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1. udgave 1. oplag 

Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver anden udnyttelse af denne bog eller dele heraf 

er kun tilladt med forfatterens skriftlige accept ifølge gældende 

dansk lov om ophavsret.

Korte uddrag til brug i anmeldelser er undtaget. 

BIOS  – www.Forlag1.dk 



Alt går over, det er bare et spørgsmål 
om tid.  

En fiktion har sine egne love. 
Derfor er bogen her en fiktion.
Mennesker i en fiktion.

At livet ikke har mening betyder vel ikke, at alt hvad jeg 
laver er nyttesløs. 

Smerterne forsvinder ikke, men forsoning letter. 
Mennesker sårer og gør umenneskelige skader på 

hinanden.
Hvorfor laver mennesker så mange begrænsninger for 

hinanden, når de ved, at de ikke kan leve op til dem? 
Nu stopper du, nu havde vi det lige så godt, hvorfor 

siger du så sådan noget, lige nu? Du ødelægger den gode 
stemning.

Undskyld.

Tale er sølv, men tavshed er guld, sagde mor.



Med en særlig tak til
Franz Schubert
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NORA

Hun vidste det. Hvad vidste hun? Hun havde i hvert fald 
hørt om det. Sjælen og kroppen dør ikke samtidig. Sjælen 
dør lidt senere. Ens hår og negle dør samtidig med sjælen. 
Bare et par dage senere. Hun kaldte det sjælen, andre kaldte 
det for bevidstheden eller ånden. Hun var ligeglad med, 
hvad det blev kaldt. Hun vidste bare, at hun ville gå tilbage 
til det intet hun kom fra, men først efter at sjælen var død. 
Kroppen vil blive afsjælet, når tiden kom. Og hvornår den 
kom, ville være afhængig af dødens årsag, var der nogen, 
der havde sagt. 

Underligt nok, men hun kunne høre, hvad der skete og 
høre hvad der blev sagt rundt om kisten. Det fandt hun ud 
af, mens hun lå i den. Noget hun havde regnet med og håbet 
på. Roberto havde – lige som hun havde – spurgt sig selv, 
hvordan det mon ville være at ligge død og høre familien 
snakke. 

På familiens opfordring var låget taget af. Sådan gjorde 
de i Holland, havde Anna sagt til bedemanden, da hun som 
første ankom. 

Se, hvor fredelig hun ser ud. Synes du ikke, at hun ligner 
sin bror, den lange afstand mellem mund og næse, kan du 
se det? Og hviskende: Den stakkel, det var sørme ikke nemt 
for hende de sidste par år. Men hvad, vi prøvede jo. Hun 
ville ikke tage imod, husk det. Og Anna, prøv at la’ være at 
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bebrejde dig selv. Hun boede så langt væk fra os. Hun ville 
jo ikke tage imod. Du gjorde, hvad du kunne. Nej, se, hvor 
smukt hendes hænder ligger, lige på kussehåret. Lige som 
dengang Robertos hænder, de lå så pænt foldet over hans 
pik. Kan du huske det?

Så begyndte de at snakke meget sagte, så det næsten 
ikke var til at høre, hvad de sagde til hinanden. Sjælen lå så 
tryg under Noras hænder. 

Nora kunne fornemme, at de så spørgende på hinanden. 
Hvad var der sket? Bekymrede blikke? Nora vidste, at de 
havde brug for hinandens opbakning og støtte lige nu. De 
var bange. 

Julia kom. Hun hilste på Anna og Annas veninden Ellen og 
gav hånd til dem begge. Godt du kom, sagde Anna. Julia 
nikkede og så på Nora. Hun ser fredelig ud, sagde hun og 
spurgte Anna, hvad hun døde af. Aner det ikke, var svaret. 
Hvornår kom du til Danmark? Jeg fløj i går fra Nice og 
overnattede på hotel Ibis i København, svarede Julia.

Mennesker der tilfældigt kommer i uventede situationer, 
og ikke ved, hvordan de skal reagere? Det er tydeligt at se, 
at det vil gå dem galt. Eller hvad? Almindelige mennesker i 
ualmindelige omstændigheder, ville han sige. 

Hvis jeg skulle købe mig en spadserestok, så løser det 
godt nok ikke noget, men jeg kan da i det mindste gå lidt 
bedre, havde han sagt. Men ville han nu også købe sådan en? 
Han døde inden.
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Alle lever livet med ubesvarede spørgsmål, og accepterer 
et svar på et spørgsmål, der i grunden ikke kan besvares.

Der kom en mand ind, og han blev stående ved 
døråbningen. Han var klædt i mørk habit, hvid skjorte og sort 
slips. Julia, Anna og Ellen, der stod ved kisten, så spørgende 
på hinanden. De vidste, ikke hvem han var. Da han blev ved 
med at stå ved døren, og virkede lidt usikker, gik Anna hen 
til ham, og sagde, at hun var en søster til Nora, der lå i kisten. 
I am her sister, Hun pegede i den retning. Jeg kondolerer, 
sagde han, og tilføjede, jeg er taxachaufføren. Han havde 
glemt, at de var fra Holland, undskyldte pænt og fortalte 
så på engelsk, at han var taxachaufføren. Taxachaufføren? 
Havde hun haft et forhold til en taxachauffør? Nora? Nej da, 
ingen kunne forestille sig, at Nora havde et forhold til en 
taxachauffør. Havde hun så ikke Palle længere?

Han kunne mærke de nysgerrige blikke, der var vendt 
mod ham. Derfor tilføjede han hurtigt, at det var ham, der 
have kørt taxaen den dag. Og at han var arbejdsløs jurist, og 
tjente sine penge ved at køre taxa. Han havde også gået med 
Metro avisen, men på grund af dårlig ryg, havde han været 
nødt til at finde andet arbejde. Det var bedre for ham at køre 
bil, mente han. Efter denne forklaring troede familien nu, at 
han ikke kom som taxachauffør, men som en hun kendte, en 
ven eller noget i den stil.

Det må være kommet som et chok for jer, fortsatte han, 
det var da også noget underligt noget, der skete. Han holdt 
en kort pause. Da jeg kørte med hende den dag, fortalte hun 
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mig, hvor svært det havde været at blive dansker. Hun blev 
det aldrig rigtig sagde hun. Jeg er selv fra Tyrkiet, så jeg 
vidste godt, hvad hun snakkede om. I dag er det ikke mig, 
men mine børn, der har problemer, sagde han afsluttende. 

Det gik op for ham, at det havde været noget overflødig 
snak og han fortrød. Hvorfor skulle han nu stå her og sige så 
meget på sit gebrokne engelsk? 

Sådan er det så ofte. 
Hvad vidste de om Nora, udover at de fik at vide, at 

hun i en sen alder var blevet færdiguddannet som psykolog. 
I grunden vidste de i det hele taget ikke ret meget om 
hinanden. De spurgte så lidt som muligt. De vidste, at det 
var det klogeste. Det var præcis det, mor altid havde sagt til 
dem. Først da mor blev gammel, begyndte hun at indse, at 
det måske ikke altid havde været klogt at holde mund. 

Taxachaufføren indså, at det var bedst ikke at sige mere, 
medmindre de bad ham om noget. Han gik lidt tættere hen 
til kisten, så han kunne få et glimt af Nora. Nora lå meget 
fredeligt og der var ellers intet at se på hende. 

Nora havde hørt på stemmen, at det var ham. Det var 
sørme venligt af ham at besøge mig. Det var rigtigt, at hun 
havde fortalt ham, at det havde været svært for hende at føle 
sig eller være som en dansker. Alt for ofte var hun blevet 
mindet om, at det var hun ikke. Hun blev misforstået. Hun 
brugte en forkert tone, en forkert vending og alt dette blev 
hos nogen opfattet forkert. Men kunne man li’ Nora, så blev 
hun jo bare rettet. Kunne man ikke lide hende, så kunne 
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man jo bare misforstå hende. Så nemt var det. Hun havde 
en gang en veninde, der sagde, at det måske lige nu var 
meget charmerende med de mange sprogfejl og de forkerte 
udtalelser hun lavede, men om nogle år ville ingen mere 
synes om det, så ville det blive til en irritation. Som om hun 
gjorde det for at være morsom. Hun kunne ikke altid selv 
høre de fejl hun begik og kunne blive så ulykkelig, når hun 
blev misforstået. Det var ikke nemt at bruge ord og begreber 
rigtigt.

Var det for resten godt nok, det hun sagde i går? Forstod 
de hende? Havde hun kvajet sig?

Tusind tak for i aften, det var meget hyggeligt. Når 
hun så var kommet hjem igen og begyndte at tænke over 
det, hun havde sagt og hvad de andre havde sagt, så opstod 
problemet. Hvorfor sagde han det? Hvad mente han med 
det? Blev hun misforstået? Forstod han hvad hun mente? 
Var hun for negativ? Jo, det var nok hendes skyld Og når 
hun næste dag ringede for at høre om hun havde sagt noget 
forkert, så havde han for længst glemt hende og hendes ord. 
Sådan er livets gang også. Alle passer sig selv og om nogle 
år er hun ikke mere. Hvorfor skulle hun dog være bange for 
at kvaje sig.

Mor sagde altid at tale er sølv, men tavshed er guld.

Lene? Hun kom lige i det øjeblik, Julia spurgte efter hende. 
Forpustet forklarede hun, at hun kom så sent, fordi hun i går 
havde trådt på sit gamle vækkeur. Glasset var gået i stykker, 




