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København Januar 1967 

 

I en 1-værelses  lejlighed i den nordvestlige del af København, står en kvinde bøjet over et lille 

spejl på køkkenbordet. Hun barberer sig. Med langsomme forsigtige strøg fører hun barberskraberen 

ned over kinderne.  Hun vasker resterne af barbersæben af og stryger hånden undersøgende hen over 

huden for at mærke om de spredte skægstubbe er væk. Så hælder hun en smule barbersprit op i 

hænderne og klapper det ind i huden og stryger resten af barberspritten om i det maskinklippede hår i 

nakken.  

Den store opvask er skubbet sammen på køkkenbordet, så der er plads til barbergrejet. Hun vasker 

barberskraberen fri af sæbe og lægger et sammenfoldet tæppe på bordet. Tæppet bruger hun som 

strygebræt. Hun giver sig til omhyggeligt til at stryge en hvid skjorte, mens hun passer på ikke at lave 

svedne pletter på det stive stof. Strygejernet varmer hun over gasblusset ved siden af sig. Køkkenet 

lugter svagt af affald og svedent strygejern. 

Hun holder skjorten op mod det grå dagslys, der kun med besvær trænger igennem de snavsede 

køkkenvinduer. Så tager hun skjorten med ind i stuen og hænger den på en stoleryg. 

Stuen er sparsomt møbleret. Hun sætter sig tungt på den hårde, afskallede lædersofa, hvor hun lige 

har sovet til middag. Hun griber ud efter en pakke grøn Cecil og trækker en cigaret op af pakken. 

Tænder cigaretten med et voldsomt sug. Hun smider sig tilbage på sin hovedpude og stirrer op i loftet. 

De gulbrune gardiner i stuen har været trukket for hele dagen. 

Hun ligger længe i mørket og ryger, så rejser hun sig og tager tøjet af. Hun går ud på toilettet og 

tænder for bruseren. Gasvandvarmeren går i gang med et hvæs. Hun vasker sig hurtigt. Ser ikke ned ad 

sig selv, lader bare vandet skylde ned over sin krop. Bagefter tørrer hun sig og trækker en alt for lille 

herreundertrøje over hovedet. Hun vender og drejer sin krop for at skrue undertrøjen ned over de 

tunge bryster. Hun bliver fugtig af sved, men brysterne bliver presset på plads og sidder stramt ind til 

kroppen. Hun puster lettet ud. Med langsomme bevægelser tager hun skjorten på og knapper den helt 

op i halsen, så slipset kan sidde ordentligt. Så trækker hun et par sorte gabardinebukser på og lader 

hænderne glide ned over kroppen. Ingen kan se hun er en kvinde. For første gang anes tilfredshed i 

hendes ansigt. 

Det sorte hår får lidt Bryllcreme før hun glatter det fladt ind til hovedet. Med håndkanten skubber 

hun let til pandehåret, så det rejser sig som et lille fald. Så trækker hun en sort jakke på, vifter et par 

fnug af den og træder op i de blanke laksko.  Nu er hun klar. Hun ser sig igen undersøgende i spejlet og 

forsøger at se hårdkogt ud.  
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- Kom bare an små damer. Nu kommer den store Don Juan, mumler hun, mens hun forsøger at se 

sig selv i profil.  

- Hvad drikker du, søde, siger hun med en kælen stemme. Hun gentager spørgsmålet, men denne 

gang med en fræk stemme. Så bliver blikket tomt.  

Da hun tager sin nøgle og lidt penge fra sofabordet, opdager hun samtidig sin armlænke. Hun tager 

den på og lader tilfreds en finger glide hen over lænkens lille navneplade: John. 

På trappen står hun stille og lytter. Da hun er sikker på, at hun er alene i opgangen, går hun lydløst 

ned i mørket og ud på gaden. 
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- Der kommer også andre end sådanne nogen som os, havde Søren sagt.  

Det gyser i Vivi, når hun tænker på ordene, og hun skutter sig i den fugtige kulde. Gaderne i 

København er fyldt med snesjap. Snedriver ligger gråsorte langs med fortovskanterne og gør det svært 

at krydse gaden. 

Hun træder op på en snedrive, der ser hård ud. Men overfladen snyder, og hun synker ned i alt det 

våde.  

Åh, for pokker, mumler hun. De tynde højhælede sko er gennemblødte, og den ene sko bliver nede i 

driven, da hun trækker foden til sig. Hun må støtte sin fod med nylonstrømpen på den våde flise, mens 

hun stikker hånden ned og fisker skoen op. Skoen er iskold.  Nu fryser hun virkelig. Hun hiver irriteret 

ned i den stramme nederdel.  

Den raslende lyd fra sporvognen, får hende til at sætte farten op. Ved stoppestedet er der en sur lugt 

af våde frakker, og folk maser med udtryksløse ansigter for at komme op i vognen. Hun når lige at 

gribe i en strop og undgår at falde, da sporvognen slingrer ned forbi Halmtorvet og videre ud af 

Istedgade. Hun har svært ved at nå stroppen. Hun står på tæer og strækker ud i hele kroppen. Nu kan 

hun virkelig mærke, hvor træt hun er! Træt og kold. Bare nu kakkelovnen ikke er gået ud, så strømperne 

kan nå at tørre, inden Søren henter hende. Hun står af sporvognen på Enghave Plads og fisker nøglen 

op af sin lille laktaske, mens hun skynder sig over til gadedøren.  

Der er stille i opgangen. Uden at tænde lyset, trækker hun nederdelen højt op og tager trappen med to 

trin ad gangen. Hun sukker dybt, da hun mærker varmen i lejligheden. Der er stadig gløder i ovnen. 

Hurtigt åbner hun spjældet og hælder en skovlfuld koks på. Ilden begynder at buldre, og hun står et 

øjeblik tæt op ad ovnen og ser ind i flammerne. Så skynder hun sig ud i køkkenet og sætter en kedel 

vand over gasblusset. Strømperne får en hurtig tur under vandhanen, så vrider hun dem hårdt i et 

håndklæde og hænger dem ind i varmen. 

På gulvet bag stuedøren ligger en stak gamle aviser. Den øverste breder hun ud på gulvet foran ovnen. 

I det samme ringer telefonen. 

- Ja? hvisker hun stakåndet. 

- Det er mor. Du lyder mærkelig. Hvad laver du? Jeg ringede lige før, men du var ikke hjemme. 

Vivi bliver blussende rød i hovedet og synker et par gange. 

- Jeg er først lige kommet hjem. 

- Har du arbejdet over igen? Den chef! Han forlanger alt for meget af… 

- Det er ikke ham. Han er flink nok. Jeg skulle lige afslutte en sag. 

Hun har svært ved at skjule irritationen og skæver til vækkeuret. 
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- Nå. Jeg synes bare du er begyndt at se så træt ud, Viviskat. Får du noget at spise? 

- Ja ja. Jeg skal også tidligt i seng i aften, mumler hun og puster håret væk fra panden. 

- God ide. Men så ringer jeg igen på et andet tidspunkt. Sov nu godt. 

- I lige måde, hvisker hun og lægger røret. Bare moren ikke kunne høre, at hun løj, tænker hun uroligt. 

Så hun skynder sig ud i køkkenet og hælder det varme vand op i en vaskebalje, som hun bærer ind og 

stiller på avisen foran kakkelovnen. Da hun træder op i baljen, går der en bølge af varme igennem 

hende. Hun samler vandet i vaskekluden og lader det langsomt sive ned over sin magre krop. Hun 

sukker dybt og vasker sig med rolige bevægelser, mens hun passer på ikke at spilde på avisen. Igen og 

igen fylder hun vaskekluden og smiler lidt hver gang vandet løber ned over hende. I det samme husker 

hun, hvordan Søren henrykt bøjede sig frem mod hende over frokostbordet i kantinen og hviskede: 

- For fanden, Vivi! Du har det ligesom mig! Jamen, du er jo homo. Du er Gnubber. Neej, hvor 

interessant!  

Hun havde set sig forskrækket omkring. Bange for, at de andre havde hørt det. Disse forfærdelige ord! 

Hun havde prøvet at se væk. Ønsket, at hun aldrig havde betroet sig til ham. Hun ville forsvinde. Vågne. 

Det måtte være en drøm. Hun havde susen for ørene. Men han havde strøget hende over hånden og 

spurgt: - Har du talt med andre om det? 

Hun virrede bare med hovedet og gråden havde siddet som en klump i halsen. Hun huskede ikke, 

hvordan de bagefter var kommet ned på kontoret igen. 

Hun ser på vækkeuret. Hurtigt tager hun håndklædet. Træder ud på avisen og frotterer sig. 

Strømperne er blevet tørre. Hun tager dem på og checker om sømmen bagpå sidder lige. Men nu 

kommer det svære. Hvordan skal hun se ud? Hun stirrer opgivende ind i det halvtomme klædeskab og 

piller ved bøjlerne med kjoler. Så småløber hun frem og tilbage og rydder op. Foran spejlet børster hun 

det højt touperede hår ud og strammer det op i en lang hestehale. Hun drejer hovedet fra side til side, 

og ser undersøgende på sit ansigt. Kan man mon se det på hende? Hun flår elastikken ud igen og 

samler håret ovenpå hovedet med et spænde. Så træder hun op i et par sorte laksko med sylespidse hæle 

og griber den sorte stramme kjole. Da hun trækker lynlåsen op, ved hun, at den skal hun have på i aften. 

Hun ranker sig og smiler til sit spejlbillede. Hun ser godt ud. Nu mangler der bare lidt makeup, så må 

Søren for den sags skyld godt komme, tænker hun tilfreds. Hun sætter en plade på grammofonen og 

tager et par dansetrin. Men hænderne ryster let, da hun kommer sort på øjenvipperne. 

Det havde været så befriende at møde Søren, da hun startede på kontoret. Hun var selv en stor knude 

af umulige følelser og tanker. Men Søren var vellidt og havde ikke noget imod at fortælle om sin 

kæreste Bo. Han underholdt med køkkenindretning og madopskrifter. I starten havde hun skævet hen 

mod chefens kontor. Han sad tit med døren åben og kunne følge med i, hvad der foregik. Men selvom 
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chefen smilede overbærende ad Søren historier, kunne hun ikke forstå, at Søren turde fortælle noget så 

privat. Men måske var det fordi, at Søren var i stand til at underholde så kvidrende og morsomt, at alle 

bare smilede. Latteren var lidt efter lidt kommet i hendes liv igen. Hun var begyndt at spise frokost 

sammen ham. Langsomt var de blevet fortrolige og hun havde fortalt ham om sine følelser for en pige, 

hun havde gået på Handelsskole med. 

- Du er jo til damer, Vivi, havde han hvisket. – Ved hun, at du er varm på hende? 

Hun havde stirret forfærdet på ham. 

- Er du rigtig klog? 

- Du må ud og møde andre. Du sidder alt for meget derhjemme. Du er jo kun 22 år.  

Det var rigtigt, at hun sad alene hver aften. Selv hendes bedste veninde Anne Marie så hun ikke mere. 

Hun turde ikke tænke på, hvis nogen opdagede at der var noget galt med hende. 

- Du må gå lidt ud. Ellers ender du med at blive lige så kedelig som dem.  

Søren gav et kast med hovedet over mod en flok kvinder ved nabobordet. Hun havde bare sendt ham 

et smil, men det var jo netop det hun ønskede. Bare at være som dem. Han havde bøjet sig længere ind 

mod hende og hvisket: 

- Jeg kender et sted. Der skal du med hen. En klub for homoseksuelle. 

Men hun rystede på hovedet og krympede sig ved tanken om det ord. Hun havde hørt om mænd, der 

kom sammen, og hun kendte til trækkerdrengene ved nedgangen til toiletterne på Rådhuspladsen. Hun 

havde også af og til set mænd med ringe på lillefingeren og lange cigaretrør, når hun var med sin mor 

på Københavner Kroen. Men hun havde aldrig hørt om, at kvinder kunne være sammen. Alligevel 

havde hun en svag erindring om folk, der havde slikket sig om munden og hvisket ”Gnubber”. Det 

havde haft noget at gøre med nogle kvinder, men hun kunne ikke komme i tanke om i, hvilken 

forbindelse hun havde hørt det eller, hvordan sådan nogen så ud. 

Nogle dage senere havde han sagt: 

– Jeg synes altså, at du skal tage med. Det er en hyggelig klub. Pigerne er mest i stueetagen og 

mændene på 1.sal. Vi kan endda danse sammen. Ja? Du kigger. Det er jo ikke så længe siden, mænd 

ikke måtte danse sammen. Der har været ”Den grimme lov” som vi kalder den. Den er lige blevet 

ophævet. Så nu må vi godt, du ved.  

Han havde smilet og viftet med håndleddet. Et øjeblik havde han set alvorlig ud i luften, førend han 

tilføjede:  

- Men det er stadig forbudt for mænd at danse sammen udenfor klubberne.  

Så havde han set hende dybt i øjnene. 

- Du skal simpelthen tage at tage med, Vivi. 



 9 

De havde siddet lidt tavse, så havde hun sendt ham et lille smil. 

- Fint. Jeg henter dig klokken 21. 

Klokken er ved at være 21. Hun går hen til vinduet. Løfter gardinet og ser ned på gaden. Måske kan 

hun se, når han kommer gående. En mand kommer rundt om hjørner. Kan det være ham? Kan hun 

mon kende ham? De kender jo kun hinanden fra kontoret. Hvorfor havde hun også sagt ja til at gå med? 

I det samme ringer det på døren.  

- Hold da op, hvor ser du godt ud. Hvor ærgerligt, at jeg ikke er til piger, min egen, hvisker Søren 

kælent med hovedet på skrå, mens han rækker hånden med sin strittende lillefinger frem mod hende, så 

hun kan kysse den. En duft af creme og parfume står omkring ham. Han ser blændende godt ud, som 

han står der i sin sorte frakke og hvide halstørklæde. 

Hun stirrer på ham. Har svært ved at tage øjnene til sig. Han har lagt makeup. 

- Kom. Find din frakke. Jeg giver en taxa. De sko er ikke til snesjap, ler han. 

 

 

 

 

 

 

Vivi stikker hånden ind under Sørens arm, da de stiger ud af taxaen i Admiralgade. Han klapper den 

let. 

- Hold dig bare til mig.  

De skråer over mod indgangen. Der er nogle trin op til indgangsdøren, og over døren hænger skiltet 

med navnet: El Torro Negro. ”Tyren”! Der står et par kvinder og venter på at blive lukket ind. Vivi 

bliver roligere, da hun ser, at de ser helt almindelige ud. De er klædt som mange af de andre kvinder fra 

kontoret, og de sender hende et nik. 

- Skal I ikke ind? spørger Søren. 

- Nej, vi venter på vores kærester. De er ved at betale inde på Piccadilly Bar. Vi har været inde og få et 

par øl.  

De ser begge hen mod Piccadilly Bar, der ligger i huset ved siden af. I det samme kommer to mænd 

ud fra baren.  

- Vi er på vej. Vi kommer nu, skattepiger, råber de. 

Vivi stivner. Det er ikke mænd! Det er damer i habit. De har begge kort hår, som de har redt stramt 

tilbage og håret glinser af Bryllcreme. De skæver til Vivi og den ene spidser munden til et lydløst fløjt. 
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Så trækker Søren hende forbi det lille selskab og ind ad døren. De går videre op af trapperne og hen 

til endnu en lukket dør. Søren banker på døren. Klappen for kikhullet i døren bliver slået til side og et 

øjeblik efter åbner en lille mørklødet mand. Han lyser op i et kæmpesmil. 

- Hej Søren, din dejlige dreng. Kom ind. Hvem er det du har med? spørger han, mens han rækker 

Vivi hånden.  

- Det er min kollega. Vivi. Det er første gang hun er her, så du må passe godt på hende, Carlos. Han 

kysser Carlos på begge kinder. 

- Ja. Selvfølgelig, siger Carlos. - Er der problemer, eller føler du dig alene, så kom bare til far her. Du 

kan jo være sikker på, at jeg ikke løber med dig for det er min ”kone”, der afløser mig i baren. Han 

peger ind i et mørkt rum kun oplyst af stearinlys og røde lampetter. En smuk mand står bag baren. 

- Juan, kalder Carlos ind i rummet. - Kom og hils på Søren og Vivi, min egen. 

Manden vrikker ud af mørket til rytmerne fra danselokalet.  

- Velkommen, kære. Han tager Vivi om skuldrene og kysser hendes kinder. Da han slipper hende må 

hun gå et skridt tilbage for at holde balancen. Men han bemærker det ikke, for han er allerede i gang 

med at omfavne Søren. 

 – Ham, den nydelige fra sidst er kommet. Han sidder ovenpå og venter på dig.  

Juan dasker Søren på skuldrene med sit lange lyserøde ciffontørklæde og blinker samtidig indforstået 

til ham. Vivi ser forbavset på Søren. 

- Ja, men han må vente. Nu skal vi først have en drink i baren, smiler Søren, mens han hjælper Vivi af 

med frakken og rækker den til Carlos. 

- Jeg giver en velkomstwhisky, kvidrer Juan. Han hilser på nogle mænd, der i det samme dukker op. 

- Hvem venter, hvisker Vivi hurtigt. 

- Bare en jeg dansede med forleden. Bo og jeg har et åbent forhold, griner Søren. 

Så vinker Juan Vivi og Søren efter sig ind i det halvmørke rum og op til baren 

- Skal vi sætte os hen ved et bord, eller vil du hellere sidde i baren? spørger Søren. 

- Skal vi ikke bare sidde her i baren. Vivi kan mærke dansegulvet bag sig og stirrer stift lige frem. 

Juan sætter nogle glas foran dem og hælder whisky op. 

- Juan og Carlos er fra Spanien, fortæller Søren. 

- Jeg må hellere advare dig. Om en times tid danser jeg flamenco, griner Juan.  

Vivi ser forbavset på ham. 

– Ja. Det er ikke gas. Jeg mener det. 

- Ja. Han danser i alle tiders flamincokjole, nikker Søren. 

- Det glæder jeg mig til at se.  
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Vivi smiler, men hendes hænder ryster, da hun løfter glasset for at skåle med Søren. Da hun har 

siddet lidt, vover hun at løfte blikket og ser sig hurtigt omkring. 

Rummet er hyggeligt. I den ene ende er der en bar og et bord, hvor en fyr vender LP- plader. I den 

anden ende er der bænkerækker langs med væggene med puder på. Foran bænkene er der runde borde 

og taburetter. I midten af rummet er dansegulvet. Der sidder nogle kvinder rundt om på bænkene. De 

ser ud til at være alene eller måske venter de på nogen. I det ene hjørne sidder en større gruppe kvinder 

og to mænd og snakker højrøstet i munden på hinanden. Nogle af kvinderne er klædt som mænd med 

skjorter og stålkam i baglommen. Andre i jakkesæt. Hun har nok kigget et par sekunder for længe på 

dem, for en af dem hvisker noget til de andre, og flere vender sig og ser over på Vivi. Hun skynder sig 

at se væk og kan mærke, at hun bliver varm i kinderne. Søren klapper Vivis hånd og ser over mod 

gruppen. 

Han vinker over til en af dem.  

- Hej Dot. 

 Manden, der hed Dot, rejser sig og kommer over mod dem, mens han ser interesseret på Vivi. 

- Hvem er det du har med, Søren?  

Han giver Søren et dask på skulderen og rækker så Vivi hånden.  

- Det er Vivi, siger Søren.  

Vivi har pludselig svært ved at se om, det er en dame eller en mand. Selv på nært hold er det næsten 

umuligt. Men Dots små hår på overlæben er malet med sort farve, så det ligner et tyndt overskæg. Dot 

og Søren veksler nogle bemærkninger. Mens de snakker får Vivi tid til at vænne sig til stedet, og disse 

mærkelige kvinder. Hun begynder at føle sig helt tryg i krogen ved baren. 

Da Dot går tilbage til sin gruppe, kommer Vivi i tanke om ham, der sidder ovenpå og venter på Søren. 

- Gå du bare op på 1.sal, Søren. 

- Er du helt sikker på, at du vil sidde alene? Du kan jo gå med derop! 

- Nej. Jeg skal nok klare mig. Ellers kommer jeg bare derop, siger Vivi tappert og føler sig nærmest 

vokset sammen med barstolen. 

Søren tøver. 

- Godt. Jeg kommer snart igen. Husk, at du ser dejlig ud. 

Så glider han ned af barstolen og sender Juan et fingerkys, før han forsvinder op ad trappen til 1.sal. 

Vivi nipper til sin whisky og ser sig forsigtigt omkring. Der er kommet flere kvinder i lokalet. Nogle af 

dem danser med hinanden på det lille dansegulv. Umiddelbart ser det ud som om, at hvert par er en 

kvinde og en mand. Men de fleste par er kvinder! Vivi har svært ved at få øjnene fra de mandlige 

kvinder.  
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Nu er der trængsel i den lille garderobe foran lokalet. En kvinde med halvlange brune krøller maser 

sig igennem myldret og frem i døråbningen. Hun er iført en stor blå silkeskjorte med posede ærmer og 

sorte lange bukser med en høj talje. Hun læner sig op ad dørkarmen, mens hun ser sig rundt i rummet. 

Vivis hjerte begynder at banke hurtigere og hun stirrer interesseret på hende. Kvinden ser i det samme 

på Vivi og fastholder hendes blik.  

- Jackie! Vi sidder herovre. 

 Dot vinker over mod kvinden, der svinger håret tilbage og danser henover gulvet til Dot og gruppen 

med de højrøstede kvinder.  

- Dav tøser, jeg har savnet jer, når hun lige at sige, før Dot hiver hende med ud på dansegulvet og 

svinger hende rundt til nummeret er færdigt. 

- Øjeblik, Dot. Jeg henter lige en øl, siger Jackie.  

Hun går op til baren og stiller sig ved siden af Vivi. 

- En øl, Juan.  

Mens Juan sætter glas og øl frem, måler Jackie åbenlyst Vivi fra siden. Vivi holder vejret og ser stift ud 

i luften. Jackie tager glasset og øllen, og idet hun vender sig for at gå tilbage til gruppen, bøjer hun sig 

ind til Vivi og hvisker: 

- Du er smuk.  

Så er hun væk.  

Vivi slikker sveden af overlæben. Hun kan høre gruppen bagved hende synge med på omkvædet af  

Bobby Goldsboro’s nye sang Honey I miss you. Hun tømmer whiskyglasset og sidder afventende. 

Hun er så opmærksom på, at Jackie er et sted bagved hende, at hendes ryg føles levende. Hun ved ikke, 

hvor hun skal gøre af sig selv og overvejer, om hun skal gå op til Søren. Men der kommer hele tiden 

flere mennesker ind i rummet. Der er trængsel omkring baren. I det samme mærker hun en hånd stryge 

ned ad sit lår. Med et sæt drejer hun sig mod den, der står helt tæt op ad hende og ser lige ind i nogle 

frække mandeøjne. 

- Hvad drikker du, Putte?  

Stemmen er en kvindestemme. Vivis bliver usikker.  

- Ingenting, hvisker hun. 

- Hold da op. Det kan jeg da se!  

Hun tager Vivis tomme glas og lugter til det. 

– Whisky, konstaterer hun. 

- Carlos, whisky til damen, råber hun efter Carlos, som nu står i baren. 

- Nej tak, råber Vivi til Carlos. Juan er ikke til at få øje på. 
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- Nå, lad nu være med at være kostbar?  

Kvinden ser udfordrende på Vivi.  

– Du behøver ikke at være bange for far her. 

Vivi ser fortvivlet ud over dansegulvet og får øjenkontakt med Dot. I løbet af et øjeblik har Dot mast 

sig frem til baren og lægger en hånd på kvindens skulder. 

- Så, John. Lad hende være i fred. Det er første gang hun er her! Så hvad med at flytte dig? 

Med det samme forsvinder Johns frække udtryk.  

– Jeg ville jo bare give en drink, siger hun til Dot. - Ja, undskyld. Det var jo ikke for at være fræk, 

tilføjer hun til Vivi. 

- Det er i orden, mumler Vivi.  

John tager sin øl og forsvinder ud i garderoben. 

- Tak, siger Vivi lettet til Dot.  

- Selv tak. Bare råb på hjælp, så kommer jeg og redder dig, griner Dot og går tilbage til sin gruppe. 

Vivi overvejer, hvordan hun kommer ubemærket ovenpå til Søren. Hun lader sig glide ned af 

barstolen og begynder at bane sig vej hen over dansegulvet. 

- Går du?  

Det er Jackies stemme. 

 – Du skal ikke gå nu. Nu skal Juan jo danse. Det må du i hvert fald se, fortsætter hun og svinger igen 

med håret. Vivi får et glimt af hendes bløde hals. 

- Nå, men så venter jeg, siger hun stille og har lyst til at røre ved Jackies hud. Hun rødmer og synes, 

alle ser på hende. Nu bliver trængslen voldsom. Musikken bliver aflyst af lyden fra en akustisk spansk 

guitar og hårde taktfaste tramp i gulvet. Folk strømmer ind og fordeler sig i rummet. Alles øjne er rettet 

mod døråbningen, mens de begynder at klappe i takt til den trampende lyd. 

Så står han i døren. Juan! Iført en fantastisk flamincokjole i sort og rød. Lange øreringe og en flot 

makeup. Armene er hævet stolt over hovedet og i hænderne holder han kastagnetter! Der bliver 

bomstille nogle sekunder. Så lyder en høj klapren fra kastagnetterne, og folk gør plads på gulvet for 

Juan. Vivi har aldrig set noget lignende. Hun har været med sin mor på Costa Brava i Spanien og set 

flamincodans. Men intet kan sammenlignes med denne smukke mands flamincodans i en bar midt i 

København.  

Stemningen får folk til at smile og le til hinanden, mens de klapper og klapper. Vivi føler jublen boble 

i brystet, og hun sender Jackie et stort smil. Jackie griner tilbage. Hun har stillet sig op på bænken og 

holder fast i Dots skulder. Vivi er lykkelig. For første gang i mange år føler hun, at hun hører til! Midt 

imellem disse underlige mennesker.  
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Så er dansen forbi. Folk siver tilbage til bordene og Vivi bliver igen usikker på, hvor hun skal gøre af 

sig selv. Trætheden og alle oplevelserne er overvældende. Nu vil hun finde Søren og sige tak for i aften.  

Han står lige ovenfor trappen og snakker med en fyr.  

– Hvordan går det, Vivi? Overlever du? Han smiler hjerteligt og lægger armen om hendes skuldre og 

giver hende et klem. 

- Det går fint, Søren. Men nu har jeg vist fået nok. 

- Så følger jeg dig hjem, siger Søren. 

- Det behøver du ikke. Bliv du bare. Jeg vil faktisk gerne gå hjem selv.  Jeg trænger til at få noget frisk 

luft og tænke. 

- Er du sikker? Han ser undersøgende på hende. – Godt. Så kom. 

Han tager hendes hånd og begynder at gå ned af trappen.  

– Jeg hjælper dig lige med at finde din frakke.  

Vivi sukker lettet og giver hans hånd et lille klem..  

- Vivi vil gerne have sin frakke, råber Søren hen over hovederne på folk, som prøver at mase sig frem 

til garderoben.  

- Så gerne. Gør lige plads. 

Carlos er igen i garderoben og dirigerer myndigt rundt med folk, så Søren og Vivi kan komme frem til 

skranken. 

– Har du haft det godt i aften? spørger han, mens Søren hjælper hende frakken på.  

- Ja, det har været dejligt, smiler Vivi 

Carlos rækker armene hen over skranken og tager hende om nakken. 

- Vi ses, min skattepige, siger han og kysser hende på begge kinder. 

- Vi ses på mandag på kontoret siger Søren og giver hende et knus.  

Vivi prøver at mase sig hen mod indgangen til dansegulvet for at få et sidste glimt af Jackie. Men hun 

må opgive. Der står alt for mange mennesker og spærrer udsynet. 

Nu går jeg altså, siger hun til sig selv. Men idet hun nærmer sig udgangen får hun øjenkontakt med 

John, som står kun et par meter fra hende og stirrer udtryksløst på hende. Det giver et sæt i hende. Hun 

skynder sig at se væk og går hurtigt ud af døren og ned på gaden. Hendes hjerte slår hårdt. Hun giver 

sig til at løbe uden at bemærke, at hun træder i vandpytterne, og at det iskolde vand siver ind i hendes 

sko. Hele hendes opmærksomhed arbejder på højtryk, mens hun lytter efter fodtrin. Hun runder et par 

hjørner, så standser hun og ser sig tilbage. Gaden er tom. Hun er alene. 
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- Frk. Jensen. Vil De lige komme ind til mig et øjeblik.  

Chefen står i døren til sit kontor. Det giver et sæt i Vivi, da hun hører hans stemme. Har han opdaget 

noget? Hun ser lynhurtigt rundt på sit skrivebord om der er noget kan afsløre hende. Så ser hun hen på 

hans smilende ansigt og rejser sig stift. Da hun passerer Søren løfter han spørgende øjenbrynene. 

- Luk lige døren og sæt Dem ned, siger chefen. Han sætter sig og peger på stolen overfor ham. 

Hun sætter sig på kanten. 

- Er De tilfreds med deres arbejdsområde, Frk. Jensen? 

- Jo tak. Hun rømmer sig og tørrer diskret hænderne i nederdelen. 

- Jeg har også lagt mærke til, at De kommer godt ud af det med Deres kollegaer. Især med Søren 

Eriksen. 

Hun nikker, mens hun forsøger ikke at slå øjnene ned. 

- De gør en stor indsats, så jeg vil indstille Dem til mere i løn, smiler han. - Men det har De vel ikke 

noget imod? 

- Det vil være dejligt, siger hun og rømmer sig og koncentrerer sig om at trække vejret lydløst.  

- Jamen. Det var det, siger han.  

Vivi skal til at rejse sig. 

- Nej. Hov vent lidt.  

Han slår hånden let ned i bordet. Det giver et sæt i hende. 

- Jeg var lige ved at glemme det, men vil De være sød at gå op i personaleafdelingen med indstillingen, 

siger han med et skævt smil og rækker hende en kuvert.  

- Tak. Hun nejer hurtigt. 

- Nå. Så siger vi det. Lad bare døren stå åben, siger han efter hende. 

Hun skæver til Søren, som følger hende med øjnene, da hun går gennem afdelingen. Trappeopgangen 

i den store kontorbygning er tom. Hun læner hovedet op ad de kolde jernstænger til elevatorskakten og 

prøver at få styr på vejrtrækningen, mens hun venter på den gamle elevator skrumler op til 3. sal. 

Elevatoren standser med et ryk og hun åbner døren. Der lugter af bonevoks og tomhed. Hun træder 

ind og ser undersøgende på sig selv fra alle sider i spejlene i elevatoren. Kan man mon se det på hende? 

Hun prøver at ranke ryggen, mens elevatoren fortsætter i ryk op til 5.sal. 

 

Da hun kommer hjem er lejligheden er stille og kold. Hun tænder et par stearinlys og fyrer ekstra 

meget op. 

- Lad os få lidt stemning, siger hun sarkastisk til sig selv, mens hun åbner en dåse med hakkebøf med 

sovs. Hun hælder indholdet op i en gryde sammen med et par kogte kartofler fra køkkenskabet og 
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tænder for gasapparatet. Hun trommer utålmodigt i køkkenbordet, mens hun venter på, at maden skal 

blive varm. Måske skulle hun ringe til Anne Marie og snakke lidt? Så skubber hun tanken fra sig igen. 

Sovsen bobler og hun sætter sig ind på sengekanten og spiser direkte af gryden med en ske 

Hun har lyst til at ringe til sin mor, men hun er træt af morens spørgsmål om kærester, og være nødt 

til at lyve og opdigte historier om Søren. Om hvor sjov han er, hvor meget han besøger hende og om 

de ture de tager på.. 

- Ham må jeg altså snart møde, havde hendes mor sagt.  

Hun bliver nødt til at invitere hende til kaffe en af de nærmeste søndage. Nej, hun vil vente til i 

morgen med at ringe. 

 

Blomsterhandleren blinker til hende, da han rækker hende buketten.  

- Det burde have været en mand, der købte dem til Dem, Frøken, smiler han. 

- Men de er til min veninde, siger Vivi forlegent og skynder sig ud af butikken. Hun havde været 

nervøs for sit projekt hele dagen, men nu var hun virkelig bange for at blive afsløret.  

Jeg har en ½ time. Jeg skal have styr på det, tænker hun og låser sig ind i lejligheden. Hun skynder sig 

ind og sætter blomsterne i vand. I skuffen finder hun en hvid dug med kniplinger, som hun lægger på 

sofabordet, inden hun sætter 2 kopper, tallerkener og vasen med blomsterne på bordet. Så henter hun 

et tomt kagefad og kaffen i køkkenet. I hver kop hælder hun en sjat kaffe. 

Nu kan den nå at blive kold, mumler hun og ser sig tankefuldt omkring. Hurtigt henter hun en 

bagerpose med to stykker wienerbrød i køkkenet. Det ene lægger hun på fadet. Krummerne fra posen 

ryster hun ud over dugen og en af tallerkenerne. På den anden lægger hun det andet stykke wienerbrød. 

Så sætter hun sig igen på sengen og tager nogle store bidder af brødet. 

Hun sukker og prøver at dæmpe en stigende vrede. 

Hun er selv ude om det. Det var hende selv, der absolut ville møde Søren, tænker Vivi, mens hun 

kravler rundt på sengetæppet og banker i de store puder, så sengen ser rodet ud. Så rejser hun sig og 

inspicerer scenen. Men hun er ikke helt tilfreds, så hun spilder et par dråber kaffe på dugen. Minutterne 

snegler sig af sted, mens hun lytter efter morens trin på trappen. Endelig ringer det på døren. 

- Er han allerede gået? Hendes mor ser skuffet ud. 

- Ja. Han var nødt til at tage hjem til sin mor.  

Vivi tørrer hektisk nogle krummer af bordet.  

- Hun er blevet syg, tilføjer hun og går ud i køkkenet efter en ren kop til moren. Hendes kinder 

brænder. 
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- Nå. Men så må jeg jo møde ham en anden dag, råber moren efter hende. - Hvor er det nogle 

smukke blomster, du har fået. Han har sans for det, ham Søren. Hun stikker næsen helt hen til dem og 

snuser ind. 

- Uhm, hvor de dufter, min skat. Hun vender sig og ser smilende på Vivi.  

- Du skal ikke være ked af det. Jeg ser ham jo bare en anden gang. Det viser jo kun, hvor omsorgsfuld 

han er, siger hun og klapper Vivis kind. 

Vivi nikker anspændt. 

- Nu skal vi have kaffe, mor. Har jeg for resten fortalt, at jeg får lønforhøjelse. 

- Hvad gør du? Nej hvor dejligt, min skat. 

Da moren er gået lægger Vivi sig på sengen. Hun har ondt i hovedet og har lyst til at græde, men kan 

ikke. Tænk, hvis moren vidste, at hun havde været i ”Tyren”. Moren tror, hun er en pæn pige og 

ikke ”Sådan en” Da hun var i ”Tyren” var det som at se ind i et ukendt land. Et land, hvor hun havde 

følt sig hjemme. Men glæden ved tanken om stedet er nu forsvundet. Hun hamrer hånden i puden.  

Jeg vil ikke! Hvad er der galt med mig? klynker hun og rokker frem og tilbage. 

 

* 

 

Lugten af lak river hende i næsen, da hun træder ind på biblioteket i Lyrskovgade. Der er helt stille. 

Ikke et menneske at se. Langsomt vover hun sig et par skridt længere ind, og det blanklakerede gulv 

knirker ved hver bevægelse. Et par hoveder dukker frem fra reolerne og ser bebrejdende på hende. Hun 

standser og smiler undskyldende, mens hun på afstand prøver at tage bestik af, hvor i rummet reolen 

med forfatterne med forbogstavet ”H” står. Men hun kan ikke få øje på den, så den må stå i rummet 

ved siden af. Det er håbløst at liste lydløst på høje hæle over et lakeret trægulv, så efter to skridt på 

tåspids, opgiver hun og småløber hen over gulvet. Hovederne får nu også overkroppe og udspyer 

en ”Shsss”lyd. Hun sveder og frakken kradser i nakken, mens hun søger efter navnet Hall. Radclyffe 

Hall. Der er den! ”Ensomhedens Brønd”. Med bankende hjerte trækker hun bogen ud af reolen. Hun 

tør ikke gå hen til bibliotekaren for at låne den, og ser sig om efter et sted at sidde. I det bageste hjørne 

er der et lille bord og en stol. Her er der ingen, der kan se, hvad hun læser i. Bogen, som Søren havde 

fortalt hende om. En roman om at være som hende. 

Hun næsten sluger teksten. Bogen handler om en kvinde, som forelsker sig i kvinder og føler sig som 

en mand. Hun går også klædt som en mand. Selv om Vivi ikke føler sig som en mand, og selvom 

kvinden lever i en anden tidsalder, genkender Vivi kvindens ensomhed. Bogen er så sørgelig, at Vivi 

bliver endnu mere ulykkelig og ensom af at læse den. Hun holder en pause, skubber skoene af og lister 
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rundt og leder på reolerne efter andre bøger, der beskriver kærlighed mellem kvinder. Pludselig finder 

hun en lægebog, hvor der står noget om homoseksualitet. Bogen er tung og ser ud til at være svær at 

læse, men hun tager den med hen i sin krog og plumper ned på stolen. Hendes hjerte hamrer, mens hun 

læser. Hun læser det samme igen og igen, og prøver at forstå, hvad der står.  

- Homoseksuelle er syge!  

Hun snapper efter vejret og skubber bogen fra sig. I lang tid sidder hun og stirrer på bogen. Kan det 

virkelig passe, at Søren er syg og der står, at han kan blive helbredt, hvis han lader sig kastrere.  

Hun tager igen bogen og bladrer med stive bevægelser. Ikke et ord om damer! 

En lyd får hende til at se op. En mand står et stykke fra hende med en stak bøger på armen. Det giver 

et sæt i hende. Hun fugter læberne og ranker ryggen. Så sætter hun bøgerne på plads. Med en mine som 

en tapper soldat tager hun skoene på og går med faste skridt over gulvet. Igen er der en ”Shyyss-lyd”, 

men denne gang er hun ligeglad. De kan bare rende hende. Hun løber ned ad trapperne og ud på gaden. 

Det skal vare lang tid, før jeg skal derhen igen, siger hun til sig selv. Men ved alligevel, at det nok bliver 

snart, fordi hun langt fra er færdig med at læse ”Ensomhedens Brønd”. 

 

Søren sætter sig på kanten af hendes skrivebord. De andre er gået til frokost. 

- Kommer du med Vivi? Jeg synes, du hænger med næbbet. Er du trist, spørger han og vipper lidt til 

hende med foden. Vivi trækker på skuldrene. 

- Hvad er der i vejen? Kom nu med det.  

Hun ser sig omkring, så tager hun en dyb indånding og hvisker: 

- Vi er syge, Søren.  

Han ser uforstående på hende. 

- Jo vi er. Jeg har været på biblioteket og læst i en bog om sygdomme. Homoseksualitet er en sygdom, 

mumler hun med tårer i øjnene.  

Søren får et hårdt udtryk.  

- Ja. Det ved jeg. Folk råber det efter os. 

Så smiler han skævt.  

- Men ser vi alligevel ikke ret godt ud? 

- Jamen, jeg er en løgner. Det var et helt cirkus, da min mor kom på besøg, snøfter Vivi.  

- Næsten alle jeg kender, der er på den forkerte side, lyver. Flere har endda giftet sig med en dame, for 

at folk ikke skal opdage noget, siger Søren alvorligt.  

Vivi ser vantro på ham og tørrer næsen. 
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- Claus giftede sig også for et par år siden for at få en lejlighed. smiler Søren skævt. - Ja, han er 

selvfølgelig blevet skilt igen. Kan du forestille dig en skjult homo, der bor på et værelse hos en udlejer, 

der ikke må opdage, at han stritter med lillefingeren og aldrig besøger sin familie? Pyha. Hvá Vivi? Den 

er slem, griner Søren og skubber igen til Vivi. 

Vivi smiler ved tanken. 

- Men ligefrem gifte sig. Hvad hvis vi to giftede os? Kan du se det for dig? Så vil jeg slippe for at lyve, 

og du ville blive taget til nåde af din familie. 

- Det kunne blive festligt. Vi ville rive hovedet af hinanden efter et par dage, ler han. 

- Nej. Allerede på bryllupsnatten, griner Vivi og vipper frækt med øjenbrynene. 

- Så nu er det vist tid til mad. Kom. Søren tager Vivis hånd og trækker hende op af stolen. 

 

* 

 

Vivi skæver til Otto. Egentlig er han en flot fyr, hendes mors nye kæreste. Selvom hun har svært ved 

at holde hans meninger ud, kan han være ganske underholdende, og hun er glad for, at moren ikke 

længere er alene. Otto er ølkusk på Carlsberg. Hun har set ham på en af hans ture gennem byen med 

hestevognen fyldt med ølkasser. Han så godt ud som han sad dér med kasket og hvidt forklæde, mens 

de to mægtige bryggerheste traskede af sted foran. I aften har han flottet sig og inviteret hende og 

moren på Frascati - en af Københavns dyreste restauranter inde ved Rådhuspladsen. Vivi ser sig 

omkring i det fornemme lokale, mens de venter på tjeneren. Otto prøver hele tiden at være vittig. 

- Hvorfor har du egentlig ikke en kæreste, Vivi? Sådan en pæn pige som dig må da nemt kunne finde 

en mand. Jeg kender nogle unge mænd på mit arbejde, som jeg kan præsentere dig for, siger han og 

lægger sin hånd ovenpå hendes. Hun svarer ikke, men trækker bare på skuldrene og tager hånden til sig.. 

- Vivi er begyndt at være sammen med en kollega, siger hendes mor. 

 Hun ser spørgende på Vivi. 

- Har Sørens mor fået det bedre? 

- Jo, mumler Vivi og bliver rød i kinderne.. 

- Det er da ikke noget at være flov over, griner Otto. - Men det er måske derfor, du hele tiden skal 

arbejde over? Ja, din mor fortæller jo, at du arbejder meget over.  

Han ser ud i luften, førend han fortsætter: - Det er for øvrigt ret dumt af dig, når vi nu er midt i at 

forhandle løn og arbejdstid. 

Vivi piller tavst ved sit glas. 

- Vi arbejder sgu 44 timer om ugen i forvejen, siger han syrligt. 




