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FORORD 
 
Denne historie er min sandfærdige beretning om mit liv, sådan 
som jeg ser det, og har oplevet det. Nogle vil måske synes og 
mene noget andet, da jeg jo ikke er den eneste i verden, som 
har en mening om, hvordan tingene er sket. Jeg vil derfor så 
vidt muligt gøre det klart for enhver, som læser denne beret-
ning, at det ene og alene er min egen mening og opfattelse af 
oplevelserne, jeg har skrevet. 
 
Imidlertid kan alt omkring retssager og statsforvaltning dog do-
kumenteres, og intet af det, jeg har skrevet, er fiktion, da det 
hele er sket. Af forskellige grunde er flere af navnene fra min 
fortid og nutid dog ændret, og jeg har valgt at skrive min livshi-
storie på en lidt anderledes måde. Derfor er jeg omtalt som sto-
rebror, og min datter, min datters mor og min datters yngste 
storebrors navne er også ændret. Jeg har også så vidt muligt 
talt om beretningen med de personer, som omtales med deres 
rigtige navne. 
 
Beretningen skal ses som en dannelseshistorie om, hvordan det 
ved egen kraft og vilje kan lade sig gøre at ændre den sociale og 
adfærdspsykologiske vej igennem livet, og at man ved egen 
kraft og vilje kan komme igennem det hele. Beretningen fortæl-
ler også, at man kan komme ud på den anden side, hvor der 
godt kan være en tilfredsstillende tilværelse, med en masse 
værdier og et liv, som er værd at leve. 
 
Forsidefoto med broen som baggrund symboliserer forbindel-
sen fra fortid til nutid, hvor fortid er længst væk på den anden 
side af broen, og fortiden er lidt i mørke. Den lysere nutid er så 
der, hvor jeg nu står på fotoet. Forsidefotoet er taget af min 
datter, som i dag er, og hele hendes liv har været, det vigtigste 
for mig. Dertil kommer, at min søn, som i dag er en voksen 
mand, er blevet lige så vigtig for mig som min datter er. 
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KAPITEL 1: DRENGEN 
 
Storebror sad i lænestolen med fodskammel, hvor han kiggede 
ud af vinduerne til den lille have og tænkte på, hvorfor han 
nogle gange var så vred og træt af det hele. Det gjorde store-
bror, imens han lyttede til musiknummeret watching the world 
go by med bandet GUN, og storebror tænkte også over, hvad 
det egentlig var, der fik ham til at fortsætte med at kæmpe alle 
de kampe, som han havde kæmpet. 
 
Nogle gange havde storebror faktisk haft lyst til at gøre en ende 
på det hele, men hvad skulle det hjælpe. Dermed ville storebror 
så bare gøre en masse mennesker kede af det, og han ville blive 
husket som den feje kujon, der bare stak af fra det hele. Det 
havde også altid været en falliterklæring for storebror, hvis 
man selv gjorde en ende på det hele, så dét var nok et par af de 
vigtigste grunde til, at storebror ikke gjorde en ende på hele 
lortet.   
 
For at finde ud af hvorfor storebror nogle gange havde det så-
dan, var han nødt til at tænke tilbage til dengang, hvor det hele 
begyndte… 
 

* 
 
Det hele begyndte den syvende december 1961, da han blev 
født. Hans mor og far var både glade og stolte over deres ny-
fødte søn, og alting var smukt og dejligt, men hans mor var ikke 
klar nok til at få ham, og hans far havde andre ting at tænke på. 
Ja, man kan vel sige, at han blev født på et dårligt tidspunkt, og 
det var en skidt start for en lille ny dreng.  
 
Han var ikke mere end godt syv uger, da han første gang blev 
anbragt på en spædbørnsstue uden for hjemmet, for hans mor 
og far skulle arbejde, så der var ikke tid til at passe ham 
hjemme. Da han var to år, fik hans mor og far en lille ny, endnu 
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en dreng, så nu var der endnu mindre tid til at passe på store-
bror, hvilket betød, at han blev skubbet lidt væk, og måske fik 
for lidt kærlighed og omsorg.  
 
Storebror var fra starten meget vild og eventyrlysten, og det 
skete da også, at han som treårig tog sin lille røde cykel med lad 
på, og cyklede hjemmefra, for at drage på eventyr i den store 
verden. Storebror måtte væk, men det hele endte med, at han 
cyklede ned i åen ved Åboulevarden. Dér var der to ældre, der 
var ude og gå tur, og de så storebror falde i åen. Da de fik hevet 
storebror op af åen, ville han meget gerne hjem, for nu var han 
blevet rigtig våd, og havde ikke lyst til at fortsætte sit lille even-
tyr. De to ældre fulgte så storebror hjem til hans mor, som var 
helt ude af den, for hun havde ikke kunnet finde sin søn i næ-
sten to timer. Sikken en dag.   
 
Drengenes mor og far havde jo tit meget travlt med arbejde, så 
lillebror blev også anbragt i børnehave. Det var lillebror dog rig-
tig godt grundigt utilfreds med, og en dag så lillebror sin chance 
til at forlade børnehaven, så han gik ud på gaden og satte sig på 
en trappesten. Pædagogerne i børnehaven kunne så ikke finde 
lillebror, og efter et stykke tid begyndte panikken at sprede sig i 
børnehaven. Det var noget af en ballade der blev, og drengenes 
mors puls var endnu en gang på det højeste.  
 
Kort tid før storebror skulle starte i skole, blev drengenes mor 
og far skilt, og deres far tog til Grønland. Det skabte en smule 
uro i storebror, for han vidste godt, at nu ville det blive svært 
for ham, og storebror gav hans mor skylden for, at hans far rej-
ste. Hvad skulle storebror nu gøre, for det var jo faderen, der 
var en drengs forbillede, og nu var hans far væk, og hvad skulle 
han sige til de nye venner han ville få i skolen. Hvordan skulle 
storebror få styr på tingene derhjemme. Storebror havde et 
problem.   
 
Nå men den store dag kom, hvor storebror skulle starte i skole, 
og han mødte stolt op i sine nye blå fløjlsbukser. Storebror var 
nyklippet, og han var meget spændt på, hvad det her nu var for 



9 
 

noget.  Storebrors bedste ven hjemme fra gården, som hed 
Boye, skulle også starte den dag, og det var storebror glad for, 
for så var han ikke alene med alt det nye. Boye og storebror 
kom i samme klasse, så de fulgtes ad ind i klasseværelset, hvor 
de fik henvist deres pladser af klasselæreren.  
 
Storebrors plads var midt i lokalet, og det passede ham fint, for 
dér følte storebror sig ikke uden for, han var en del af mæng-
den. Drengen ved siden af storebror hed Carl, og han var en 
dreng med langt lyst hår, lige som storebror selv var, og Carl 
havde også haft det svært lige fra starten. Carl og storebror 
blev hurtigt gode venner, men det skulle vise sig nogle år se-
nere, at venskabet med Carl ville føre mere dårligt med sig end 
godt.   
 
Der gik to år, og det var nu blevet tid til, at lillebror skulle starte 
i skole. Lillebror skulle starte på den samme skole som store-
bror, og det var lillebror tilfreds med, for så kunne storebror 
hjælpe ham, hvis det var nødvendigt. Der gik da heller ikke lang 
tid før, at lillebror havde et problem med en af de andre i sko-
len, som var en dreng der hed Jens, og Jens gik i storebrors pa-
rallelklasse. Jens mobbede lillebror, og en dag blev det for me-
get for storebror, så han tævede Jens godt og grundigt. De an-
dre børn i skolegården så måbende til, imens storebror gik 
amok på Jens. Det var noget, som gav respekt i flokken, og sto-
rebror fandt ud af, at han var meget stærk og hidsig, så store-
bror kom tit op og slås med de andre, for han ville ikke finde sig 
i noget.   
 
Samtidig med at storebror lavede en karriere som slagsbror, 
blev han også klar over, at han havde pigetække, og han ekspe-
rimenterede da også lidt med det erotiske sammen med en 
pige, der var på hans egen alder. Pigen blev kaldt Syssemor, og 
hun var en lille frisk pige, som syntes, det var sjovt at lege vok-
sen, så Syssemor gik tit med storebror ned i cykelkælderen, 
hvor de smed tøjet, hvorefter de lagde sig oven på hinanden og 
legede, at de lavede børn. Syssemor var datter af dem, der 
havde ismejeriet nede på hjørnet, så de så tit storebror nede i 
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deres butik, men da de fandt ud af, hvad deres datter Syssemor 
lavede med storebror, blev der en helvedes ballade, og store-
bror var ikke så velset nede i ismejeriet mere. Øv nu gik det lige 
så godt, og nu var det forbi. 
 
Det var ikke kun storebror, der legede med det erotiske, for 
hans mor var en kvinde i sin bedste alder, og hun havde ikke 
tænkt sig at holde op med at få sine behov dækket, bare fordi 
drengenes far var taget til Grønland. Hun begyndte at ses lidt 
sammen med Kjeld Sørensen, som også blev kaldt Sørse. Sørse 
var en høj og kraftig mand, som havde tendens til at blive skal-
det, og han havde som regel et stort smil på læberne. Sørse var 
automekaniker, og med alt hvad der dertil hørte. De fleste 
mennesker ved, at automekanikere og brugtvognsforhandlere 
kan være gode til at overtale folk til at købe deres gamle lort. 
Sørse var gået hen og blevet glad for drengenes mor, og det 
samme var hun for Sørse, så hun satsede lidt på ham. Sørse be-
søgte drengenes mor og drengene på Nørrebro, og drengenes 
mor tog tit sammen med drengene ud til Sørse på Absalon cam-
ping, hvor Sørse boede i en stor campingvogn.  
 
Det gik forrygende, og det endte naturligvis med, at Sørse flyt-
tede ind i lejligheden på Nørrebro, og se nu var vi ved at have 
noget, der lignede et familiebillede igen. Måske kunne dét 
skabe lidt ro i hjemmet, da to drenge på 6 og 8 år måske var 
lige i overkanten for en enlig mor, men storebror var ikke sik-
ker, for han ville ikke have en ny far. Efter et par år, blev dren-
genes mor gravid igen, hvilket skabte en hvis uro i den lille fa-
milie, for boligen på Nørrebro var for lille, så nu var drengenes 
mor og Sørse nødt til at finde på noget, hvis de vil have en lille 
ny. Gode råd var dyre, og der blev snakket, kikket i annoncer og 
spejdet efter et nyt sted med mere plads, som helst skulle være 
med grønne områder, for nu ville drengenes mor og Sørse 
gerne skabe en god start til den nye.  
 
Der skulle være orden i tingene nu. Det var lidt svært for dren-
gene og især for storebror, for han følte nok, at han ikke havde 
haft det alt for nemt, og nu skulle han igen være med til, at der 
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kom en ny “yngling”. Hvad i alverden var nu også det, der skete, 
skulle de nu også flytte væk fra det, han havde kæmpet sig 
frem til, som var status og respekt i skolen og i gården. Store-
bror var også blevet glad for en af pigerne i klassen, som hed 
Sanne, så han ville ikke flytte bare fordi, at hans mor og Sørse 
ikke kunne lade være med at lave flere børn. Nu skulle store-
bror også til at se frem til en ny skole måske, så alting ville blive 
noget andet, hvis han skulle flytte for langt væk. Hvordan skulle 
storebror nu tackle det nye problem.  
 
Alt imens at storebror gik og prøvede på at få styr på dette her 
rod, fandt drengenes mor og Sørse et hus i Brønshøj, langt væk 
fra Boye, Carl og Sanne. Hvad var nu meningen med det, 
tænkte storebror, for det var da for langt væk, men der var ikke 
noget at gøre, for det blev Brønshøj. Boligen på Nørrebro blev 
så pakket sammen og flyttet ud i huset i Brønshøj, hvilket trods 
alt var lidt spændende. Det kildede alligevel lidt i storebrors 
mave, over det her flytteri til Brønshøj. 
 
Huset i Brønshøj var et rødt murstenshus i to etager plus kæl-
der. Bag ved huset var der en have med et pæretræ, nogle stik-
kelsbærbuske og en græsplæne. Foran huset var der også en 
græsplæne og en garage. Det så nu ret hyggeligt ud, men det 
var nu alligevel for langt væk fra Nørrebro, syntes storebror, for 
det var helt ude ved Brønshøj torv. Familien så flyttede ind i det 
røde murestenshus, og der skulle nu uddeles værelser til de for-
skellige medlemmer i familien.  
 
På overetagen til højre for trappen fra underetagen fik store-
bror og lillebror et stort værelse, de skulle dele, og der var et 
toilet med bad til venstre for trappen fra underetagen. Lige 
frem for trappen fra underetagen var der et værelse, som dren-
genes mor skulle bruge til systue. I underetagen var der to 
store rum til højre og lige frem for hoveddøren, og et køkken 
lige frem for trappen, som førte til overetagen. Der var også et 
toilet lige til venstre for hoveddøren før trappen, som førte til 
overetagen. 
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Havestuen med udgang til haven lå i forlængelse at det rum, 
som var lige frem for hoveddøren. Drengenes mor og Sørse la-
vede stue i det af rummene, som vendte ud til havestuen og 
udgangen til haven, og i det andet rum til højre for hoveddøren 
lavede de soveværelset, hvor den lille nye skulle sove hos de to 
voksne. Nu var det hele klart til at modtage den nye yngling, 
som var på vej.  
 
Den lille nye var en pige, som drengenes mor og Sørse ville 
kalde for Anja. Da Anja blev født, var drengene otte og ti år, og 
der blev nu satset på, at der skulle falde lidt ro over familien. 
Storebror var opsat på at få det bedste ud af det, for det kunne 
jo godt være, at det ville blive godt nok, og hvis storebror ville 
besøge Boye og de andre, kunne han jo bare tage sin cykel og 
tage turen ind til Nørrebro en gang imellem. Storebror gjorde 
sig klar til at møde den nye udfordring. 
 
Børnenes mor og Sørse havde lejet huset af et ægtepar, som 
boede i huset ved siden af, og de havde en lille virksomhed 
med at lave reklametryk, plakater osv., som de brugte kælde-
ren i børnenes mor og Sørses hus til at fremstille reklamerne i. 
Naboerne havde også et par børn, som hed Henrik og Gitte. 
Gitte var tolv år og Henrik var otte som lillebror, men sjovt nok 
var det storebror, der brugte mest tid sammen med Henrik. Det 
var nok fordi, at storebror ville have fat i Gitte, for hun var en 
lille frækkert, syntes storebror, men hun var ikke så nem at få 
fat i, så det endte bare med, at drengene blev gode venner.   
 
Henrik var en lille knægt, og han var fræk som en slagterhund, 
men han var smart nok til at få det til at se ud som om, at det 
var de andre drenge, der lavede balladen, og det tog lang tid, 
før storebror fandt ud af dét, så det kostede ham i ny og næ en 
uberettiget skideballe og en gang stuearrest. Henrik spillede 
fodbold i Brønshøj boldklub, og han var god til det, og han fik 
også storebror til at melde sig ind i klubben, og storebror blev 
faktisk glad for at spille fodbold. Ja storebror blev faktisk rigtig 
god til det. Storebror var med til at spille mange kampe både 
ude og hjemme, og han var med til at vinde nogle stykker, og 



13 
 

det var noget, han kunne bruge til noget, for så kunne han vise 
de andre drenge, at fodbold var noget, som han også kunne 
finde ud af.   
 
I skolen havde storebror allerede gjort sig bemærket og respek-
teret, for han havde tævet klassens hidtil stærkeste dreng, så 
dér høstede han en masse gode point. Klassens hidtil stærkeste 
dreng hed Martin, og han var blevet godt sur på storebror, så 
en dag overfaldt Martin storbror nede i skolegården, men det 
slap Martin ikke så godt fra. Storebror tævede Martin godt og 
grundigt, så nu var storbror klassens stærkeste, hvilket Martin 
på ingen måder var tilfreds med. Martin tog så chancen en gang 
til, og overfaldt igen storebror nede i skolegården en anden 
dag, for nu skulle Martin vise alle, der var i tvivl, at det var ham, 
der var den stærkeste. Det gik heller ikke så godt for Martin 
denne gang, for storebror tævede endnu en gang Martin, så nu 
måtte Martin se i øjnene, at han måtte vige pladsen for den nye 
stærke. 
 
Samtidig med at storebror skabte sig en ny status i Brønshøj, 
holdt han stadig kontakten til Boye, for Boye var jo hans bedste 
ven, og han kunne cykle til Nørrebro på et kvarter. Det var 
egentlig ikke noget problem. De besøgte hinanden af og til, for 
at tage i Bellahøjbadet og alt muligt andet. Det var storebror 
glad for, og efter et par år begyndte han at tro på, at det var 
her i Brønshøj, de skulle bo i mange år, men det var da bare en 
gammel løgn. Noget skete, og filmen knækkede, så de var nødt 
til at flytte igen. Filmen begyndte også at knække for storebror, 
for nu skulle han igen indstille sig på noget nyt og starte forfra 
igen. Gud fader hvor var storebror snart træt af voksne menne-
sker og nye venner. Hvad skulle der nu ske. 
 
Familien flyttede tilbage til Nørrebro, hvor de kom fra, men 
bare i en anden gade. Det var en bolig med fire værelser, hvor 
man gik ind i en lang gang lige inden for hoveddøren. Til højre 
for den lange gang lige inden for hoveddøren var der en dør, 
der førte ind til et stort rum, der egentlig vat to rum, der var la-
vet til ét rum. Dét rum blev lavet til stue i den første halvdel, og 
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de voksnes soveværelse, hvor Anja også skulle sove i den an-
den, og til venstre for dét rum var et andet rum, der blev til lil-
lebrors værelse. Til venstre for den lange gang lige inden for ho-
veddøren var der et køkken og derefter toilet, og for enden af 
gangen var der et rum, som blev til storebrors værelse. 
 
Heldigvis kom drengene tilbage til den gamle skole, og det var 
storebror glad for, da det var jo som at komme tilbage til flok-
ken. Boye, Carl og Sanne var der stadig, og der var kommet en 
ny dreng i klassen, som hed Denis. Denis var en dreng, der også 
var blevet flyttet rundt det meste af hans korte liv, så storebror, 
Denis og Carl fik hurtigt et godt kammeratskab sammen, men 
det ville vise sig med Denis som med Carl, at venskabet nogle år 
senere ville føre mere dårligt end godt med sig.   
 
Nu da familien igen var kommet tilbage til Nørrebro og flokken 
fra skolen, faldt storebror hurtigt tilbage i den vante rytme med 
de gamle venner, og storebror håbede, at de voksne snart var 
færdige med at flytte rundt i hele byen, for hvor mange gange 
kunne man blive ved med at flytte, men han tog fejl. Igen blev 
storebror revet ud af drømmen og kastet for løverne, for efter 
et års tid fandt børnenes mor og Sørse på, at de skulle flytte til 
en stor og dejlig bolig på Frederiksberg. Storebror tænkte, at 
det var da utroligt, for kunne de voksne ikke bare snart finde ud 
af, hvor i alverden de skulle bo.   
 
Uroen bredte sig i storebror igen, og han begyndte at være 
skide ligeglad med stort set alt. Storebror var også ved at miste 
troen og evnen til at holde fast ved noget seriøst i længere tid 
af gangen, for det var jo umuligt at finde ud af det, når der hele 
tiden blev flyttet rundt. Helt ærligt, storebror var tolv år gam-
mel, og han havde snart haft så mange venner og bekendte, 
som mange mennesker har på et helt liv. Det var snart ved at 
være for meget. Det skulle da også vise sig, at flytningen til Fre-
deriksberg og endnu en ny skole, nye venner og endnu en ny 
forvirring skulle blive starten til, at storebror begyndte og ud-
vise en opførsel, som de fleste folk ville kalde for adfærdsvan-
skelig.  
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Lillebror havde også kvaler, for han var også snart lidt træt af at 
flytte rundt i byen. Lillebror var ikke så gal som storebror, men 
han begyndte at blive lidt sær og indelukket. Storebror derimod 
blev mere og mere voldelig og indædt, og værst af alt så be-
gyndte han at miste troen på, om han i det hele taget skulle 
have været født. Det var da ikke en sund tanke for en dreng på 
tolv år. 
 
Familien flyttede ud på Frederiksberg i noget nyt betonbyggeri, 
som blev kaldt for Stjernen. Stjernen var en stor grund, hvor 
man havde nedlagt et bryggeri, for så at bygge boliger, hvor fa-
milien så fik en fireværelse bolig. Lige inden for hoveddøren i 
boligen var en lang gang, som førte hen til to rum på hver sin 
side for enden af gangen, som storebror og lillebror fik et af 
hver, og lige før de to rum var der et køkken til venstre for gan-
gen. Lige før køkkenet var en lille gang til venstre for den store 
gang, som førte ud til bad og toilet. Til venstre for den lille gang 
var der et rum, som børnenes mor og Sørse lavede til sovevæ-
relse, hvor så Anja også skulle sove. Til højre for den store gang 
lige før køkkenet var det fjerde rum, som havde udgang til en 
lille altan, og det rum blev lavet til stuen.  
 
Det så alt sammen meget godt ud, men storebror havde svært 
ved at tro på, at det nu var her, han skulle falde til ro og be-
gynde at falde ind i en fast rytme. Indtil nu havde den eneste 
faste rytme jo været at blive flyttet rundt som en brik i et spil. 
Storebror turde ikke håbe på, at han nu kunne finde sig en kæ-
reste måske, som han ikke lige pludselig skulle flytte fra. Der 
ville jo også komme en masse nye venner, som storebror så lige 
pludselig skulle flytte fra igen måske, så storebror stolede slet 
ikke på, at han skulle blive boende her i den nye bolig på Frede-
riksberg.   
 
Samtidig med at storebror igen skulle tilpasse sig de nye omgi-
velser, begyndte puberteten at rase i ham med alle de sædvan-
lige skavanker som, at man sagtens kan klare sig selv, og de 
voksne skal ikke bestemme. Lige det der med at klare sig selv 
blev da bare lidt mere realistisk for storebror, for der var ingen 
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der skulle fortælle ham, hvad han skulle gøre, for det havde de 
prøvet, og det var han træt af. Nu måtte det være slut med at 
blive bestemt over mente storebror i sit forvirrede hoved. 
 
Den første skoledag på Duevej skole tog han med ro, for han 
var jo snart vant til at møde nye mennesker, så det var ikke no-
get nyt for ham, men han var alligevel lidt spændt på, hvad for 
nogle venner han nu skulle have. Storebror blev modtaget af 
klasselæreren, som var en ældre kvinde, hvis navn var frk. Lo-
renzen. Hun var ikke særlig stor, en meter og tres måske, med 
gråligt halvkrøllet hår og en udstråling af varme og ro. Frk. Lo-
renzen havde en enorm autoritet, og var en meget vellidt 
kvinde. 

 
Efter en uge havde storebror mødt alle de forskellige lærere, 
som han skulle have. Tysklæreren var en nevøs kvinde, som sto-
rebror med det samme døbte Ilse fra SS.   
 
Engelsklæreren var en yderst usympatisk fyr, som hed Valeur. 
Han var altid overdrevet korrekt klædt og med pomade i håret, 
et lille veltrimmet overskæg, jakkesæt i pressefolder og altid 
nypudsede sko. Storebror afskyede ham fra starten. Matema-
tiklæreren var en stilfuld dame, som var rar men bestemt. Hun 
hed fru Dalgård. Og så var der Mortensen, som var skolens 
gymnastiklære, og han var egentlig en flink fyr, men på en eller 
anden måde kom storebror skævt ud af det fra starten med 
Mortensen. Det var ret uheldigt, for Mortensen ville kun ele-
verne det bedste.   
 
Storebror kom bedst ud af det med en af klassens drenge, som 
hed Niss. Niss boede med sine forældre i en bolig meget tæt på 
storebror, så Niss og storebror boede ikke langt fra hinanden. 
Det var godt, for de var jo blevet bedste venner. Niss havde 
også nogle kvaler med sig selv, og han ville gerne flytte hjem-
mefra, men de gamle ville ikke give ham lov. Storebror og Niss 
snakkede tit om at stikke af hjemmefra til et sted, hvor de bare 
kunne gøre, hvad de havde løst til. Det var derfor, storebror og 
Niss bestemte sig for at tage ud på Christiania for at se, hvad 
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det var for noget.  Da de havde været derude et par gange, be-
sluttede de sig for at prøve lykken på Christiania, så de pakkede 
nogle ting og skred.  
 
Eventyret var begyndt for de to drenge, for nu skulle de nok 
selv bestemme, hvad der skulle ske i deres forvirrede liv. Det 
var vinter, og det var koldt, så de havde klædt sig godt på, for 
de ville være godt rustet fra starten til den nye udfordring. Sto-
rebror og Niss regnede med, at der kun ville gå kort tid, før de 
ville finde et sted at bo, for hvor svært kunne det være, det var 
jo et fristed for alle, der havde behov for at forlade det normale 
pulserende liv. Det var en fejl, for det var overhovedet ikke 
nemt, så det endte med, at storebror og Niss måtte se det i øj-
nene, og tage hjem igen til Frederiksberg. Øv, sur røv.   
 
Da storebror og Niss kom tilbage til skolen, var der to af dren-
gene i klassen, der ville høre om deres eventyr, for de syntes, 
det var godt gået. De to drenge hed Per og Mikas, og de var et 
par sjove fyre, som havde helt deres egen måde at være på. Mi-
kas var en dreng med langt og meget krøllet hår, og han var 
som regel i godt humør. Per var en lille dreng med langt lyst hår 
ligesom storebror havde, og Per var en type meget lig Mikas. 
De to var meget gode venner, og de blev også gode venner 
med storebror, da de fuldstændig skilte sig ud fra flokken, og 
det kunne storebror god lide, så nu var der tre gode venner i 
den nye skole. Det gik da meget godt, syntes storebror. 
 
Der var også en pige i klassen, som hed Annette. Hende kunne 
storebror meget godt lide, og det endte da også med, at hun 
blev hans kæreste i længere tid. Ja det var faktisk den første 
pige, storebror havde som kæreste i længere tid. Annette var 
også den første pige, som storebror havde et rigtigt seksuelt 
forhold til bortset fra Syssemor på Nørrebro, men det var jo 
kun en uskyldig leg. Det var en behagelig udvikling i storebrors 
liv, og det ville da også vise sig, at det seksuelle var noget, sto-
rebror rigtig godt kunne lide meget godt.  
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Da storebror havde været sammen med Annette nogle gange, 
kunne storebror ikke få nok af det seksuelle, og det blev en me-
get vigtig del af hans liv, så fra nu af var det bare om at score og 
få noget på den dumme. Annettes forældre var ikke så glade 
for storebror, for de mente ikke, at storebror var noget for de-
res datter, og de brød sig ikke rigtig om storebrors opførsel. 
Kort sagt så mente Anettes forældre altså, at storebror var et 
problembarn, som skulle holdes væk fra deres datter, men så-
dan blev det ikke, for Annette kunne godt lide storebror, så de 
gamle måtte se i øjnene, at problembarnet var deres svigersøn i 
et stykke tid. 
 
Storebror var nu tretten år gammel, og han var så umulig i sko-
len, at han tit var nede og stå skoleret for inspektøren, og store-
bror sad efter næsten en gang om ugen. Engelsklæreren havde 
knækket et utal af pegepinde på grund af storebror, og tysklæ-
reren Ilse fra SS havde storebror drevet til vanvid. Ilse havde 
meget imod, at eleverne vippede på stolene, og hver gang sto-
rebror vippede på stolen, blev sur, og sagde: Hold så op med at 
rocke på stolen Storebror stillede sig så op på stolen og legede 
rockmusiker. Klassen jublede, og Ilse blev tosset, så storebror 
røg ned til skideballe igen. De var ved at blive godt trætte af 
ham på Duevej skole.   
 
Inspektøren fik nok af storebror, da storebror en dag tog et par 
våde badebukser, og smed dem i hovedet på gymnastiklæreren 
Mortensen for derefter at slå ham i hovedet. Inspektøren blev 
så gal, at han ville smide storebror ud af skolen, for nu havde de 
simpelthen fået nok. Storebrors mor kom til samtale med sko-
len og Frederiksberg kommune, hvor de blev enige om, at sto-
rebror skulle sendes væk hjemme fra i et stykke tid. Storebror 
var jo afsporet, mente de, og de magtede ikke alle de proble-
mer, der var med ham, så storebror måtte væk fra skolen på 
Duevej for et stykke tid.  
 
Frederiksberg kommune havde et sted oppe i Lumsås, der hed 
Dallehøjgård, som var et sted, de brugte til at placere umulige 
drenge, så de kunne blive behandlet og komme på ret køl igen. 
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Det var med andre ord et opdragelseshjem. Storebror blev altså 
endnu en gang fjernet fra skole og venner, men denne gang var 
det også væk fra sit hjem i lang tid. Det var nok det værste, for 
nu skulle storebror være alene, og der var nu for alvor brug for, 
at han kunne mobilisere en masse styrke. Det var jo ikke på 
denne måde, storebror ville væk hjemmefra, da ham Niss ville 
flytte på Christiania.  
 
Dallehøjgård var et gammelt landbrug, som var lavet om til et 
ungdomshjem, og det blev styret af en flok pædagoger, hvis 
vigtigste opgave var at få drengene på ret køl igen, så de kunne 
komme hjem og starte på en frisk. Kongen på farmen hed Rå-
bjerg, og han var en ældre mand med skaldet isse, som blev 
omkranset af en stribe gråhvidt hår, og hans fuldskæg var også 
gråhvidt. Da familien kom for at aflevere storebror, stod Rå-
bjerg ude på gårdspladsen for at tage imod dem, og storebror 
syntes, at Råbjerg mest af alt lignede en gammel nisse. Råbjerg 
smilede lidt da familien kom i Sørses gamle Ford Anglia, og han 
hilste dem velkommen til farmen.  
 
Gårdspladsen var en firkantet plads, som blev omkranset af ho-
ved huset på højre side af indkørslen, en stald til nogle heste på 
venstre side, og så var der en flot udsigt ud over farmens om-
råde midt for. Man kunne se en stor fold til hestene, og en fod-
boldbane der lå lidt nede af en bakke og en masse skov uden 
for farmens område. Til højre for folden og fodboldbanen var 
der en lille skov, der hørte med til farmen, og der var et stort 
jordbærbed. Det hele blev omkranset af et stendige for at mar-
kere farmens område.   
 
Da det var sommer, så det jo flot ud det hele, og storebrors 
mor sukkede og sagde: Neej hvor er her dejligt. Det gav Sørse 
hende ret i, og storebror tog det roligt og sagde: Ja ja her er sgu 
da meget pænt. Råbjerg smilede og bød dem alle sammen in-
denfor i hoved huset, så de kunne sidde og slappe lidt af efter 
den lange varme køretur i Sørses gamle Ford Anglia. Alene bilen 
som var en gammel Ford Anglia gjorde det til en lang tur, samti-
dig med at det var meget varmt denne sommerdag. 
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Hovedhuset på farmen var et stort rødt murstenshus med høj 
kælder, stueetage og første sal med skrå væge på grund af ta-
get. På første sal var der fem rum med køjesenge til drengene. 
Fire senge i tre af rummene, tre senge i ét værelse og to senge i 
det sidste. Der var en stor opholdstue med spil og tv, et toilet 
og et rum til den overnattende pædagog. Midt i etagen var der 
en stor trappe af træ, som førte ned til stueetagen, og for en-
den af trappen var der et stort alrum.  
 
Når man gik ind af hoveddøren fra gårdspladsen, gik man ind i 
det store alrum i stueetagen med den store trappe lige frem 
for. Til højre for trappen var der et kontor, et læreværelse og 
Råbjergs kontor. Til venstre var der en gang med et lille biblio-
tek på højre side, et lille hobbyrum på venstre side, og for ende 
en stor spisestue med et stort køkken. I kælderen var der et 
stort baderum, og et par skolestuer, for drengene skulle jo 
både bade og lære noget. 
 
Da rundvisningen på Dallehøjgård var ved at være forbi, og ti-
den nærmede sig, hvor storebrors mor og Sørse skulle tilbage 
til Frederiksberg, kunne storebror mærke en fornemmelse af at 
være blevet efterladt. Det var en mærkelig og ubehagelig for-
nemmelse, for nu skulle storebror klare sig på egen hånd, og 
igen skulle han lære nye voksne, nye venner og et nyt sted at 
kende. Det værste var, at storebror ikke engang havde sit eget 
værelse, hvor han kunne finde ro, hvis han havde brug for det. 
Det var lidt af en svær situation, storebror stod i nu.   
 
Råbjerg viste storebror, hvor han skulle sove, og det var heldig-
vis det rum, hvor der kun var plads til to. Det var storebror rig-
tig glad for, når det nu ikke kunne være anderledes. Drengen 
han skulle dele rum med hed Stefan. Han var på alder med sto-
rebror, og var som regel i godt humør, og så var han altid klar 
med en rap bemærkning om et eller andet. Stefan og storebror 
startede deres nye bekendtskab med at skændes om, hvem der 
skulle sove øverst eller nederst i køjesengen, og efter skænde-
riet endte det med, at storebror gik af med sejren, så han 
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valgte underkøjen. Storebror var godt tilfreds, og lagde sig til at 
sove.   
 
Der gik ikke mange dage, før Stefan og storebror var gode ven-
ner, og de havde det faktisk sjovt. Blandt andet var der en aften 
efter sengetid, hvor de ikke rigtigt kunne sove, så de lå og gri-
nede af, hvem der kunne slå den højeste prut. Storebror lå i un-
derkøjen, og imens de lå og konkurrerede om den højeste prut, 
pillede storebror lamellerne ud af Stefans seng, og pludselig 
faldt Stefan igennem lamellerne. Stefan faldt ikke helt igennem, 
for madrassen satte sig fast imellem lamellerne og rundt om 
ham sådan, at han var bukket sammen på midten halvvejs på 
vej ned i underkøjen. Stefan hylede og skreg, og storebror faldt 
ud af sengen af grin, for hold da op hvor så det sjovt ud. Stefan 
hylede så højt, at den overnattende pædagog kom farende ind 
på værelset og ville vide hvad fanden de lavede og da han så, 
hvad der skete, kunne han ikke lade være med at trække lidt på 
smilebåndet, men han var alligevel nødt til at irettesætte dren-
gene for at have lavet larm og vækket det meste af huset. Det 
var en aften, de sent ville glemme.   
 
Storebror var en lidt hidsig dreng, og allerede efter et par uger 
kom storebror op at slås med en af de andre drenge, som hed 
Frank. Frank havde en skør ide med, at han skulle nok fortælle 
alle de andre på farmen, hvor skabet skulle stå. Det gik imidler-
tid lidt galt for Frank, da han ville bestemme over storebror, for 
storebror havde jo bestemt sig for, at ingen skulle bestemme 
over ham, og da slet ikke en anden dreng, der var på farmen på 
samme vilkår som storebror selv var. Storebror og Frank blev 
uvenner, og en dag da storebror havde fået nok, tog han en 
skovl og tævede Frank med den, og det var meget tæt på, at 
storebror havde slået Frank ihjel. Fandens til hidsigt tempera-
ment storebror havde, som han havde svært ved at styre, og 
storebror var tit på kant med både voksne og de andre drenge. 
Storebror fandt sig ikke i noget, og når problemet opstod, ja så 
måtte næverne tale. Det var et stort problem for storebror, li-
gesom det var et problem for de andre drenge og pædago-
gerne.   
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Dallehøjgård fungerede både som opdragelseshjem og som fe-
riekoloni. Det var et hjem hele året, og om sommeren var det 
også en koloni for drenge, der havde været på farmen før, og 
som gerne ville på sommerferie uden mor og far, så der var me-
get aktivitet om sommeren. Storebror kom en måneds tid in-
den, alle kolonisterne kom, så han nåede lige at lære stedet at 
kende og finde sig et sted, hvor han endnu en gang kunne finde 
fodfæste, så han var klar til tiden hvor kolonisterne skulle 
komme. Der var en travl aktivitet på hele farmen, og der var 
blevet ansat et par ekstra feriepædagoger for at holde styr på 
drengene, og alle var spændte på, hvem der skulle sove i de 
tomme senge. I år skulle der komme syv kolonister, som skulle 
være der i to uger.  
 
En af kolonisterne hed Jan. Han var en gammel kending, som 
havde været anbragt på farmen får nogle år siden, men han 
kunne godt lide farmen, så han meldte sin ankomst hvert år i to 
uger. Det var sidste år i år, at Jan kunne holde sommerferie på 
farmen, for når man var blevet 15 år, var man ikke en dreng 
mere, og Jan blev 15 i år. Dette år var det så sidste gang, at Jan 
spillede på farmens fodboldhold, der blev lavet hvert år. Jan 
havde spillet fodbold i mange år, og var derfor selvskrevet på 
farmens sommerhold, der deltog i en turnering hver sommer, 
som flere feriekolonier i Nordsjælland deltog i. Det var somme-
rens højdepunkt, så det drejede sig om at komme på farmens 
fodboldhold, da det gav status, for så var man noget. 
 
Storebror gjorde meget ud af at komme på fodboldholdet, for 
han havde brug for at markere sig dér, hvor det betød noget. 
Holdets træner var en dame, som hed fru Larsen, og hun var så 
god til fodbold, at hun spillede på kvindelandsholdet, så hun var 
dygtig. Hun fandt hurtigt ud af, at storebror havde evner for det 
der med en bold, så hun satte ham på holdet. Det var godt, for 
nu havde storebror gjort sig bemærket dér, hvor det var vigtigt. 
Denne gang var det ikke kun fordi, storebror var hidsig, men 
også fordi, han var god til noget, de andre så op til ligesom, da 
storebror spillede fodbold i Brønshøj.   
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Storebror og Jan blev ret gode venner, for Jan respekterede 
stort set kun dem, der var gode til fodbold, og som var gode 
nok til at komme på farmens stjernehold. Perfekt, for nu var 
storebror ven med den ældste og bedste på holdet, og fru Lar-
sen syntes, at storebror var god til fodbold. Storebror fandt ud 
af, at han var bedre til at stå på mål end til at spille, så han sat-
sede på at få målet som sit domæne, og det fik han.  
 
En af fodboldturneringens deltagere var et fritidshjem fra Nør-
rebro ved navn Sankt Stefans fritidshjem, som havde en som-
merkoloni oppe i Nordsjælland. Kolonien hed Enebærgården, 
og de skulle spille imod Dallehøjgård. Det var lidt spændende 
for storebror, da han havde gået på fritidshjemmet på Nørre-
bro, og havde været på Enebærgården for nogle år siden, så 
måske var der stadig nogle af dem, som storebror kendte fra 
den gang. Det var blevet tid til den store kamp, som skulle spil-
les på hjemmebane, så der var lagt brænde i ovnen til at tæske 
det der fritidshjem. Storebror var meget opsat på kampen, for 
det ville da være sjovt, hvis der var nogen han kendte på hol-
det, så da bussen med det andet hold ankom til Dallehøjgård, 
holdt storebror godt øje med, hvem der var med. Det viste sig, 
at storebror kendte to af drengene, og en af pædagogerne. 
   
Storebror skulle stå på mål i denne her kamp. Så det bedste af 
det hele var jo, at hvis han stod godt, ville det i stor grad være 
med til, at de vandt kampen. Der var lagt op til en stor kamp, da 
kampen blev fløjtet i gang, og spillet begyndte. Gæsterne star-
tede med at sparke bolden op, og tilskuerne råbte og piftede 
fra sidelinjen i vild begejstring. Jan var anføre for Dallehøjgård, 
og han råbte og skreg efter sit hold: Tag jer nu sammen, for vi 
skal sgu vinde denne her kamp. Jan mente, hvis de ikke vandt 
kampen, ville moralen på holdet blive svækket, så det var bare 
med at give den alt, hvad man havde i sig.  
 
Dallehøjgård startede godt med at lave to mål inden for tyve 
minutter, og storebror havde nogle mesterredninger i sit mål, 
så det gik rigtig godt, da dommeren fløjtede af til pause. Pausen 
var tiltrængt, da drengene var lidt trætte, og da pausen var 
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forbi, startede spillet igen med fornyet styrke for Enebærgår-
den. Enebærgården havde sundet sig efter at de var kommet 
bagud med to mål i den første halvleg, så de kæmpede bravt, 
og fik lavet to mål, så kampen endte uafgjort. Jan var alligevel 
godt tilfreds med det, for de havde jo ikke tabt, og alle havde 
gjort deres bedste. Holdene mødtes igen i finalen på Enebær-
gården, men der tabte Dallehøjgård, så de blev nummer to i 
turneringen.  
   
Da turneringen var overstået, var det også ved at være slut 
med kolonitiden, og kolonisterne skulle til at tage hjem. Det 
ville storebror også gerne, men storebror var anbragt, så han 
måtte pænt blive på farmen, og det gjorde ham gal, for nu 
havde han snart lyst til at komme hjem, ligesom kolonisterne 
gjorde. Storebror aftalte så med Stefan, at de skulle stikke af, 
for Stefan ville også hjem, så de lå om natten og planlagde de-
res flugt til punkt og prikke. Nu var det bare et spørgsmål om, 
hvornår det skulle ske. Storebror og Stefan ville helst af sted så 
hurtigt som muligt, så da de var sikre på hvornår og hvordan de 
ville stikke af, stak de af en dag lige efter middag. 
 
De to drenge gik ned i farmens lille skov, hvor de kravlede over 
stendiget, som var farmens grænse, og de løb ned i den store 
skov. Derfra søgte de ud mod hovedvejen for at tage bussen ind 
mod byen. Det gik skide godt indtil nu, men det var jo ikke om 
dagen, man skulle stikke af, for der var det nemt at blive opda-
get, hvis man stod og ventede på bussen ved et stoppested. 
Der kunne komme en af pædagogerne forbi, da de alle sammen 
boede lige omkring farmen. Det var da også Råbjerg, der kom 
forbi og så de to drenge. Råbjerg stoppede bilen, og spurgte 
drengene, om de ikke ville med tilbage, for det her var for ånds-
svagt. Drengene tænkte sig lidt om, til de blev enige om, at da 
de nu alligevel var blevet opdaget, kunne de lige så godt tage 
med tilbage. Det var en kort flugt, men var forsøget værd.   
 
Storebror havde nu været på farmen i nogle måneder, og pæ-
dagogerne mente, at nu skulle han hjem og fortsætte sit liv på 
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Frederiksberg. Nu mente pædagogerne, at storebror havde væ-
ret der længe nok til at forstå, hvordan han skulle opføre sig. 
Storebror pakkede så sine ting, og var klar, da hans mor og 
Sørse kom og hentede ham, og så gik turen bare hjemad igen. 
Hjem til storebrors værelse med plakaterne af de forskellige 
popidoler, sin egen seng og alt det han havde savnet i flere må-
neder. Det var dejligt, og storebror var i strålende humør.  
 
Da storebror kom hjem, startede han på Duevej skole igen, i 
den samme klasse, hvor de havde fået en ny klasselærer, som 
hed Søren. Han var en lille gut med lidt halvlangt pjusket hår, 
og han havde sorte briller på, som så ud som om, de var alt for 
store til ham. Søren røg smøger, Kings, og han havde altid to ni-
kotin gule fingre, der hvor smøgen sad. Søren havde ikke nogen 
særlig udstråling af autoritet, men storebror fandt hurtigt ud af, 
at Søren var en flink og reel fyr, som havde tid og overskud til at 
høre på, hvad eleverne havde at sige, eller hvad de havde af 
problemer. Storebror kunne godt lide Søren, og han gav Søren 
en chance.  
 
Storebror havde ikke set Boye i lang tid, så en dag tog han sin 
cykel, og kørte til Nørrebro for at besøge ham. Storebror ville 
også gerne se Denis og Carl, men han fik kun fat i Boye, da De-
nis og Carl var flyttet ind til byen, hos nogle mennesker Boye 
ikke rigtig vidste hvem var. Boye kendte en, som kunne fortælle 
storebror, hvem det var, Denis og Carl boede hos, så Boye præ-
senterede storebror for Mogens. Mogens var en gammel hip-
pie, der var flyttet ind i en lejlighed i Holtegade, og han troede 
på Jesus, næstekærlighed og alt det der, og så var han homo-
seksuel. Mogens havde to store schæferhunde, Ulf og Bambi, 
og han havde også nogle slanger, en tiger pyton og en grøn 
mamba. Mambaen havde han i et stort akvarium, for den var 
giftig, og den anden var en kvælerslange, som kravlede frit 
rundt i lejligheden.  
 
Det var Mogens, der fortalte storebror, at Denis og Carl levede 
som gade og trækkerdrenge inde i indre by, i noget der blev 
kaldt Pisserenden. Storebror spurgte så Mogens: Hvad fanden 
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er meningen med, at to af mine bedste venner er begyndt at gå 
i seng med mænd og ældre kvinder for penge. Det var virkelig 
for ulækkert, og storebror blev pisse sur på både Denis og Carl. 
Man kunne besøge Mogens nat og dag, for Mogens havde lavet 
et lille fristed for ham og hans dyr, og hvem der ellers ville være 
med. Det mindede lidt om det fristed, som storebror og Niss 
havde forestillet sig om Christiania, så storebror blev ved med 
at besøge Mogens, for her kunne han gøre, næsten som han 
ville, uden at nogen skældte ham ud og sendte ham væk. Det 
var et dejligt sted, for her var der næsten ingen regler.  
 
Da storebror havde været hos Mogens nogle gange, mødte han 
Denis og Carl, og de fik snakket om det med at være gade og 
trækkerdreng, og hvordan de levede. De manglede aldrig 
penge, og de havde det tilsyneladende godt og skægt, for de 
gjorde, hvad der passede dem, og ingen skulle fortælle dem, 
hvor skabet skulle stå, for dét havde de selv styr på. Ja sådan så 
det i hvert fald ud for storebror, så han blev nysgerrig, og 
selvom han syntes, det var ulækkert at gå i seng med mænd og 
ældre kvinder, ville han vide mere om pisserenden. Dét ville 
vise sig at være en stor fejl, for det var da ikke en god udvikling i 
storebrors forvirrede sind.  
 
Storebrors mor og Sørse var begyndt at blive bekymret for dén 
udvikling, så de begyndt at forbyde storebror at komme hos 
Mogens, men det havde den stik modsatte virkning. Storebror 
var så træt af, at de voksne skulle bestemme, hvad han skulle, 
så han blev bare mere og mere inde hos Mogens. Mor og Sørse 
måtte gentagende gange rende Mogens på døren for at hente 
storebror, men lige meget hjalp det, for storebror ville ikke 
være hjemme, så han smuttede bare igen. 
 
Storebror begyndte også at overnatte hos Mogens, og han be-
gyndte at ryge hash sammen med dem, der kom hos Mogens. 
Storebror fik også mere og mere lyst til at finde ud af, hvad pis-
serenden var, for Denis og Carl pralede altid med alle de penge 
og damer, de havde. Det kunne storebror da også godt tænke 
sig, så en dag tog han med derind. 
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Pisserenden var et område inde i indre by, hvor der lå nogle 
værtshuse og caféer, som de homoseksuelle kom på. Det var 
Fortunabar, Can Can, Martinibar, Cosybar, Centralhjørnet og 
Madam Arthur. 
 
Den første aften var på Fortunabar, som lå på første sal i en 
ejendom i Vestergade. Man gik ind i en port og til venstre op ad 
nogle trapper for at komme derop. Når man kom ind, var der 
en lille indgang, som førte ind i lokalet og lige frem for, var væg-
gen dækket af spejle. Til højre for indgangen var der et lille rum 
med nogle borde og stole og baren stod i højre side for enden 
af rummet. For enden af baren var toiletterne. Til venstre fra 
indgangen var der et stort rum med flere stole og borde og 
plads på gulvet til at danse, hvis man ville det.                          
 
Det var Ole, der stod i baren den aften. Han var en af dem, som 
var selvgjorte konger i pisserenden, og han så sig hurtigt lun på 
storebror, da storebror var en køn dreng på fjorten år med 
langt lyst hår, og så var storebror jo en ny dreng. Ole måtte sim-
pelthen have storebror med hjem som den første i pisserenden, 
der prøvede at være sammen med den nye dreng, som var sto-
rebror. Ole blev ved med at give drengene drinks hele natten, 
og da Fortunabar lukkede, fik Ole storebror med hjem til Oles 
bolig. 
 
Storebror vidste ikke rigtigt, hvad det var, han gik med til her, 
og han var heller ikke sikker på, om han ville give Ole lov til at 
røre ved ham, for det var i dén grad grænseoverskridende. Alli-
gevel var det også lidt spændende, for storebror vidste jo fra 
Denis og Carl, at det her ville føre til et liv i sus og dus med 
penge, kvinder og luksus, så han lod Ole gøre, hvad Ole havde 
lyst til. Da storebror vågnede næste morgen, var han mildest 
talt i syv sind, for nu havde han været sammen med en mand, 
og det gjorde ham lidt utilpas. Storebror var jo ikke til mænd, 
og han havde svært ved at acceptere, at han nu havde solgt sin 
krop til en mand.  
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Da storebror mødte Denis og Carl dagen efter på kaffebaren i 
Holte gade, grinede de lidt af storebror, for Denis og Carl vidste 
jo godt, hvordan det var efter den første gang, så de tog lidt pis 
på storebror. Dét skræmte ikke storebror, for nu ville han sim-
pelthen have det samme vilde liv som de to andre havde, med 
alt hvad dette indebar som penge, sprut og damer. Storebror 
ville slet ikke høre efter, hvad hans mor og Sørse ville sige om 
det, og han kunne slet ikke se bagsiden af medaljen, som ville 
ramme ham hårdt nogle år senere og forfølge ham i mange år. 
 
Der var tre selvgjorte konger i pisserenden. Det var Helge, Ib og 
Ole, og Ole havde storebror jo allerede mødt. Helge var tjener 
på Can Can, som var en bøssebar i Lars Bjørn stræde, og Ib var 
taxa chauffør, men i pisserenden havde de tre en overvæl-
dende magt. De tre selvgjorte konger havde en finger med i al-
ting, og et øje på hver en finger, og de var et stærkt trekløver, 
så derfor kunne man vel godt kalde dem for kongerne. Det med 
at blive betegnet som kongerne, havde de tre selvgjorte konger 
det rigtig godt med, så de gav den gas på hver sin trone. 
 
Efter at storebror havde været inde i pisserenden nogle gange, 
syntes han, det var det fedeste sted, han var havnet i, og han 
blev meget hurtigt accepteret af de andre gade og trækker-
drenge. Denis og Carl havde jo været i pisserenden i lang tid, så 
de havde derfor en smule magt over de andre drenge, og da 
storebror var Denis og Carls ven, var det jo ikke noget problem. 
De ældre kvinder og de homoseksuelle blev også meget glade 
for storebror, for han var en smuk dreng med langt blond hår. 
Storebror var fræk og han var med på næsten hvad som helst, 
samtidig med at han var ny i miljøet, så alle ville være sammen 
med den nye smukke dreng.  
 
Storebror blev mere og mere involveret i miljøet, og han følte 
sig egentlig godt tilpas med sin nye tilværelse. Storebror havde 
masser af penge, han levede i sus og dus, og de selvgjorte kon-
ger passede på ham, for de var alle tre meget glade for ham. 
Det der med at være sammen med voksne mænd og kvinder 
for penge, blev fortrængt i bevidstheden. Livet i pisserenden 
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var faktisk meget hårdt for drengene. De levede jo egentlig som 
vagabonder, da de boede på må og få hos de forskellige mænd 
og kvinder, som ville betale for at have sex med dem. De boede 
også hos venner og bekendte, som de enten røg hash eller tog 
andre stoffer sammen med. Storebror og de andre drenge 
tænkte ikke så meget på det, de tog bare en dag ad gangen, og 
de var næsten altid påvirket af en eller anden rus i form af stof-
fer eller alkohol. 
 
En af drengene i pisserenden hed Peter. Han var en dreng med 
langt sort hår, da han var af grønlandsk afstamning, og han 
havde trænet en del karate. Peter var en vild dreng, lige som 
storebror var, Så de to drenge fandt hurtigt ud af at male byen 
rød, og det var faktisk livsfarlige ting, de lavede, når de var på-
virket af hash eller kokain. De kunne finde på at sidde midt ude 
på vejen kl. seks om morgenen, hvor de spiste franskbrød og 
Buko ost, og så måtte bilerne simpelthen bare kører uden om. 
De rendte også rundt på tagryggene af fireetagers bygninger, 
hvor de ville se om, hvem der kunne gå længst på line. Det var 
nok kun et held, at ingen af dem døde af de stunts, de lavede. 
Peter havde en lillesøster, der hed Lene, og hende blev store-
bror glad for, så de var en del sammen. 
 
Sådan gik det i nogle måneder, hvor storebrors mor og Sørse 
hele tiden forsøgte at få storebror ud af miljøet i pisserenden, 
indtil hans mor en dag kontaktede Frederiksberg kommune 
hvor hun bedte om hjælp, og kommunen eftersøgte storebror 
hos politiet. Sporhundene var sat på sagen, da storebrors mor 
og kommunen ville have storebror hjem og måske anbragt et 
sted igen, for storebror var jo kun fjorten år, og hans mor vidste 
ikke, hvad hun skulle gøre. Storebror blev fanget en aften på 
Can Can af to civilklædte betjente, som havde til opgave at 
sætte storebror til observation på Sønderbro åbne afdeling. 
Sønderbro var et sted på Amager for kriminelle under atten år, 
og der var både en åben og en lukket afdeling. Hvad var nu det 
for noget pis, tænkte storbror, han var da ikke kriminel, men 
bare løbet hjemmefra.  
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På den åbne afdeling var dørene til værelserne altid åbne, det 
var kun den yderste hoveddør, der var låst. Det var stort set 
som en ungdomspension, hvor kun hoveddøren var låst. Der 
var fjernsynsstue, billard og bordtennis og et køkken, hvor de 
anbragte kunne lave kaffe og the osv. i den underste etage, og 
på den øverste etage var der værelser til de anbragte. Store-
bror fik et værelse ud imod Amager fælledvej, og da klokken 
blev halv et om natten, sprang storebror ud af vinduet, og tog 
hjem til Helge og drengene i pisserenden, hvor der var penge, 
fest og gang i den. Da de en uges tid senere fangede storebror 
igen, puttede de ham ind på Sønderbros lukkede afdeling. Det 
var noget af et chok for storebror, for der var døren til værelset 
låst om natten, og der var tremmer for vinduet. Hold da kæft, 
det var jo et lukket ungdomsfængsel, tænkte storebror. 
 
Værelset var fire meter langt og tre meter bredt. Der var et vin-
due med tremmer for i den ene ende, og en tyk stål beklædt 
trædør uden håndtag i den anden ende. Inventaret bestod af 
en skibsbriks, et skrivebord med en stol og en lille reol på væ-
gen. Der var også monteret en håndvask, så man kunne få lidt 
at drikke i løbet af natten. Gulvet var beklædt med et filttæppe, 
som man typisk bruger til kontorer og lignende. På afdelingen 
var der et fællesrum, et køkken, en fjernsynsstue og et lille hob-
byrum, og når man skulle have frisk luft, kom man ned i en 
gård, som var lukket totalt til med et højt hegn og et net som 
overdækning. Det lignede en hundegård.  Der var plads til seks 
indsatte på den lukkede afdeling, og der var igen et hold af pæ-
dagoger, som skulle sørge for at få de indsatte sluset ud i ver-
den igen, da de alle havde lavet noget ulovligt såsom biltyveri, 
indbrud og lignende.  Øv noget lort hvor længe skulle han være 
her. 
 
Opholdet på Sønderbro var et stort slag for storebror, for han 
følte sig i den grad uretfærdigt behandlet. Hvad i alverden lig-
nede det at spærre ham inde bare fordi, at han ikke opførte sig 
som almindelige drenge tænkte han. Storebror var da godt klar 
over at hans mor ikke brød sig om, hvad han lavede, men så 
måtte hun da tage ansvaret i stedet for at sende ham væk igen. 




