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kAPITEL 1

Læseheste og andre heste

Inde i hovedet?
Året var 1957, jeg var begyndt i skolen, og min lærerinde hed Ebba Berg. 

Hun var iført en grå spadseredragt af noget kradsende stof og var streng, 

men retfærdig – nøjagtig som en lærer skulle være. De voksne sagde, at 

hun var stabil og havde ordenssans, god til at lære fra sig og ugift – netop 

som en rigtig frøken skulle være.

En dag spurgte frøkenen:

– Leif, hvad er fire plus fire?

Jeg kunne godt lide at få spørgsmål og kiggede derfor ned på mine 

hænder og begyndte straks at regne på fingrene. Da jeg drejede de to 

tommelfingre ind mod de respektive håndflader, så jeg, hvordan der stak 

otte strittende fingre op foran mit ansigt.

– Otte, svarede jeg stolt.

– Det er rigtigt, men prøv at regne i hovedet. Derfor, hænderne om bag 

ryggen, og nu spørger jeg igen: Hvad er fire plus tre?

Så blev det straks sværere. Det var ret besværligt rent fysisk at have 

hænderne bag ryggen, når man sad på sådan en stol, der var bygget sam-

men med bordet, men endnu sværere var det at regne ‘i hovedet’. Men det 

blev lettere, da jeg lod fingrene røre ved ryggen, og gennem denne taktile 

fornemmelse kunne jeg mærke, hvor mange fingre det blev. Glad til mode 

rapporterede jeg det rigtige svar, og frøkenen sagde, at det var rigtigt, og 

at det var godt, at jeg regnede i hovedet, eftersom det var det, der kende-

tegnede et læsehoved.

Jeg ved ikke, om hun nogensinde opdagede mit snyderi, men jeg havde 

selv en mistanke om, at der var noget galt med mit hoved, eftersom jeg 

hele tiden havde så stor nytte af fingrene. Snydesedler – som fingerreg-

ning hørte til – var af det onde. De var næsten syndige. Og der var flere 
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