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someone to love
somebody new
somone to love
someone like you

(Lennon & mcCartney 1962)
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katastrofen

– Vi skal flytte, sagde far en maj aften, da vi sad og spiste ude i haven 
under guldregnen.
 – Flytte, råbte vi alle tre i kor. Hvorhen?
 – Ja, det ved jeg ikke endnu ...
 – Ved du ikke engang, hvorhen vi skal flytte, udbrød jeg forarget. 
Jeg var den ældste af os tre brødre og var lige blevet konfirmeret til 
bededag.
 – Hov, hov, bette mand, sagde far. Der sad en træt fure ved mun-
den, som jeg for første gang bed rigtigt mærke i. – Nu skal du ikke 
komme for højt op. Det er jo også lidt for din skyld. Hvis I tror, det 
er gratis at fodre sådan tre forslugne hvalpe, kan I godt tro om igen. 
mor nikkede og vidste altså alt om, at vi skulle flytte. Hvorfor havde 
hun ikke sagt noget?
 – Det er da ikke os der har-æ, har-æ be-æ ... be-æ ... stemt, at vi skal 
være til, stammede min mellemste bror.
mor kom til at smile ad Henrik, men også han var såret, en tåre sad 
ham i øjnene, hvorimod min mindste bror bare skovlede ind af 
»FOSkA«-havregryn, det eneste han efterhånden spiste.
 – Altså, fortsatte far, – hvis du består prøven til realskolen, skal vi 
føde på dig i tre år mere. Pengene vokser ikke på træerne, og den 
forbaskede privatbane kan jo hverken betale en til at leve eller dø ...
 – Jamen, jeg vil ikke på realen, jeg gider s'gu' ikke ...
 – Ikke bande, når vi spiser, sagde mor, hvad så det skulle betyde?
 – Du er heller ikke kommet ind endnu, du var jo bare »måske 
egnet«, husk det, min gode herre ...
 – Overassisterende underportør, hviskede jeg hårdt, så det lige 
kunne høres ...
 – Hvad siger du, hidsede far sig op og satte tungen i en bule ud 
i kinden. Så var der lussinger i luften. Tallerknen med frikadeller og 
lidt rester rabarberkompot skramlede mod skålen med kartoflerne.
 – Hvad sagde du? gentog han.
 – Du ved godt, at far ikke vil have du kalder ham det, vrissede mor.
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 – Vil du tie! truede far.
 -Ja, ja ... fars jerngreb i min overarm satte blåbrune pletter som var 
synlige til henad grundlovsdag ... Ja, ja, sagde jeg, da han ikke slap 
med det samme.
 – Nå! hvæsede far og satte sig igen.

Den hyggelige spisestemning under guldregnen var omgående for-
duftet. min mindste bror holdt skeløjet øje med hver af os. Der sad 
lidt havregryn i den højre mundvig.
 – Havregryn, sagde mor. Og Per tørrede sig med sin solbrændte 
baghånd.
 Far spiste atter en frikadelle, mens mor begyndte at tage af bordet ...

Far havde været på stationen hele dagen. Aftenen før havde han haft 
vagten, til det sidste tog gik fra Thisted til Aalborg over midnat. Han 
var træt, når han kom hjem, træt, når han stod op. Jeg kunne ofte 
høre dem snakke lavmælt sammen gennem loftsbrædderne oppe fra 
mit værelse. Jeg havde en lytteknast:
 – Det er ikke et sted at blive hele livet. Det er forbi med de små 
privatbaner. Nu er det bilerne. Vi bliver skåret ned i personale. Det er 
helt uansvarligt. Det ender med, at der er nogen der bliver slået ihjel, 
ligesom dengang stationsforstander Jessen glemte at rulle bommene 
ned til tiden, og de to unge omkom på motorcyklen, hørte jeg far 
fortælle med mørk krymtende stemme.
 – Hva' nu? hviskede mor.
 – Jeg vil finde noget andet. men vi må tie stille med det, ellers ryger 
vi bare ud af huset her ...

Huset, vi boede i, tilhørte privatbanen. Vi havde aldrig boet andre 
steder. Lige efter krigen flyttede mor og far ind. Det var bedste-
fars skyld. Han var baneformand på strækningen fra Aabybro til 
Nørresundby og havde meget at sige, fordi han var en af banens æld-
ste medarbejdere. Da han gik af, fik han et guldur, som nu havde fået 
plads i fars skrivebord, efter at bedstefar døde i efteråret 61. mens 
bedstefar levede, var der aldrig tale om at flytte. Far turde ikke. Han 
havde gjort enkelte udbrudsforsøg; men de var alle faldet til jorden. 
Sidst med hans forevisninger rundt i missionshusene af filmen »Jesu 
liv og død«. »Den var der heller ikke penge i,« sagde han en aften.
men så snart bedstefar var død, kom der en uro over far. Han tyrede 
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søndagsaviserne igennem, inden folk kom og hentede dem ved 
middagstid på stationen. Jeg sad sommetider ved billetlugen for at 
hjælpe, og når så Simonsen fra Hedeselskabet kom og ville have 
sin »Jyllands-Posten« eller gartner Seluzcko skulle afhente frøken 
Hazzelrots »Berlingske Tidende«, strøg jeg ind til den gamle på post-
kontoret og sagde, at nu skulle jeg have avisen til den og den.
 – Pokkers osse, nå, sig jeg kommer!
Hvis det var frøken Hazzelrots, sagde han:
 – Sig til den bette gnom, at gimpens avis ikke er kommet endnu; 
men at du bringer den ...
Den vindøjede polak så på mig gennem glasgluggen med et mistro-
isk blik.
 – Nå, hvad skal det betyde? spurgte han.
 – Betyde? Jeg så på hans behårede næsebor.
 – Ja, at frauens avis ikke er kommet?
 – Frauens? abede jeg efter.
 – Frøken Hazzelrot ... hans øjne dansede.
 – Nå, hende ...
Far stak hovedet ud af postkontorets dør.
 – Den kommer med næste tog, råbte far.
 – Javel, tak portør Nielsen. Tak, tak ...
 – Selv tak, smilede far, og forsvandt atter ind til annoncerne.
 – Sårn' en bette lusepuster, lo far og tændte veltilfreds piben.
 – Ved du, at Seluzcko og frøken Hazzelrot er kærester, far?
 – Ja, jeg har hørt en fugl synge om det. Han har alligevel nogle af 
Gal-Jenses træk i sig ...

men nu var det altså alvor med at far skulle finde andet arbejde et 
nyt sted. Jeg gik op på mit værelse. Jeg skulle ikke mere bo her, hvor 
jeg havde boet alle fjorten år af mit liv. Jeg frøs, selv om der var bræn-
dende varmt ude på loftet, hvor solen, dag efter dag, pinsen igennem 
havde brændt på tegltaget. Ja, det var sådan, at når jeg sad der om 
eftermiddagen, var luften så tør og hed, at mundhulen klæbede til 
tænderne.
 Jeg havde to værelser. Det inderste, gavlværelset, ud mod 
kærlighedsstien, hvor jeg sov. Det yderste, ud mod loftet, der havde 
jeg mit museum, som efterhånden bredte sig ud over det hele. 
Efter bedstefars død havde jeg fået hans dækketøjsskab og chatol. 
Chatollet havde et hav af skuffer. Dem fyldte jeg med oldtidsredska-
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ber. karl og jeg havde på få år fået samlet os en anseelig samling. 
Vi havde fundet en boplads oppe i nærheden af Hjortdal. Her lå 
en såkaldt oldtidsager, og langs disse tydelige småhøje i landskabet 
væltede det op af jorden med potteskår. Hver lille skuffe var fyldt til 
bristepunktet med jordrøde og okkergule potteskår. Nu skulle det 
altsammen fjernes. Far havde truet med, at når vi flyttede fra dette 
skrummel af et banehus, kunne der ikke være tale om, at jeg fik to 
værelser og et loft for mig selv.
 – Jamen, hvor skal jeg så have det?
 – På lossepladsen med hele molevitten ...
mit museum var det halve af mit liv.
 – Du er ikke rigtig klog. Jeg har jo mange sjældne ting ... Jeg ...
 – Ja, da bliver det ikke anderledes. Skal vi til at købe vort eget hus, 
får vi kun råd til det halve antal kvadratmeter. Indskrænk dig! sagde 
den gamle og gik.

min samling af æg, sommerfugle og fjer var også anseelig. Æggene 
havde jeg samlet sammen med Lille John Wayne. Jeg havde hele 
barndommen haft en frygt for ham. Han var underlig kold, men 
kunne blive overstrømmende varm, hvis han en tid fandt godhed for 
en. Han havde ingen venner, kun i korte perioder, hvor han legede 
sammen med en bestemt fra morgen til aften. Da kunne man ikke 
være sammen med andre. Lille John Wayne tålte ingen i sin nærhed 
han ikke selv havde valgt ud. En tid var det mig. Vi samlede æg. Det 
vil sige, jeg samlede æg; men det var Lille John Wayne, der skaffede 
mig de fleste. Han kunne klatre i træer, som en tarzan svang han sig 
i lianerne i junglen. Han hang som en koalabjørn på de yderste høje-
ste elmetræer i katrinelyst: Skov, klatrede møjsommeligt ud til et hul 
i stammen, hvor en træløber eller en spætte havde sin rede.
 – Her er der fandme en, råbte han ned til mig fra sin svimlende 
højde.
 – kan du nå ind, råbte jeg op i det flimrende, solgrønne skovloft.
 – Det skal fandme nok lykkes, grinede Lille John Wayne med tæn-
derne fremme.
 Og så opstod der nogle minutter, hvor skoven åndede i et andet 
toneleje end før. man kunne høre de fjerneste fugle ud mod tegl-
værket og ind mod herregården Bratskovgård, mens fuglene nær os 
tav, som når et rovdyr hærger. Lille John Wayne stak grisk sin magre 
brune hånd ind i hullet. Hulede den så fingrene smallede sig ud i 
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en spids klo, alt imens den bestjålne fugl sad i det nærmeste træ og 
gav små uhyggelige lyde fra sig. Træløber. Rødstjert. Stær. Halemejse. 
Spætmejse. Stærens øjne udvidede sig, træløberens zorromaske flyt-
tede sig i ryk, indtil Lille John Wayne råbte gennem skoven:
 – Jeg har det fandme, jeg har ægget ... se ... så samlede han sine 
kræfter i én arm og ét ben, stoppede det varme æg ind i munden for 
tavst at krybe ned ad træets stamme med alle fire lemmer spredt ud, 
som var han forvandlet til et hornet, kloagtigt reptil.
Først da hans fødder ramte skovbunden og ægget atter var i hans 
hånd, råbte han et sejrsråb, der sluttede med fandme og helvede og 
satan, som en besværgelse til det, der nu skulle foregå: udpustningen 
af ægget.
 – Har du dolken, sagde han studst.
 – Her er den. Jeg – havde opbevaret hans nøgler, dolk, majspibe og 
tobak, samt tændstikkerne, mens han var oppe i træet.
med professionel sikkerhed tog Lille John Wayne dolkespidsen og 
drejede uhyre forsigtigt et bitte hul i begge ender af ægget.
 – Nu håber jeg den releme ikke, der er unger i ægget allerede, hvi-
skede han hæst og pustende ud af næse og mund. Han holdt ægget 
op imod sollyset.
 – Det bliver godt, tror jeg, sagde han. Nu tog han det rødplettede 
skrøbelige æg og satte det for munden. munden spidsede sig og 
øjnene trådte frem af øjenhulerne, indtil det øjeblik var nået, da den 
gule æggemasse drev i en hale ud af hullet. Lille John Wayne lignede 
et rovdyr, en væsel, en sort ilder.
 – Hokus pokus filihankat, værsgo’ din tøsedreng, grinede han og 
gav mig ægget. – Det har du heller ikke, vel? Nu skal vi den onderen-
demig have os en smøg. Hit med kolben ...

Alle mine æg skulle altså også bort. Jeg stod og beundrede dem, et 
for et. Jeg havde lagt dem i små tændstikæsker. Der var vel omkring 
de 70-80 forskellige. De store lå i husholdningsæsker, svane, blis-
høne, gravand. I de små havde jeg lagt mos i bunden af æskerne, i de 
store, tørt gult græs. Hvor var de smukke, farverne.
Sangdroslens isgrønne æg med få sorte pletter, rødkælkens bitte 
rødgule æg fra den dag Lille John Wayne havde taget mig med til 
katrinelyst Skov. musvittens spinkle rødflammede æg lagt ved siden 
af musvågens kæmpeæg, i farve næsten magen til musvittens og 
blåmejsens.
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Vi skulle flytte. Første august. Jeg skulle altså højst bo her to måneder 
mere. Hvorfor pokker kunne vi ikke bare blive her? Alt det snak om 
et nyt hus, nyt arbejde. Bare man selv var voksen og kunne bestem-
me. Jeg tog et æg, som Lille John Wayne havde givet mig en dag. Det 
lillebitte. Blåmejseægget. Jeg knuste det mellem fingrene. Det var så 
tyndt, at jeg knapt kunne mærke det, da jeg kvaste det. En fugl der 
aldrig blev til. Jeg var vred på mig selv og vred over min ødelæggelse 
af ægget. Lagde mig over på bedstefars divan, som jeg havde fået sat 
ind på mit museum. Åbnede begge døre og de to tagvinduer. Fandt 
min majspibe, som jeg havde købt i Aalborg, da vi holdt blå mandag. 
Stoppede den med skodder fra mors og fars askebægre, tændte og 
lod den lyse røg stige langsomt ud af munden. Prøvede at lave ringe, 
som Lille John Wayne kunne det, men det lykkedes ikke. Røgen var 
kvalm, stærk. Jeg lagde piben i skuffen igen, var lidt svimmel og 
tørstig. Den tørre luft. Jeg kunne høre solsortene sidde og fløjte 
vemodigt i maler Heisings blodbøg. Jeg kunne høre stationsforstan-
der Audesen rulle bommene ned. Det var blevet helt tosset med 
hans drikkeri. mor sagde, han havde kræft. Vistnok en hjernesvulst. 
Han havde kun kort igen. Hvor var livet noget lort, tænkte jeg og 
lagde mig træt på bedstefars divan. kom til at mærke bedstefar op 
gennem ryggen, fordi hullerne efter hans spidse skulderblade sad 
der så tydelige. Hvad var det altsammen for noget? Døden, hjerne-
svulst? »Jo, men han ser dobbelt«, havde Lysthus-Andrea sagt til mor, 
og hun vidste det, for hun lå og bollede med ham ... Jeg døsede. 
Tænk at gøre det med hende. Det grønne lysthus med de farvede 
hjørneruder, rød, gul, grøn, blå ... det værste var flytningen. Det var 
en katastrofe. Hvorfor kunne voksne bestemme? Jeg ville ikke flytte; 
ville ikke ... de sataner ... Jeg døsede, fuglene, toget der kørte ind til 
perronen, den velkendte lyd af døre og fløjt og snak af folk, der gik 
forbi dernede på kærlighedsstien. Atter de vemodige solsorte. Da 
hørte jeg far komme op ad trappen. Jeg besluttede at lade, som om 
jeg sov. Han bankede på. Det plejede han ikke!
 – Sover du? spurgte han sagte.
Jeg lod som ingenting, kneb øjenlågene fast i.
 – Du sover ikke, vel?
Jeg åbnede øjnene på klem.
 – Hva'? Nej, jeg lå kuns og tænkte lidt.
 – Er du ked af det stadigvæk, spurgte far blidt.
Jeg fik vand i øjnene. Nej. Det ville jeg ikke. Jeg ville simpelthen ikke 
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være det bekendt, at ligge og flæbe, mens han så på det.
Han sad lidt og kikkede på mine skabe og hylder, de udstoppede 
fugle, stenalderudstillingen. Det var sjældent, han kommenterede 
mine ting.
 – Er du glad for at bo her?
Jeg nikkede.
 – Jeg ved godt det er svært, sagde han lavt.
Det gav et stik i mit hjerte. Jeg kunne se på far, at det han ville sige, 
var den uafvendelige dom over det sted, hvor vi havde boet altid.
Han sad igen og kikkede tavst ud i luften. Jeg så ham sjældent sådan. 
Jeg syntes min far var ung. Det havde jeg tænkt: tit, når jeg legede 
sammen med købmandens Julius, Boghandlerens knud, Hotellets 
karl. I dag kunne jeg se, at far var gammel. Han var rynket, det hvide 
i hudens rynker var glattet ud, det solbrændte i huden omkring 
øjne og mund lignede udspredte kinesiske vifter, men der var ingen 
glæde. Da forstod jeg pludselig voksenlivet. Jeg ville ikke være vok-
sen. Jeg ville udsætte det. Jeg ville protestere. Jeg ville ikke flytte. Jeg 
ville ikke gøre, som de ville have mig til. Den skide realeksamen. Jeg 
skulle vise dem.
 – Det er jo også for din skyld, begyndte far. – Vi vil gerne, du skal 
blive til noget. Det skulle lige være mig, der havde fået sådan en 
chance. Du vil jo gerne være skovfoged, ikke? Sådan som du har 
snakket om det, ikke?
 – Jeg gider fandme ikke!
 – Hold nu op. Ikke igen, hør nu ...
 – Nej, jeg gider ikke mere, når vi skal flytte ...
Far blev hvid i ansigtet:
 – Jamen, det er besluttet, din forkælede hvalp. Nu må du til at tage 
dig sammen ...
Selv om jeg ikke ville såre ham, selv om jeg kunne se, at han var træt 
og trængt, sagde jeg det alligevel:
 – Jeg hader dig ...
Da rejste han sig, så på mig med de længste øjne, jeg husker. Vreden 
bølgede i ham.
 – Rejs dig.
Jeg gjorde det ikke.
 – REJS DIG ...
Jeg gjorde det. Og fik sådan en på skrinet. Den anden sidste i min 
barndom.
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Det hele kunne også være så forbandet og aldeles lige meget. min 
højre kind sved. Det gjorde ondt. Befriende ondt. Det var dejligt, at 
det hele var overstået med en syngende, svidende lussing. Han skulle 
få det betalt. Dem begge to. Jeg ville skride, så snart jeg kunne. Ikke 
et øjeblik længere ville jeg gå i skole. Ud at sejle? Jeg vrikkede min 
underkæbe frem og tilbage og konstaterede med ét svagt smil, at 
jeg ikke var gået fra underbid til overbid endnu, selv om slaget sad 
præcist. Hvis han gjorde det nogensinde igen, skulle han få sådan 
en på lampetten, garantrisse, så han aldrig glemte det, den gamle 
idiot. Ud at sejle? Jeg havde læst Jack London. Han sejlede. Amerika. 
Alaska. Jeg kunne godt tænke mig at blive sådan en der rejste, arbej-
dede mig frem i verden, og så måske skrive om det ligesom karl 
Eskelund. Jeg havde læst mange af hans artikler i »Familie-Journalen« 
og »Hjemmet«. Jørgen Bitsch. Jeg havde klippet en artikel ud, som 
fortalte om perledykkere i Ny Guinea. De havde kniv i munden til 
at åbne muslingeskallerne med. Hvor lå nu den artikel? I skabet, 
bedstefars tobaksgule valnøddeskab. Jeg havde lagt den ind i en bog, 
som jeg fik i julegave sidste år. »Jeg ser på fugle«. Der var den. Jeg rej-
ste mig, smerten fik mig til at se mig i spejlet. Jeg smilede over min 
plan og min hævn. Jeg ville fanden rende mig ud at sejle. Artiklen 
var der. Og pludselig stod det med en lysende klarhed for mig, at 
det ikke var perlerne og det at sejle, jeg tænkte på. Nej, det var de 
indfødtes kroppe, kvinderne, de kobbergule legemer, drivende af 
væde, mens de spidse bryster stod som buttede horn ud i luften, og 
de tynde bomuldstrusser tydeligt aftegnede de sorte hårtrekanter 
mellem benene. min pik rejste sig omgående. Der var intet at gøre. 
Jeg tændte radioen. Satte slåen for. Trak bukserne og underbukserne 
af, øjeblikket efter kom jeg i en befriende udløsning, som bølgede 
stærkt igennem kroppen og som tog min smerte og vrede. Jeg 
havde slet ikke opfattet, at radioen kværnede løs om khrusjtjov, der 
advarede USA, og om Scott Carpenter, der lykkeligt var returneret til 
jorden efter tre dage i himmelrummet. Jeg var udmattet af min egen 
himmelflugt, min egen selvoptagethed, uskyld.
 Nu så jeg, at det var blevet mørkt i mine to tagkamre. Varmen var 
tung, men syrenerne lige under gavlvinduet gjorde luften let. Jeg skru-
ede på skalaknappen, fandt helt ude til venstre »Radio Luxembourg« 
og lod musikken og reklamerne strømme ud gennem det grynede 
mørke, solsortene forstummede. De lyse nætter var begyndt, stod 
som et blågrønt skær over stationsforstander Audesens nøddehegn. 
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Jeg skulle til at slukke radioen for at lytte efter flagermusenes svage 
piib-piib over kærlighedsstiens tjørnehække, da speakeren hævede 
stemmen og sagde navnet TONY Sheridan and his backing group. 
De sang gud hjælpe mig »my Bonnie«, men det  var ikke den samme 
melodi, som fru Olsen havde lært os at synge i engelsktimerne, hvor 
vi læste efter »The Tortoise«, nej, der var en svimlende rytme, trom-
mernes og bækkenéts dumpe klang og guitarerne, bas og single, i et 
skælvende lydsug, der gjorde ondt i hjertet.
 Jeg prøvede at efterligne rytmen straks Tony Sheridan var færdig; 
men jeg kunne ikke finde de hidsige pigtrådsslag i rytmen. Det var 
første gang, jeg hørte The Beatles uden at vide det var dem. Siden fik 
Bolle deres singleplade »Love me do«, som hans far havde med hjem 
fra England.

Den aften kom Beatles til Brovst. De indvarslede det nye, forandrin-
gen, katastrofen. Jeg havde ondt i hjertet ... og kæben.
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måske egnet

Jeg var faldet i søvn uden at slukke radioen. min Beolit 608 Fm stod 
stadig på Radio Luxembourg. musikken var borte. Det skrattede og 
hvæsede, svagt kunne høres en østeuropæisk radiostation, som efter 
kaskader af ord nu havde lange pauser, hvor det bare gentagende 
lød: dut ... dut ... dut ...

Jeg gik ned for at tisse og opdagede, at mor i går aftes havde stillet et 
glas cacao og to stykker ristet franskbrød op oven for trappen. Hun 
forsøgte altid at forlige os, når vi havde skændtes, den gamle og jeg. 
Det var nu længe siden, han havde baldret mig sådan en på kassen, 
som den jeg fik i går aftes.

Da jeg kom tilbage, spiste jeg de to stenhårde franskbrødsmadder og 
drak cacaoen. Det smagte himmelsk. Jeg var skrupsulten.
 mit gavlvindue stod stadig åbent. Altså havde de gamle ikke været 
oppe for at se om jeg sov. Selvfølgelig havde de ikke det. Far havde før 
trådt på en asiet så hele herligheden raslede ned ad trapperne, og både 
jeg og gråspurvene under taget vågnede.
 Solen var ikke stået op. Det var lyst. Ovre i maler Helsings stærekasser 
var der allerede et leben. Fuglene sad på pindene og husgavlene med 
løse vinger og sang. Der var stille over villahaverne og nede omkring sta-
tionen. man plejede altid at kunne høre en lyd fra et menneske eller en 
maskine, bil eller tog, men så tidligt, klokken var fire, var jeg den eneste, 
der var vågen. Jo, også stationsforstander Audesens kornfede hankat, Sta-
Ibs, var ude at se sig lidt omkring. Det var lige før solen brød igennem. 
kattens hvide pels var nærmest flamingorød. Den havde ikke set mig i 
gavlvinduet. Jeg tog et forstenet søpindsvin, som jeg havde flere af lig-
gende i karmen sammen med nogle vættelys. Når den kom lidt nærmere 
det blomstrende jordbærbed, ville jeg se, om jeg kunne ramme den i 
nødden. Sta-Ibs løftede kuldskært sine poter. Lidt længere, min fine ven. 
Jeg kastede. men langt forbi den ind i de høje rabarber. Sta-Ibs fes hjem 
til stationsforstanderens igen.
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 Nu kom solen. Den var gammelgul. kom usædvanlig skråt ind fra 
gartner makarovitsch. Fuglenes sang steg i takt med lyset. Der var en 
koncert uden lige. Det gjorde ondt i mit bryst, så smukt var det. Jeg 
måtte atter tisse. Jeg ville ikke ned igen for ikke at vække de andre. 
Jeg kunne gøre det ud af vinduet; ingen var jo oppe. Strålen stod i 
en smuk bue, gennemlyst af solen, ned over min brors kaninbure. Jeg 
ville ramme huggeblokken, hvor far hver anden søndag slog en høne 
ihjel med øksen. Der sad en fjer i sort, størknet blod, men strålen var 
for kort. Pokkers.

Flytte. Alt det, jeg kendte. Alt det, der var mit. Fandens også, at voksne 
bestemte. Jeg ville ikke. Nu ville jeg noget andet. Det var i dag, jeg 
skulle til optagelsesprøven. Hvor var nu sedlen? Den lå på mit skrive-
bord, et gammelt toiletbord med vippespejl, som havde været Post-
Albinus’ Skufferne lugtede stadigvæk af hans hårpomade. På sedlen 
stod tre muligheder:

 1) Egnet
 2) måske egnet
 3) Ikke egnet

Jeg var måske egnet. Det vidste jeg godt. Jeg havde i den sidste ter-
minsprøve kun et halvt stykke rigtigt.
 – Det nemmeste var forkert, sagde lærer Binderup.
 Det er derfor. Stykket handlede om ost. Det lød:

2460 kg ost kst. 4,35 = 101,77 kr.
Omkst. = 101,77 kr. + 278,45 kr. = 380,22 kr.
6% af 2460 kg. = 147,60 kg.
Tabet = 147,60 kg. x 6,25 kr. = 922,50 kr.
Fortjeneste = 922,50 – 380,22 kr. = 542,28 kr.

– Det kan du jo nok se er forkert, ikke? sagde lærer Binderup.
 – Jo, det kunne jeg. Jeg havde lyst til at sige til ham, at hans ånde 
var så forfærdelig, at man skulle tro, det var ham, der havde ædt alle 
de 2460 kilo ost.
 Der var kun fem i klassen, der var egnede. Det var Boghandlerens 
knud, Henrik, Preben Hulthin, Smukke Britta og Rødhåret-Jonna. 
Bolle, Lindhart-Fugleben, Astma-Bodil, Slagterens Uffe, købmandens 
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Julius og Lille John Wayne og hvad de nu hed, var måske egnet. Det 
vil sige Bolle og Slagterens Uffe var ikke egnet.
 – Det er jeg fanden hakke mig også ligeglad med. Jeg skal være 
slagter. Bolle var ked af det. Han mente, han var måske egnet.
 – Du er ordblind, sagde fru Olsen, som vi havde til engelsk og 
dansk. – Det er meget bedre, du kommer ud af skolen. Du har også 
så mange kræfter ...
 Sandt var det. Bolle kunne løfte bagenden på Oste-Sigfrieds moris 
minor, så alle ostene røg ud af hylderne. Bolle skulle alligevel op til 
prøven. Han havde skrevet til sin far. Og faderen havde svaret tilbage, 
at han naturligvis skulle gå op til prøven. kunne han ikke klare den, 
kunne han komme ned på Blikvarefabrikken som arbejdsdreng. 
Basta! Bolle havde tårer i øjnene, da han fortalte det. Han ville gerne 
ud at sejle som sin far.
 – men jeg har ikke en chance. Ikke en skid af chance. Jeg kan over-
hovedet ikke stave. Ikke egnet. Jeg kommer aldrig ind ...
 Bolle var manisk med sin far. Den mindste lille ting, Bolle havde 
modtaget af ham fra fjerne lande, stod udstillet på hans værelse. Det 
var ragelse det meste af det; men for Bolle var det små, dyrebare kle-
nodier, som han havde modtaget cirka et par gange om året, siden vi 
begyndte at gå i skole. Bolle boede hos sine bedsteforældre. De var 
gode ved ham; men den store tamp af en knægt savnede sin far, så 
snakken om ham stod tykt i vejen for den ømhed, bedstemoderen 
gerne ville give Bolle. Og faderen kom højst hjem hvert andet år. De 
første år tynd og solbrændt, den sidste gang, han var hjemme, stor og 
fordrukken, næsten ukendelig i sin fedme. Da gik der glas i Bolle, som 
om smerten skar sig ind i ham, sved og prak. Drengen mistede sin 
afgud. Han vidste inderst inde, at han var helt alene i verden. Nu så 
han det. Allerede den sommer, faderen kom hjem, brovtende og ukær-
lig over for Bolle, ryddede han grundigt op i sit udstillingspanoptikon 
på værelset. Nu forlangte faderen, at han skulle gå op til prøven. Bolle 
ville ikke, fordi han vidste, han ikke kunne. Jeg ville følge ham, beslut-
tede jeg. Prøven var ikke fastsat til før klokken 12.00. klasse A og B 
skulle møde klokken 9.00 til 12.00. klasse C og D fra 12.00-15.00. 1 
morgen var det vores klasses tur til at møde klokken 9.00 – i mate-
matik.

Bolle og jeg skulle mødes nede på boldbanen. Vi lå ret godt placeret 
i juniorrækken, selv om der var hold med fra både AA.B, Chang og 
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Aalborg Freja, som havde ynglingerække. Jeg spillede venstre inner-
wing, Bolle var nærmest vores bolddreng. Han havde ikke fornem-
melse for spillet. kom bolden til ham direkte på, gav han læderkug-
len sådan en tåhyler, at den røg langt pokker i vold. men han var god 
at træne sammen med. Af og til stod vi en lang søndag eftermiddag 
og indøvede et specielt spark. Inderside, papegøjen, vristspark. Bolle 
stod på mål. Råbte og hujede. »Henry From klarer mesterligt«, »Henry 
From kaster sig helt ud til stolpen«, »Henry From er dagens mand i 
skysovs« med en stemmeføring, der ville gøre Gunnar-Nu-Hansen 
mundlam.
 Det hændte, at han blev s *a optaget af legen, at han vitterligt reddede 
et hårdt skud med en sådan dødsforagt, at han knaldede kraniet ind i 
stolpen eller ned i det hårdt nedtrampede målfelt, så tårerne piskede ud 
af øjnene, samtidig med at latteren rullede ham ud af munden.
 Bolle var hjælpsomheden selv. Han var holdets heppekor og kunne 
få en målmand til at ryste i bukserne. »Brovst er de bedste, dem kan 
ingen tærske«, »Ud med dommeren og ind med hans kone«. Når Den 
bette Ostehandler fra Halvrimmen var dommer, hvad han overhove-
det ikke egnede sig til, løb han i galop ud til Bolle og sagde til ham, 
at han skulle tie stille. Bolle, der var en halv meter højere end Den 
bette Ostehandler, sagde, at han bare kunne passe sin fløjte, for det 
var han ærlig talt ikke for god til. Da hvæsede og sprøjtede Den bette 
Ostehandler med spyt til alle sider og truede med, at kampen blev 
standset, hvis ikke han holdt op.
 – Jeg kan da bare gå, sagde Bolle.
men det var kun for at stå ude bag træerne bag sportspladsen og 
råbe og heppe endnu højere: »Oste-Olsen, Oste-Olsen ... «

Om morgenen tog jeg direkte ned på skolens kontor for at sige til 
møller Nielsen, vores skoleinspektør, at jeg ikke ville op til prøven.
 Han var ikke kommet endnu. Det var den sippede frøken Bauditz, 
jeg mødte. Hun havde været skolens håndarbejdslærerinde siden 
Harald Blåtands dage. knold i nakken. k.F.U.k.:
 – Du skal da vist også til prøven, ved jeg. Har du så tid til at spille 
fodbold? mon ikke du skulle gå hjem og læse på dine lektier, hvis du 
skal gøre dig noget håb om at komme ind?
 – Jeg skal ikke op ...
 – Jeg har da set listen ellers ...
 – Jamen, jeg skal ikke op i år. Jeg har fået lov til at vente et år. mor og 
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far syntes, det var klogest at vente. Jeg er jo den yngste i klassen ...
 – Nå, syntes de det. Ja, nu må du hellere cykle over til møller 
Nielsen og melde fra. Det er skam en alvorlig sag ...

Jeg cyklede over til »mølleren«, som vi kaldte ham. Han var en flink 
mand, men kunne godt være skrap og få kuglerunde øjne bag de 
stærke brilleglas. Jeg kendte ham mest fra frimærkeklubben, hvor 
han hjemskaffede førstedagskuverter til os. Det var far nu imod, fordi 
han mente en inspektør ikke skulle sælge til børnene. men jeg fik da 
lov ligesom de andre.

– Hva' katten, er det ikke portørens unge håbefulde søn? »mølleren« 
stod i døren og skulle til at afsted ned på skolen. Han tændte sin 
pibe. møller Nielsen havde haft børnelammelse, så hans venstre 
hånd var stiv. men det forhindrede ham ikke i at tænde piben. 
Skoletasken hang som på et stativ; højre hånd og fingre klarede 
tobakspressen med tommelen, mens pege– og langefinger holdt en 
flammende tændstik.
 – Hvad bringer dig hid?
 – Det-æ, vi-æ, det-æ er min mor og far, der syntes, jeg skulle vente 
et års tid med prøven og så gå op til næste år ...
 »mølleren«'s glade morgenhumør var som strøget bort af ansigtet. 
Han så på mit fodboldantræk og læderkuglen i bagagebæreren.
 – Er det nu klogt?
 – Er ottende ikke godt nok?
 – Jo, men du kan da sagtens klare den smule prøve, nej, det er 
dumt af dig ...
 Det prak i min næse og bag nakken. Jeg dimlede. Skulle jeg gå 
op?
 – Jamen, det er besluttet ...
 – Ja, ja, så skal du jo til at gå i en ny klasse næste år. Det er nu min 
erfaring, at man bliver ringere af at vente. Skal jeg ringe til din far på 
stationen?
 – Det kan du godt; men han er først dernede over middag.
 – Ja, ja, så er toget kørt for denne gang, men jeg ringer nu til ham 
alligevel ...

Jeg cyklede. Løgnen sved i min næse, og jeg fik det meget dårligt ned 
ad Skolevej via Nyvej til Stadion. Der stod Bolle allerede og ventede.

22
Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



 – Hva' fanden bliver du af din idi? grinede han.
 – Slap af din kraftidiot, jeg skulle bare melde fra til prøven. Jeg 
gider ikke det realskolefis ...
 – Det gør jeg heller ikke, sår'n noget lort, grinede Bolle.
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Okkinokken

Bolle var mere end imponeret over, at jeg havde turdet melde fra til 
realskoleprøven:
 – Var du selv oppe ved »mølleren«?
 – Ja, ja, han stod med åbent kranium og fattede ikke en disse.
 – At du turde ... det troede jeg ikke ...
 – Gad ikke ... men da jeg sagde det, hørte min egen stemme, kunne 
jeg godt høre den lød alt for selvsikker.
 – Tror du ikke, det var dumt? Var jeg »måske egnet« gik jeg op, 
sagde Bolle alvorligt; mens han snørede et par støvler, der var håb-
løst gammeldags. De var med korkprop. Jeg havde gummisål med 
atten propper. Bolles holdning til min fadæse ærgrede mig:
 – Hvorfor fanden har du ikke nogle ordentlige fodboldstøvler i 
stedet for de kaner der?
 Bolles ansigt blev omgående glattet ud i en sorg, selvom han godt 
vidste det ikke var mit alvor. Han stirrede såret ned på de knudrede 
snørebånd.
 – Åh, for pokker, det var da ikke sådan ment. Jeg mener bare, at du 
nu får råd til nogle nye, når du begynder på Bliktuden, sagde jeg.
 – Nå, sådan, grinede Bolle oplivet; men der var en rynke ved næsen, 
som fortalte, at han godt vidste, at jeg bluffede. Der sad en sød hævn-
gerrighed i mig, en vrede, en låsthed, som jeg kunne mærke på mig 
selv, måtte blive til ballade og opgør den dag. mor og far ville blive 
rasende. Der var lussinger i luften, når jeg kom hjem.
 – Du kan jo sagtens, sagde jeg. – Du får ikke nogen på lampen af din 
den gamle, når du kommer hjem. Du kan tro far bliver tosset ...
 – Jamen, du er også »måske egnet«. Du var så let som ingenting kom-
met på realen. Det skulle lige have været mig, så var jeg gået op ... Bolle så 
drømmende over på klubhuset, som var ved at blive restaureret ... hold 
op, hvor ville jeg gerne ud at sejle ligesom min far ...
 – Har du sagt, du ikke går op? spurgte jeg.
 – Næ-hæj – pustede Bolle ud af munden, – det kan han tidsnok få 
at vide. Han kommer hjem til jul.
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