt derude .
Ja Prebens far som havde en jernhandel havde endda bygget en gril til drengene så de
kunne riste pølser over sagte ild, og Erik og Lars fædre arbejde på havnen så der fra 
havde de fået stærkt tov værk og tømmer til at bygge hulen ja det var jo nærmest en 
hytte så god var den og gemt godt af vejen imellem masser af fyr træer et sted solen 
nærmest aldrig rørte skovbunden de var stolte over deres fælles sted , der havde de 
frirum fra alt bortset fra nu var der jo krig så det var det store samtale emne i hytten.
Det var lørdag og alle drengene havde fri for hvert deres og aftalt at mødes i hytten.
Grillen var hivet ind i hytten og tændt bål i den så der var nogenlunde lunt til at 
kunne holde ud at være der .
Der kom nogle mærkelige fyre ind i fars jernhandel, stilheden var brudt fortæl fortæl 
sagde de i munden på hinanden, jamen de havde sådanne nogle sorte frakker på og 
mørke hatte de så meget stilfulde ud , var det Gestapo sagde Viggo nej nej de var helt 
anderledes de to og ikke de ækle læder frakker pæne frakker.
Hørte du hvad de snakkede om ikke rigtigt andet end han holdte en pause sig det nu 
hvad jo ser i øh øh hans stemme blev tung i det hvor skulle han starte og ende kom nu
så slemt kan det vel ikke være jo det er det jo nok men jeg overhørte de snakkede om 
at ville rekruttere unge mennesker til kampen mod tyskerne for det var blevet for vidt 
alt sammen nu sagde de, og Kolding hus var kommet i tyskernes hænder og heste 



staldene var blevet til værelser til soldaterne Kolding er faldet sagde de og hvis vi 
ikke gør noget er vi færdige, og du siger du næsten ikke hørte noget det sgu da meget 
det der.
Rekruttere unge det sgu da lige os , talli er du tosset min far slår mig ihjel hvis jeg 
gjorde det , det sgu da fordi du jøde netop derfor skal du prøjserne hader jer de slår 
dem ihjel det må du da forstå talli.
Han så skidt ud i ansigtet helt aske grå det det går ikke stammede han, hallo sagde 
Viggo du en del af det her vi står sammen som brødre i det her ikke jo sagde de i kor 
på nær talli han rømmede sig bare ok vi gør det sgu jeg snakker med far om det.
Ilden blev slukket mødet var hævet og drengene gik mod hvert deres.
Viggo cyklede som altid af fodstien og med et støtte han i Gert og hans slæng de var 
et par år ældre en drengene og var altid ude på ballade især slåskampe , nåh der er du 
din lille skid , Gert var et stort brød og nu var Viggo ikke så stor af sin alder men 
frygtelig hurtig , han blev hevet af cyklen de var vel omkring ni stykker der hang 
sammen altid , Viggo ramte jorden en stærk smerte ramte ham i maven de sparkede 
løs på ham indtil det hele blev mørkt en fod i ansigtet gjorde det endelig slag så lyset 
på ham blev slukket.
Godt omtumlet vågnede Viggo en brækket næse utallige ribben knækket og hans 
ansigt lignede en blodpøl han anede ikke hvordan han skulle komme hjem cyklen var 
væk og det var blevet mørkt .
Vov vov gøede en Schæfer hund en ældre herre var heldigvis ude og lufte den, du 
godeste dreng hvad har du lavet jeg øh jeg har sgu da ikke lavet noget jeg er blevet 
gennem banket af Gert og hans slæng stønnede han du godeste sagde den gamle , lad 
os få dig hjem knægt i en rasende fart.
Moderen havde lappet ham sammen dagen før det var nu blevet søndag morgen 
Viggo humpede ned af trappen og klammede sig til rækværket han kunne dårligt stå 
på sine ben eller se begge øjne var gule og blå ja nærmest sorte, kom og sæt dig mig 
dreng sagde moren nu skal du få noget mad, faren kom ud i køkkenet slog ud med 
armene man skulle simpelthen burre dem inde de knægte og give dem prygl dagen 
lang, ja for det du jo mand til sagde moren hvad siger du , du jo bange bare du ser en 
prøjser gemmer dig altid bag de store herrer n ej nu det sgu nok og bankede i bordet 
Viggo krøbede sammen se hvor skræmt han er du skræmmer jo drengen gå ud med 
dig Åge du til ingen hjælp her jeg har aldrig kendt mage sagde han mor har jo ret du 
kan jo ikke hjælpe du tør jo ikke nærme dig dem så ryster du ag skræk nu skal du 
ikke komme for godt i gang din møg unge eller du får prygl syntes du ikke jeg har 
fået rigeligt prygl undskyld jeg spørger jeg går min vej , i det samme bankede det på 
døren det var Preben goddag Åge er Viggo hjemme hvad rager det mig og gik forbi 
ham, Viggo Viggo er du hjemme moren kaldte Preben vi er i køkkenet kom du bare, 
Preben gik to skridt baglæns da han så Viggo hold da kæft øh øh undskyld mit sprog 
gør ikke noget sagde moren, hvad er det sket , det var Gert og hans slæng de kom på 
fodstien og væltede mig af cyklen bagefter sparkede de mig og så kan jeg ikke huske 
mere.
For pokker Viggo det slemt det der så kan jeg bedre forstå din far så så sur ud, moren 
kiggede på Viggo og gav ham et smil Viggo prøvede at smile tilbage det var jo lige 
meget om Preben vidste hvorfor han gik vredt faren.



Jeg ved dårligt hvad jeg skal sige sagde preben men noget må der gøres i mens spiste 
viggo sin mad stille og roligt han kunne dårligt åbne munden, nå men du kommer jo 
nok ikke med til skoven i din tilstand jeg snakker med de andre har fået fat i dem alle 
så vi skal mødes derude nu jeg skal nok fortælle dig hvad vi snakkede om okay, okay 
sagde viggo.
Moren sagde jeg tror jeg ringer efter Poulsen han må lige kigge på dig er det nu 
nødvendigt mor ja sagde hun jeg ved ikke med dine ribben osv. gå du nu op og lig dig
så kommer vi op til dig og Viggo kravlede meget forsigtig op på sit værelse.
Poulsen ankom og kiggede på sin patient, du godeste en gang høvl du har fået Viggo 
jeg ligger denne forbinding på dig og du må ikke løfte noget tungt moren spurgte 
indtil det hvad med kabler osv. nej nej for pokker fuldstændig ro de næste tre uger de 
slag du har fået i hovedet det læger sig selv det kan vi ikke gøre noget ved .
I mellem tiden ude i hytten , Viggo har fået tæsk af Gert og hans slæng han kommer 
ikke i dag er det slemt ja meget vi bliver nødt til at bekæmper dem på en eller anden 
måde for øvrigt hvor er talli spurgte Preben han kommer men det jo søndag du ved 
jøder og deres religion nåh ja ja, i det samme ankom talli hej , hej du, han fik 
fortællingen om Viggo, men hør nu her sagde Preben jeg har snakket med den gamle i
morgen skal i komme på skrot pladsen efter fyraften så holder vi møde med far og de 
pæne klædte herrer .
Øh jeg ved ikke sagde talli , hold nu op det jo ingen skade til og høre hvad de siger 
vel , nåh næh tøvede talli , du kommer ikke sagde de andre øh jo jo, godt så i morgen 
ved fyraften på skrotpladsen , ja sagde de enstemmigt . Drengene gik hver til sit.
Preben bankede på hoveddøren Viggos mor åbnede , hej må jeg lige snakke med 
Viggo, jeg ved ikke om han sover men løb du bare op til ham, hvilken idiot kommer 
nu råbte Åge inde fra stuen, det Preben, snothvalpe alle sammen mumlede han.
Viggo sover du næh, ikke mere , hør her vi skal samles i morgen hos mig de der pæne
herre vil snakke med os, kan du klare det tror du, jeg må ikke løfte på noget i tre uger 
så bare vi tager det roligt mon dog ikke så, hvad vil din mor sige, ved ikke jeg 
blødgør hende til det , okay det efter fyraften vi skal mødes , okay jeg kommer , Jep 
vi ses god bedring, takker .
Viggo vågnede klokken var godt vel ni , han hørte sin mor være i køkkenet og 
rumstere med et eller andet, godmorgen mor, godmorgen min skat har du sovet godt 
og hvad med smerter, jeg vågnede hver gang jeg vendte mig i søvne, ja det jo klart, 
jeg har snakket med overbeck , og forklaret ham det hele, skulle hilse dig mange 
gange og ønske dig god bedring, han var meget, forstående, og blev faktisk vred da 
han hørte hvad der var sket med dig, ok, og vi har aftalt vi snakker sammen om tre 
uger om du frisk nok til det, ja.
For øvrigt mor , må jeg få lov til at mødes med drengene her i eftermiddag, ikke 
noget med slæbe eller noget vi skal bare snakke sammen, det syntes jeg er en rigtig 
dårlig ide, jamen jeg lover at det ikke er noget med at røre noget vi skal bare hygge 
sammen, hvor det henne , hos Preben på jernpladsen, vi hygger bare , hmmm jeg ved 
nu ikke, jeg lover mor kom nu, ja ja da men pas nu på ikke, jo jo,det skal jeg nok.
Men så skal du også hvile dig lidt inden du tager derned, ok skal nok.
Han kunne høre døren gå Åge kom hjem, jeg skal fremvise en stor film i aften, Åge 
var medieoperatør i kosmorama i Østergade , så jeg kommer sent hjem du skal ikke 



vente oppe på mig sagde han, hmm sagde moren jeg troede slet ikke de vidste noget 
på en mandag , jo jo sagde han, tyskerne vil se film hele tiden, ja ja da jeg stiller 
noget mad til dig du kan varme lidt når du kommer hjem, takker.
Moren var begyndt at hoste mere end hun plejede, skulle du ikke gå til lægen med 
det, spurgte Åge, jeg har snakket med Poulsen om det, der er ikke mere at gøre, det 
bare et spørgsmål om tid sagde hun.
Viggo gispede, da han hørte samtalen, han tænkte hvis jeg mister mor så har jeg ikke 
mere tilbage så kan det være ligemeget alt sammen, jeg melder mig til det der i 
eftermiddag.
Viggo gav sin mor et stort kram , vi ses mor , det gør vi og pas nu på ikke, jo jo, 
Viggo var den første der var ankommet, ikke engang Preben var kommet endnu.
Preben´s far kom ham i møde nå Viggo du tidlig på den der jo en halv time til, ja 
undskyld , det gør ikke noget , sæt dig ind på kontoret der varme, så kommer jeg med
en citronvand til dig, Viggo havde altid godt kunne lide Preben´s far en flink stille 
mand , han kom med en, albani øl og en sodavand, nå Viggo det jo noget værre noget 
det der med Gert og de tæsk, ja det må man sige, men bare rolig de skal nok få deres 
sag for , det kan jeg love dig, det bliver ikke set overhørt det der, men du får alt at 
vide når de kommer .
Øh hvad er de egentlig for nogen, nej du det må de hellere selv forklare dig, det bedst
jeg ikke røber for meget ikke, øh jo jo.
Preben kom anstigende med Lars og Erik, hvor er talli, det ved jeg ikke , han er vel 
bare for sent på som altid, hmm nåh ja det er han vel.
Dyt Dyt, Preben´s far åbnede den store port lavet i tømmer fra havnene af, to sorte 
citronener kom kørende ind på pladsen, det så skummelt ud mente drengene.
Frederiksen lukkede porten igen.
Bilerne stoppede fire mænd sprang ud med skarp ladte maskinpistoler to gik imod 
jernpladsen og de to andre var på vej ind imod kontoret , de åbnede døren bare rolig 
vi skal lige tjekke om alt er i orden sagde de, de tjekkede køkkenet og spisetuen, ja alt
ser jo godt ud , de fire mænd samles ved bilerne og nikkede ind i bilerne, dørene gik 
op og ud kom nu de to herre med lange sorte frakker og sort blød hat, de kom imod 
kontoret, god eftermiddag de unge herrer , tak Frederiksen for vi må vi her, alt for jer 
vi må stå sammen sagde han, præcis, kan vi bruge spisestuen til samtale rum , det kan
i , ok er der stole nok , der rigeligt , godt så vi gør os lige klar, de gik ind i spisestuen, 
og tog deres frakker af og hattene hængt pænt på knagen, der stod øl og rød vand og 
citron vand ,  de åbnede hver en øl, og hviskede lidt sammen og nikkede til hinanden,
Preben kom du ind , Preben kiggede nervøst på sine tre venner, som om ja nu var det 
slut alt sammen, Preben gik ind, luk døren efter dig Preben.
Hej Preben sid ned , og de begge gav ham pænt hånden, de præsenterede sig ikke ved
navn, eller noget, der er jo engrund til vi er her sammen med jer, vi har brug for unge 
mænd som jer, jo ikke drenge mere vel, øh næh, godt Preben, har du nogensinde set 
et dødt menneske , øh øh nej, første gang man ser et dødt menneske er det hele 
uvirkeligt det løber koldt ned at ryggen af en , man stivner nogle minutter, men 
Preben det er der ikke tid til i disse tider forstår du, øh jo jo, og unge mænd som jer er
hurtige i kan løbe stærkt i tænker hurtigt derfor har vi brug for sådanne nogen som 
jer, for står der en prøjser foran dig med skarpladt våben, drejer det sig om hurtig hed 



det enten ham eller dig der vil ligge på jorden og dø, forstår du, ja ja, så man skal 
faktisk slet ikke tænke man skal bare regere med det samme, og du vil hellere havde 
det ham fremfor dig ikke, jo for satan sagde han øh undskyld, gør ikke noget det den 
rette indstilling Preben.
Samtalen forsat god og vel en halv time mere med Preben, døren åbnede Preben kom 
ud, kiggede på sine venner, han var lige så hvid i ansigtet som et nyvasket hvidt 
lagen, han satte sig hvad sker der Preben, øh øh stirrede han ud i luften, øh øh , det 
din tur Viggo stammede han, Viggo, fik en klump i halsen, det virkede jo slemt ifølge
man kiggede på Preben, ja ja kom bare Viggo, luk døren efter dig, de gav begge 
Viggo hånden, sid ned Prebens røde vand stod foran ham, der var måske taget to tåre 
af den, Viggo øl eller vand, øh helt klart øl, godt valgt, min unge mand sagde den ene.
Viggo vi er her jo i dag fordi vi har brug for unge mænd som jer der er hurtige på 
bene og i tanke gang, forstår du, ja det gør jeg og han tog en stor tår af sin øl, har du 
nogensinde set et dødt menneske Viggo, ja jeg har set min morfar, i kisten, okay, 
hvordan havde du det med det, fint nok vidste jo at han havde fået ro, og fred nu den 
gamle, hmm, ja rigtigt, Viggo du skal vide vi ved alt om dig og din familie, vi kender 
jo din far Åge, ja den kujon mumlede den anden, så så, nu må vi tale ordentligt, næh 
han har jo ret sagde Viggo, som min mor siger, han gemmer sig altid bag de høje 
herrer, en bangebuks er han, ja lige mine ord sagde den anden, hvad med din mor 
hvordan har den rare kone det, det ikke så godt med hende hun er syg, ja vi ved det, 
hun har vist kræft i lungerne ikke, jo tror jeg, hmm ja det jo ikke godt, Viggo vi er 
brødre alle sammen og står sammen i tykt og tyndt, den ene eller anden tager vi en 
kugle for at redde hinanden forstår du, ja , du ved også at der er mennesker der vil dø 
ikke, jo det kan jo ikke undgås, i denne verden med krig, næh det nemlig rigtigt, og 
sådanne en som dig, der er i lære som elektriker, kommer jo hvidt omkring ikke, jo 
det gør vi, har du nogensinde haft et våben i hånden, øh øh jo altså, en slangebøsse, 
og bue og pil, ja det jo også en slags våben, nu mener jeg mere et rigtigt våben, en 
pistol eller gevær, nej aldrig, det kommer du til, på lørdag vil vi mødes ved havnen, 
men Viggo, vi henter dig hjemme, og du skal vide vi har stor tro på at du bliver til 
noget inde for os, for du har det rette sindelag til det, hvis nu du møder en prøjser 
med maskingevær på din vej og han har opdaget dig i at lave noget du ikke må, hvad 
vil du så gøre, jeg vil skyde ham i det sekund jeg så ham, godt Viggo, det er den rette 
indstilling, for det ham i stedet for dig ikke, jo det er, godt Viggo vi henter dig kl ni 
på lørdag, du skal vide vi ved også alt det med ham Gert og hans kammerater hvad de
gjorde ved dig og tro mig han får sit at se til han nærmere dig aldrig mere kan du 
tro,øh jo svarede Viggo, samtalen varede cirka et kvarter mere, Viggo kom ud, kanske
normal i ansigtet bortset fra lidt røde kinder, din tur Lars, øh ja ja.
Kom ind Lars luk døren.
Erik og Preben spurgte ind til hvordan det gik, fint de flinke, og det utroligt de ved alt
om en, gør de sagde Erik , ja ja det gør de skam sagde Preben, han havde fået en 
noget kønnere farve i ansigtet, vi skal bare stå sammen som brødre, ikke, jo vi skal, 
sagde de, vi er der for hinanden i tykt og tynd, det var de tre enige om, håber bare 
Lars også har det sådanne.
Lars kom ud ok din tur Erik, ja, kom ind Erik, jo tak, og døren blev lukket.
Hvad så Lars gik det, jo fint nok tænker jeg, de ved sgu alt om en , hvor far arbejder 



og mor osv. osv., det sgu lidt vildt, ja men er du frisk på dette, bestemt, vi står 
sammen nu, nu der ingen vej tilbage, næh det er der ikke, jeg bare bekymret over 
hvorfor talli ikke kom, ja sad de tre og snakkede om talli da døren gik op, Erik sad 
stadig derinde, ja så kommer i tre også herind nu, så vi kan drøfte det hele færdigt 
sammen, så vi for styr på det hele.
Preben´s far gik med ind , ja nu har vi snakket det hele igennem og i er ind forstået 
med det hele, og så skal i vide at Preben´s far står for lån af lastbil vi bruger til 
forskellige ærinder , og han sørger for jern til vores våben, og håndgranater, og Lars 
og Eriks fædre hjælper os på havnen, blandt andet med at skyde våben ind i kælderen 
oppe ved de gamle korn siloer der er nogen store kældre vi bruger til noget 
forskelligt, men alt det ser i på lørdag, og lige en sidste ting, talli snakker i ikke med 
noget om det her, han er jøde, og jøder er ikke til at stole på, da de er hunde ræd , og 
dette er forståeligt nok de ved jo ikke hvornår de bliver nakket, eller det der er værre, 
tortureret, til døde, så de vil jo næsten gør alt, og vi føler med dem men vi kan ikke 
redde alle, desværre, så ingen samtaler med talli om noget, er det forstået mine unge 
herrer , ja sagde de alle sammen, godt jeg tror vi har været det hele igennem, så vi 
takker Frederiksen for i dag af lån af lokaler, som sagt alt for jer , jeg håber bare for 
vores familier skyld vi snart får styr på det hele, ja men jeg tror desværre ikke vi har 
set det hele endnu , det bliver værre alt sammen, så vi skal slå hårdt tilbage så de kan 
mærke det, og København er også godt ramt men de holder stangen lidt endnu, de jo 
mange flere end os, vi har spurgt om hjælp derfra, men fik nej, for de kan kun klare 
sig selv med det de har, men de ber for os, og tænker på os så hvem ved måske en dag
de rykker hertil med hjælp, vi får se.
Viggo kom med her vi kører dig hjem, du skal ikke gå så langt med de ribben.
Viggo satte sig imellem de to, de standsede ved indkørslen , tak sagde Viggo, lige et 
øjeblik Viggo, han tog sig ind i inderlommen, Viggo sank engang og blev lidt rød i 
hovedet, rolig sagde han, værsgo her er nogle mærker til kød kaffe sukker mel 
mærker, til jer, og for øvrigt, jeg går lige med dig ind, Åge havde stået bag gardinet 
og luret, det havde han skimtet, den anden sagde skal jeg ikke, nej nej du bliver for 
voldsom, arghhh , altså, kom Viggo, Viggo åbnede døren, og Åge kom halv 
slingrende, hvad i helvede, og mere sagde han ikke da han fik øje på manden, Viggo, 
gå ind til din mor, Viggo gjorde som sagt, Åge, kom lige med her, ud i køkkenet , 
Viggo nåede dørenåbningen til stuen, da han hørte et ordentligt klask, mor så jeg 
hjemme,åh det var godt skat , han satte sig ved hende, og viste hende alle, de mærker 
han havde fået, du godeste sagde hun det kan vi klare os længe for, du en god dreng 
Viggo, men pas på nu, moren hostede i sit lomsmsklæde , hun hostede lidt blod op, 
mor for pokker, hvad sker der, i det samme kom manden ind, hastede hen til ham og 
moren, går det Hilleborg , jo jo tror jeg, hvor længe sagde han, højst et halvt år, du 
godeste, gid jeg kunne gøre noget,det kan du ikke min ven sagde hun, han tog hende i
hånden, gid det dog var gået, tyst sagde moren ikke mere, Viggo, kiggede 
forbavsende på dem begge, ja det må din mor forklare dig Viggo, jeg går igen, hun 
spurgte er Viggo, blev en del af det nu, ja og vi passer på ham, godt det må du love 
mig Ernst, endelig kom hans navn frem,det lover jeg dig , vi ses Viggo, på lørdag, ja 
det var klokken ni ikke, jo der er vi her, jeg tror dig og din mor skal snakke lidt 
sammen nu, hallo Åge min ven kaldte han, og endnu et kæmpe klask lød, og døren 



gik, han var gået, Viggo, listede forsigtigt ud ved køkkenet for at se hvad var der 
forgået, Åge sad sammen krøbet i hjørnet på køkkenet gulvet, hele hans højere side 
på ansigtet var godt rødt og meget hævet kunne han se, han gik indtil moren igen, 
mor hvad gik det ud på, hvor er Åge, han sidder og vræler ude på køkkenet gulvet, ja 
tænkte jeg nok, har han slået ham, ja det ser sådanne ud, ok hør her min dreng, inden 
jeg mødte din far var, Ernst min kæreste vi havde det så skønt sammen, men Ernst er 
jo Ernst, og ville gå en masse veje jeg ikke kunne gå, og jeg blev gravid, og mistede 
det, han ville havde stoppet alt det han gør nu hvis vi havde fået barnet, så vi gik fra 
hinanden i sorg, for vi elsker stadig hinanden og han har altid været der hvis der var 
noget galt, det ikke første gang din far har fået nogen på kassen af ham,din far har 
været voldelige over for mig i sin tid, men det satte Ernst en hurtig stopper for, og jeg
tror han lige nu har fået et eller andet at vide om dig og at han skal indrette sig,forstå 
du, ja mor, godt min dreng, mor er der noget du har brug for , næh , jeg tror vi laver 
lidt mad nu altså hvis din far vil ruppe sig fra køkkenet.
De gik sammen ud i køkkenet, han sad på stolen med en øl foran sig, skal jeg lave lidt
mad til os, jo tak sagde Åge, set dig dig ned Viggo, vil du ha en vand , hellere en øl, 
hvad siger du, ja hellere en øl, nå ja ja da så tag en, moren gik i gang med maden, 
Åge kiggede på Viggo, ja så det jo kommet dertil, øh hvad mener du, du er i deres 
vold, og kan ikke komme ud af det nu, nåh ja jeg er venner med Ernst sagde han, ja 
det må man sige, det sgu godt det samme, det ener vel med du hans søn, så det godt 
sagde moren, det passer ingen steder , min fine ven det vist kun en her der er utro 
ikke , nå nok om det sagde Åge, skål min dreng, skål.
Moren var imellem tiden blevet færdig med maden, de spiste alle tre, der blev ikke 
snakket meget over bordet der var en bestemt stilhed, dejlig sovs mor , tak skat, ja 
den er dejlig sagde Åge det har din mor altid været fantastisk til at lave, ja sagde 
Viggo, Viggo hjalp sin mor med opvasken, hun hostede lidt blod op endnu engang , 
mor for pokker, ja vi kan ikke gøre noget ved det, men du er i gode hænder nu og det 
giver mig ro, min dreng , jeg ved Ernst vil gøre alt for dig, det som om han ser dig 
som sin søn, så det skal nok gå for dig alt sammen i fremtiden, det ved jeg nu, hvad 
var det du mistede, det var en dreng så det kunne havde været dig jo, ja det kan man 
sige , jeg går en tur sagde Åge , hvor skal du nu hen hun du ikke for engang skyld 
blive hjemme i familiens skød, næh ikke rigtigt har en aftale, med ellen, nej nej, øh 
det en arbejdes kollega , om de næste film, ja ja så må du jo heller gå, døren 
smækkede han var gået, de var færdige med opvasken, vil du op i seng mor nej jeg 
sover på sofaen så jeg ved toilettet , okay Viggo hjalp hende ind på sofaen de kiggede
på sofa bordet, mærkerne var væk, den satan stønnede Viggo, nej nej sagde moren, nu
han for meget han sælger dem for spiritus  jeg ved det, mor jeg finder ham, Viggo, 
tog frakken på hue og handsker, det svin idiot dumme stodder mumlede han for sig 
selv, mor jeg går , pas nu på ikke, jo skal nok, tus mørket begyndte at komme, hvor 
kan han været gået hen , måske ned på , restaurant cafeen , i byen, i det samme Viggo
gik forbi Preben´s hus kom han ud med sin far, hallo Viggo hvor skal du hen i den 
fart, Viggo forklarede dem det, og hvordan hans mor havde det, det ved vi det gør 
mig ondt sagde Frederiksen , kom vi tager min bil vi kører derned , jeg tror jeg ved 
hvor han er,rigtigt nok , han sad på cafeen med øl og whisky foran sig, det svin sagde 
faren nu det sgu nok, en sort citron landede i det samme, og ud stod Ernst og hans to 



mænd, hvad søren sagde han , hvad sker der, jeg forklare sagde Preben´s far, kom vi 
går ind du kunne nok drikke en drink ikke Viggo, øh jo tak, de gik ind, goddag Åge 
Viggo Preben sæt jer over ved det bord, og der kom whisky og øl til bordet helt 
automatisk  Preben´s far og Ernst snakkede med Åge , kom min ven og de tog ham i 
armene begge to, gik ud igennem køkkenet , man skulle tro de ejet stedet, sådanne 
førte de sig i hvert fald frem , ude i baggården, gik bølgerne højt, lad mig være , du 
har stjålet fra Viggo, hans mærker, hans mærker, høre du, klask, en på hovedet og en 
skarpladt pistol kom frem fra Ernst den skimtede i måne lyset Åge kiggede ind i løbet
og vrælede som en stukket svin, jeg har aller mest til at trykke af, nu det nok med 
dig , den tid Hilleborg har tilbage behandler du hende ordentligt er du med , og du 
røre aldrig Viggo´s ting høre du, ja ja skal nok, tror ikke du hører , jo jo, han havde 
tisset i bukserne, føj for satan dit svin, jeg træt af at bruge min sure fritid på dig er du 
med, ja jo, jeg skal nok, skælvede han, og et nu Ernst gav ham et ordentligt klask med
pistol kolben , han gik ud som et lys, Ernst sagde til sin mænd, kør ham i skoven væk 
ham og giv ham en advarsel for livet, ok, ok chef sagde de, de kom ind til bordet, øh 
øh Viggo rømmede sig som om han havde en sandstorm i halsen, øh har i , nej nej 
rolig Viggo, sådanne gør vi ikke mod vores egne men han skal vide det alvor det her 
nok må være nok, Ernst gav Viggo nogle nye mærker, de drak en whisky og et par øl, 
jeg kører dig hjem, de to var kommet tilbage , okay tak, på vejen hjem, spurgte Ernst,
har i snakket lidt dig og din mor , ja jeg ved alt nu, ok det er godt gået af dig du fulgte
alene efter din far det viser endnu engang hvilket stof du er lavet af Viggo, og det er 
vigtigt for os, du bliver en vigtig brik i dette her det jeg hel sikker på , de landede ved
huset, gå nu Viggo, vi ses lørdag, det gør vi.
Viggo gik ind ad døren, og in i suen, mor sover du, nej ikke helt rømmede hun sig , 
hvordan gik det Viggo forklarede det hele til hende, og mor på torsdag skal jeg mødes
med drengene i hytten, og lørdag kommer Ernst kl ni og henter mig vi skal på 
havnen,åh nej ikke havnen, moren vidste åbenbart mere end man regnede med , så 
passer du altså på, min dreng, det skal jeg nok, hvor er din far så nu, jeg ved det 
ikke,de havde ham ikke med tilbage, hmm, ja så han nok fået en ordentligt røf denne 
gang, ja ja vi ser sagde hun, ja vi gør, mor jeg går i seng er helt færdig, ja bare det nu 
ikke er for hårdt for dig alt det her, med den omgang du har haft fået, det skal nok gå 
mor, godt skat sov nu godt,tak og i lige måde, og de gav hinanden et stort kram.
Klokken nærmede sig ti og Viggo gned sig i øjne , han følte han havde drømt der var 
nogen der havde banket på døren, men der blev banket igen, nå for pokker det var 
ikke en drøm så, han for´ned af trappen og åbnede, hej Viggo , det var overbeck hans 
chef, jeg kommer bare for at de hvordan du har det, øh jo, kom ind mester, jo tak, jeg 
har taget kage med til kaffen, Viggo kiggede ind i stuen, hvem er det Viggo, spurgte 
moren, det overbeck, der er kommet med kage, nå nu kommer jeg , og laver kaffe, nej
nej sagde overbeck, det gør vi , vi kommer ind til dig med kaffen, tak sagde hun , hun
så endnu mere afkræftet ud, alle de problemer med Åge gjorde det nok ikke bedre, alt
i alt var det jo noget rod alt sammen, nå Viggo hvordan går det imens vandet blev sat 
over, er du i bedring, jo tak, nu står jeg da oprejst , ja det jo en god ting,har du 
smerter, ikke så meget mere, kun når jeg har sovet,så det som om det går lidt væk i 
løbet af dagen, ja det jo nok fordi du ligge på de ribben, ved du hvad det skal arbejdes
væk min dreng, og han grinte, nej det tager jo den tid det tager, jeg ville gerne lige 




