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49 år – 2004

“Jeg gider simpelthen ikke mere. Vi har forsøgt og forsøgt. Jeg har været 
tålmodig med dig længe nok,” råber Carsten og slår i bordet. “Hvad har 
du tænkt dig?”

Det giver et gib i Sandra. Hun farer sammen og sætter armene overkors. 
Hvorfor nu den tur igen? Det er så opslidende og fører ingen vegne hen. 
En ond cirkel, som ingen kan finde ud af at bryde.

Carsten stirrer på hende. Han er fyldt med vrede og venter på et svar. 
Sandra mærker den ubehagelige tavshed. Mest af alt har hun lyst til at 
forlade rummet, men så ved hun, hvad der sker, og hun orker ikke mere 
råben og skrigen end højst nødvendig.

“Jeg kan jo ikke ændre mig, fordi du siger, jeg skal. Jeg er, som jeg 
er. Vi har diskuteret det så mange gange, kan du ikke bare acceptere det, 
som det er?”

“Nej, og denne gang mener jeg det. Du skal ikke regne med mig mere, 
og hvis der ikke er sket noget nyt inden for den næste måned, så får det 
konsekvenser,” siger Carsten og ser meget bestemt ud.

Sandra ser op. Det har han ikke sagt før. 
“Hvad mener du med det?” spørger Sandra. “Er det en trussel?”
“Kald det, hvad du vil. Men jeg kan sige det på den måde, at der findes

andre kvinder end dig.”
“Vil du dermed sige, at du har tænkt dig at være utro?”
“Ja, for jeg bliver vanvittig af at gå her og vente. Jeg er lige blevet 

halvtreds, og har jeg nogensinde fået noget? Har jeg?”
Sandra ser ned i bordet. Hun mærker, at tårerne er på vej og prøver at 

holde dem tilbage, men der er ikke noget at gøre.
“Hold op med at flæbe. Det gør du altid, når jeg sætter dig stolen for
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døren. Men det bider ikke på mig denne gang. Pligt og ansvar, det er no-
get, du kender til og kan finde ud af. Men lyst og nydelse – det er en by i
Rusland, og nu gider jeg ikke mere. Farvel, jeg går. Jeg har fået nok.”

Carsten rejser sig og smækker med døren. Hun kan høre, at han tager 
sko og jakke på. Så åbner han hoveddøren og forsvinder. 

Sandra sukker og gemmer ansigtet i sine hænder. Lyst og nydelse er 
en by i Rusland, siger Carsten.

Har han ret? Ja, på en måde har han. Måske er hun begyndt at ligne 
sin mor for meget på det punkt. Hun ville ellers have forsvoret, at det 
skulle gå sådan. 

7 år – 1962

Sandra står på gulvet i sit nattøj sammen med far. Han putter hendes arme 
ned i natbukserne, og så ved hun, hvad der skal ske. Fuld af forventning ser 
hun op på ham. Han tager fat om livet og løfter hende højt op i luften. 

“Brrrr, brrrr,” siger han. “Fars egen lille raket.”
Sandra hviner af vellyst. Hun elsker, når han tager hende op og kører 

hende rundt i luften. Op og ned, op og ned. Frem og tilbage. Hurtigere og 
hurtigere. Hendes lyse hår flagrer fra side til side.

“Nu er du en rigtig lille raket,” siger far, og Sandra føler sig som en 
rigtig raket, selv om hun ikke er helt sikker på, hvad det er. Men det må 
være noget, der er rigtig sjovt og meget hurtigt. 

“Så, hold nu op med det der,” siger mor ude fra køkkenet. “Du skal 
ikke sådan hidse hende op, før hun skal sove.”

Far sætter Sandra på gulvet og følger hende ind i seng.
“Hvorfor vil mor aldrig have, at vi leger?” spørger hun, da hun ligger 

i sengen.
Far svarer ikke. Han ser på Sandra og stryger hende over håret.
“Skal fars lille raket have lidt pandeben?” spørger far, og Sandra 

griner. 
Far løfter den ene hånd og stryger Sandra over panden med en fin-

ger:
“Pandeben,
øjesten,
næsetip,
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øreflip,
mundelip
og dikke - dikke - dikke - dik,” siger han, mens han lader fingeren glide

ned over Sandras ansigt.
Sandra griner og griner, mens far kildrer hende under hagen. Så ser hun 

mor i døren. Hun kigger strengt på far. Han rejser sig og kysser Sandra 
godnat. Så går han. 

Mor går hen og sætter sig på sengekanten. 
“Kan du sove godt, lille skat,” siger hun og kysser Sandra på kinden. 
Sandra smiler til sin mor og siger godnat. Men hun har en underlig 

følelse indeni. Den passer ikke rigtig til det smil, hun sender. For hun er 
gal. Gal på sin mor over, at hun aldrig må have sin far for sig selv. Gal 
over, at hun ikke må have det sjovt med far. Men hun siger ikke noget. 
For hun har ingen ord, der passer.

   
49 år – 2004

Sandra rejser sig og går hen til køkkenvasken. Hun kan lige så godt få va-
sket op i stedet for at sidde her og græde. Det hjælper alligevel ikke noget. 
Hun tager tallerkener, glas og bestik og sætter det hele i opvaskemaskinen. 
Så tager hun gryden og fylder den med varmt vand. 

Pludselig går hun i stå. Hun stirrer ud af køkkenvinduet og får øje på 
en solsort, som sidder i hækken og fløjter. Hun elsker naturen og fuglene i
haven, men netop nu gør den glade fløjten hende mere ked af det. Hvorfor
kan hun ikke bare være glad og nyde livet? Arbejde, madlavning, opvask, 
indkøb, rengøring. Livet er blevet en lang række pligter. Men Carsten kan 
ikke forstå, at hun har så meget at se til, at hun tit er træt om aftenen og 
ikke orker andet end at smide sig på sofaen og se fjernsyn. 

Hvordan er det hele endt sådan? Engang var hun en glad og livlig pige 
fuld af mod på livet. En pige, som hadede, når hendes mor lagde vægt på, 
at man først skulle yde, inden man måtte nyde. En pige med en mor, som 
var hjemmegående og kun gik op i, at huset skulle skinne pænt, når der 
kom gæster. Det skulle skinne så meget, at hun ikke kunne klare rengø-
ringen selv, men måtte ansætte en rengøringshjælp for at nå det hele. Når 
hun tænker tilbage på det, forstår hun slet ikke, hvorfor det skulle være 
nødvendigt. Hendes eget hus er større end hendes barndomshjem, og hun 
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har hidtil klaret det hele selv. 
“Du har jo bare dit lærerjob, så kan du vel nok nå at ordne det her-

hjemme også,” plejer Carsten at sige. “En rengøringshjælp har vi ikke brug 
for.” Og på en måde har hun været enig med ham indtil nu. Men hvis hun 
skal have plads til sig selv og begynde at nyde livet, som Carsten siger, 
så må hun give slip på nogle pligter. Og rengøringen kunne være et sted 
at starte. Måske skulle hun alligevel gøre ligesom sin mor – anskaffe sig 
en rengøringshjælp.

8 år – 1963

Der har været flere unge piger på besøg i de sidste dage. De går alle sam-
men ud i køkkenet og taler med mor. En af dem skal bo i deres kælder. 
Hun skal være ung pige i huset, siger mor. Hun skal hjælpe med at lave 
mad, gøre rent og passe Sandra og Lars. Sandra håber, at det bliver én, 
hun kan lege med. 

Mor vælger en dame, som hedder Lise. Hun hilser på Sandra og smiler. 
Sandra synes, hun ser sød ud. Hun skal flytte ind om nogle dage.

En dag, da Sandra kommer hjem fra skole, er Lise flyttet ind. Hun
har sat alle sine ting nede i kælderen, og nu står hun i stuen og støvsuger. 
Sandra går hen til Lise.

“Hej,” siger hun og ser på Lise. “Skal vi lege?”
Lise ser på Sandra. Så ryster hun på hovedet.
“Det kan jeg ikke. Jeg skal hjælpe din mor med at gøre rent,” siger 

hun.
Sandra sukker og går ind på sit værelse. 

    *

Sandra er lige kommet hjem fra skole. Hun har ingen lektier for i dag og 
håber på, at hun må tage hjem til Karen og lege. 

“Kan vi lege i dag? Vi har ingen lektier for,” spørger Sandra.
“Nej, vi skal gøre rent i dag, trappen skal vaskes, og fortovet skal fejes,” 

siger mor. “Det kan du godt hjælpe med.”
“Øv,” siger Sandra og fortryder, at hun ikke bare har sagt, at hun skal 

lave lektier. Så plejer hun at slippe for at hjælpe.
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“Du kan starte med at hælde vand i spanden og vaske trappen,” siger 
mor. 

Sandra fylder en spand med sæbe og vand og finder en klud. Så går
hun ud og begynder at vaske trappen. Den er kold og hård at sidde på, 
og Sandra synes slet ikke, at den er snavset. Hun pjasker noget vand på 
stenene med kluden og leger lidt med vandet. Det vigtigste er, at man 
kan se, at hele trappen er våd. For mor kan alligevel ikke se, om hun har 
vasket den. 

Da Sandra er nået til det nederste trin, kommer Erling fra klassen forbi. 
Sandra bliver flov. Hun synes, det er så pinligt, når klassekammeraterne
ser hende vaske trappe eller feje fortov. Sådan noget gør de andre i klassen 
vist ikke. Hun vil spørge mor, om hun ikke kan få lov at gøre noget inde 
i huset i stedet for. Så kan de andre i det mindste ikke se hende. Sandra 
går ind med spanden og hælder vandet i vasken.

“Nu har jeg vasket trappen,” siger Sandra. “Skal jeg så støvsuge?”
“Nej, det har jeg gjort,” siger mor. “Men du kan feje fortovet.”
“Er der ikke noget andet, jeg kan gøre i stedet for,” prøver Sandra. “Jeg 

kan ikke så godt lide at andre ser mig.”
“Nå, skulle du nu være for fin til at hjælpe,” siger mor. “Hent kosten

og kom i gang.”
Sandra fejer fortovet, mens hun ser misundeligt på naboens datter, der 

spiller bold i haven. 

49 år – 2004

Sandra er færdig med opvasken. Hun går ind i stuen og tænder for fjern-
synet. Men hun har svært ved at koncentrere sig om programmet, som 
handler om kongehuset i Danmark. Det virker så fjernt og ligegyldigt i 
forhold til det liv, hun lever. Hun lukker øjnene og lader fjernsynet køre. 
Så føler hun sig ikke helt alene. 

Til sidst er hun lige ved at falde i søvn. Hun åbner øjnene og ser på 
klokken. Den er snart 22. Carsten har været væk i to timer nu. Hvad mente 
han, da han sagde, at han havde fået nok og ville gå? Har han mødt en 
anden? Vil han skilles? Vil han blive væk i nat? Han plejer ikke at gå tur 
så længe og så sent om aftenen. 

Hun må også se at få gjort noget ved problemet. Men hvad gør man, når 
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kroppen ikke makker ret? Det er, som om hendes krop er helt død. Hun kan 
ikke engang nyde, når hun efter badet smører sig ind i lotion. Kroppen er 
bare blevet et redskab, der står op, tager på arbejde, laver mad, vasker op 
og går i seng. Ingen fornemmelser, ingen lystfølelse – alt er bare dødt. 

Carsten har ret. Der må være noget i vejen med hende. Men hvad skal 
hun gøre? Nu har han sat hende stolen for døren. Hun skal have lyst, el-
lers går han. Men hun kan jo ikke bare trylle. Abracadabra – nu har jeg 
lyst! Og har det ikke altid været sådan, at hun mest af alt havde lyst til at 
trylle, så hun fik det anderledes? Ville det mon være anderledes, hvis det
var en anden mand, der lå ved hendes side? 

Hun lukker øjnene og tænker på Poul. En kollega fra skolen, som hun 
har delt sin 5. klasse med det sidste halve år. Hvordan ville det være, hvis 
han lå her lige nu? Sandra mærker et sug i maven og en nysgerrighed. Hun 
forestiller sig Poul med det veltrimmede skæg og de store armmuskler. 
Han vender sig om mod hende og stryger hende blidt på kinden. Så kys-
ser han hende på halsen og øret. Sandra smiler. Det føles nyt og rart. Hun 
kører filmen videre. Han tager skjorten af. Hun ser hans bryst med de små
mørke hår og lægger ansigtet ind mod det. Hun mærker et sug i underlivet.  
Er det lyst, eller er det bare spænding ved tanken om at prøve noget nyt? 
Hun har svært ved at skelne. Men hvad er det også, hun har gang i? Nu 
er hun jo ikke meget bedre end Carsten. Har hun i virkeligheden lyst til 
at prøve noget andet? Hvis ja – så kan hun jo ikke bebrejde Carsten. Han 
er da i det mindste ærlig. 

9 år – 1964

Sandra har fået et nyt sjippetov. Nu skal det prøves af. Hun løber ud på 
fortovet og hopper. En - to - tre - fire. Hun er rigtig god, synes hun selv. Hun
løber lidt frem og tilbage, mens hun hopper. Så ser hun Kim og Søren. De 
kommer langsomt hen mod hende. De hvisker noget til hinanden. Sandra 
vender sig om og vil hoppe tilbage. Så mærker hun to stærke hænder om 
sine arme, og hun falder over sjippetovet. 

“Lad være ... slip mig,” råber Sandra.
De to drenge griner og slæber Sandra med ind i Sørens have. Her 

kan ingen høre hende. Hun ser på Kim og Søren. De bor i nogle huse fra 
Sandra. Hun har aldrig leget med dem. Ved bare, hvad de hedder, for Lars 
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går i klasse med Søren. 
“Hjælp,” råber Sandra og ser sig omkring, men der er ingen voksne i 

nærheden.
Kim og Søren tager hendes sjippetov og skubber hende hen til et træ. 

Her binder de hende fast. 
“Slip mig. Jeg vil hjem,” råber Sandra. 
Kim og Søren griner. Så går de ind i huset.
Sandra står lidt og ser sig omkring. Hun har aldrig været inde i Sørens 

have før. Det hele er nyt og fremmed. På græsset ligger en fodbold, og for 
enden af haven står et æbletræ. Sandra vender hovedet og kigger op i det 
træ, hun er bundet fast til. Det er et pæretræ. Det er mærkeligt at stå i en 
helt fremmed have uden at kunne komme fri. Sandra er bange, men det 
er også lidt spændende. Så hører hun en dør smække og nogle trin nærme 
sig. Det er Kim og Søren. De har en spids pind med hver. De begynder at 
danse rundt om Sandra og råbe: “Ugh, ugh”, mens de løfter deres pind, 
som skal forestille et spyd op og ned. 

Sandra står helt stille. Hun er bange for, at de vil begynde at stikke 
hende med deres pinde. Men samtidig med at hun er bange, kan hun også 
mærke en let kildrende fornemmelse i maven. For hvad finder de nu på?

Så hører Sandra et vindue blive åbnet. Det er Sørens mor.
“Hvad laver I?” råber hun vredt.
“Vi leger bare,” siger Søren
“Er du med på legen?” spørger Sørens mor og ser på Sandra.
Sandra ryster på hovedet. Sørens mor lukker vinduet og går ud i ha-

ven. 
“Kan I så slippe hende fri,” siger hun vredt og ser på Kim og Søren.
Drengene løsner sjippetovet, så Sandra kan komme fri. På en måde 

er hun lidt skuffet. Det var jo også spændende. Hun tager sjippetovet og 
løber hurtigt ud af haven. Hjem til sig selv, hjem i sin egen have, som hun 
kender så godt.

49 år – 2004

Sandra giver slip på tanken om Poul og tænker i stedet tilbage på nogle 
oplevelser fra sin barndom, hvor hun blev bundet. Mon hun i virkeligheden 
er mere til sm, end hun vil være ved? Måske skulle hun foreslå Carsten, at 
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de prøvede noget med bind for øjnene, håndjern eller sådan noget? Men 
på den anden side er det ikke ligefrem noget, hun har lyst til at prøve sam-
men med ham. Det vil simpelthen være for kunstigt og pinligt, og hvordan 
skulle de overhovedet komme i gang med at tale om sådan noget efter snart 
tredive år i den samme seng? Når de har talt om sex, har det altid været 
negativt. De har talt om alt det, der ikke fungerede. Hvordan skal en snak så 
nogensinde kunne forbedre noget? Det er også alt for farligt at snakke om.   
Sandra er langt væk i sine egne tanker, da hun hører Simons stemme.

“Sidder du bare der og stirrer ud i luften, mor? Er der noget i ve-
jen?”

“Nej, der er ikke noget,” siger Sandra træt. 
“Er far ikke hjemme?”
“Nej, han er gået en tur. Men gå du bare i seng. Du skal jo i skole i 

morgen. Sov godt.”
Simon bliver stående og ser på sin mor. Så ryster han på hovedet og 

går ind på sit værelse. 
Lidt efter går hoveddøren op. Sandra kan høre på lydene, at det er 

Carsten. Hvorfor er hun ikke også gået i seng? Så var hun sluppet for at 
møde Carstens blik. Har han mon været sammen med en anden? Tre timer 
– han kunne sagtens nå det. Sandra bliver vred. Hvorfor har han også sået 
den tvivl i hendes sind? Det er ikke rart at gå med sådan en trussel over 
sig, selv om man skulle tro, at hun havde vænnet sig til tanken om, at han 
på et tidspunkt vil være utro, når hun så længe ikke har kunne opfylde 
hans behov. Har hun været for naiv? Har han allerede været i seng med 
flere kvinder, uden at hun ved noget?

Carsten går ind i stuen. Hun ser op på ham. Ligner han en, der lige 
har været sammen med en anden kvinde? Hun rejser sig og går tæt forbi 
ham, mens hun diskret dufter til hans hals. Dufter han ikke af parfume? 
Eller er det hans egen aftershave? 

“Hvor har du været?”  
“Bare ude at gå, og så besøgte jeg Anne. Jeg trængte til nogen at 

snakke med.”
“Fortalte du så om alt ned i de mindste detaljer?” spørger hun syrligt. 

“Fortalte du hende, hvordan jeg ligger kold og frigid om aftenen med 
benene samlede? Fortalte du hende, hvordan jeg vender hovedet væk, når 
du kysser, og skubber dig væk, når du vil kysse mine bryster? Fortalte du, 
hvor en elendig elsker du selv er? Det kunne jo også være, at lysten er 
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forsvundet, fordi du ikke kan finde ud af at gøre mig tilfreds!”
Åh, nej. Det skulle hun aldrig have sagt. Nu vil Carsten diskutere 

det den næste time, og det eneste hun har lyst til er at gå i seng og sove. 
Forsvinde væk fra det hele. Hvorfor sagde hun også det? Sådan noget har 
hun aldrig sagt før. Hun har bare hørt på al hans kritik af, hvor tyk, usexet 
og kold hun er. Men fantasien om Poul har åbenbart vakt noget i hende, 
hun ikke kan styre. 

“Lysten forsvundet? Noget, der aldrig har været der, kan ikke sådan 
forsvinde,” råber Carsten.

“Nej, så siger vi det, og nu vil jeg gerne sove,” siger Sandra og begynder 
at gå ind mod soveværelset.

Carsten griber hårdt fat om Sandras arm.
“Nej, så let slipper du ikke. Du kan ikke bare sige, at jeg er en elendig 

elsker og så gå. Jeg har prøvet alt, og lige meget hvad jeg gør, så tænder 
du ikke. Jeg har haft andre kvinder, der var ellevilde.”

“Nå, og hvornår har du så haft dem?” spørger Sandra spidst.
“Hold nu op. Før din tid selvfølgelig,” siger Carsten og ser opgivende 

ud.
“Da du var 19 eller hvad? Den unge, fyrige elsker på 19, der kunne 

gøre alle kvinder vilde i varmen. Eller unge piger skal vi vel snarere kalde 
det.”

“Du var da selv vældig glad for mine kys, første gang vi kyssede. Var 
der måske noget i vejen med dem?” 

“Vi var tretten år begge to. Det var mit første kys. Selvfølgelig var 
det noget særligt for mig. Det var det vel også for dig,” siger Sandra og 
mærker et stik i hjertet. “Og desuden kyssede du meget bedre dengang. 
Det var ikke sådan nogen tørre kys som i dag.”

“Tørre kys? Hvem giver tørre kys? Du spænder jo altid munden, når 
jeg vil kysse dig. Og nu har jeg opgivet. Fej du for egen dør, før du skyder 
skylden på andre!” 

Sandra tænker sig om. Hun husker deres første møde ved en familiefest. 
Hvor var de dog forelskede dengang. Og hvor var de første kys dejlige. 
Det var som at komme ind i himmerige. Hvor er de kys blevet af? Er det 
hende selv, der har lukket af? Har Carsten ret? Hun forstår ikke, hvad der 
er sket imellem dem. Hvordan kan man vokse sådan fra hinanden? Sandra 
sukker og sætter sig tungt ned i lænestolen. Pludselig får hun lyst til noget 
sødt. Hun har ikke spist hele aftenen og trænger til noget at putte i munden. 




