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Kapitel 1

 

an skimmede uinteresseret den fotokopierede A4 side, som en af
kontorpigerne netop havde lagt på hans skrivebord:
 

»Memo
 Til:  Alle Sælgere
 Fra: Chefen
 Vedr.: Salg af lagervarer«

Han kendte memo’ets indhold til bevidstløshed. Det bestod af en lang
liste med varer, som igennem alt for lang tid havde stået og samlet støv
på lageret. Og som nu skulle sælges. Det havde de skullet lige så længe,
han kunne huske. 

‘Alle sælgere opfordres til at tage denne udfordring op, og den der
sælger mest fra listen i løbet af de næste 30 dage, vil blive ekstraordinært
belønnet!’ stod der nederst på papiret. – Rend mig, sagde han til sig selv,
krøllede papiret sammen og smed det i papirkurven. Han gad ikke bruge
så meget som et sekund på at sælge disse varer. I princippet havde han
selvfølgelig ikke noget imod at få ryddet lageret, men i hans øjne ville
det være en ren farce her få år inden årtusindeskiftet at foreslå nogen at
købe en semimekanisk bogholderimaskine, en telex, en to kilo tung
bordregner, en batteridreven telefax eller en hvilken som helst anden af
listens for længst uddaterede kontormaskiner. Uanset prisen – om de så
var gratis – ville ingen ved sine fulde fem overhovedet overveje at få
sådan noget skrammel  indenfor døren. Lossepladsen var og blev det
eneste rigtige sted at køre det alt sammen hen. 

Han pakkede sammen og forlod kontoret. – Endnu en dag på kon-
toret, tænkte han, men korrigerede hurtigt til ‘Endnu en lortedag på kon-
toret’. Det vanvittige memo var bare én af mange absurditeter, han dag
ud og dag ind måtte trækkes med på sit arbejde.

– ‘Ekstraordinært belønnet!’ Han rystede på hovedet, startede bilen
og bakkede ud fra parkeringspladsen. Det var ikke engang umagen værd
at prøve at gætte på, hvad en sådan belønning kunne tænkes at bestå i.

H
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Så ussel ville den være. Der var langt mere perspektiv i det, han nu havde
besluttet sig for at gå i gang  med. Hvorvidt det ville blive ekstraordinært
belønnet – eller belønnet overhovedet – var ikke til at vide, men
forsøget skulle gøres. 

Den fyraftensbajeraftale, han var på vej til nu, var faktisk et led i
forsøget. Og uanset forløbet, var et besøg på ‘Shamrock Inn’ aldrig at
kimse ad. Indtil for nylig havde stedet heddet ‘Hos Gerda’. Men der var
kommet nye indehavere med en stærk tro på, at irsk øl og folkemusik
kunne vride flere penge ud af gæsterne, end den typiske, men lidt
søvnige danske forgænger havde formået. 

Han parkerede lige uden for pubben, gik ind af den tunge egetræsdør
og spejdede rundt i det halvmørke lokale.  Til jukeboxens sørgmuntre
toner af ‘Molly Malone’ gik han over mod baren. 

– To nye! sagde han og skubbede de to, næsten tomme glas over mod
servitricen, samtidig med at han pegede på det iøjnefaldende ‘Guiness’-
skilt ovenpå fadølsfustagen.

 – Ja, der går jo altså lidt tid med det her sorte stads, sagde hun en
smule irriteret. 

Den kraftige skumdannelse i stouten forlængede tappetiden, så det
tog hende næsten dobbelt så lang tid at skænke en Guiness som en
almindelig Tuborg. Så her var tale om en markant forandring af hendes
arbejdsforhold. Og hun lignede ikke én, der brød sig om forandringer.

– Vi har tid nok, ikke sandt Kaj?
– Joeh, men den her bli’r den sidste. Jeg har lovet Bettina ...
– Rolig Kaj, afbrød han med en sarkastisk stemme – du skal nok nå

hjem inden ‘Lykkehjulet’.
Kaj var blevet lidt kedelig, efter han var flyttet sammen med Bettina.

Førhen kunne han og Kaj sidde på caféen i  timevis og diskutere alt
mellem himmel og jord. Diskutere var vel så meget sagt. Det var som
regel ham, der talte, og Kaj, der lyttede. Kaj var faktisk rigtig god til at
lytte. Lytte og samtykke. Det var ikke sådan, at Kaj direkte var en sinke.
Kaj sagde bare ikke så meget, men han var virkelig en guttermand – en
man kunne stole på. Og så var han ukompliceret, ikke noget med at
kværulere eller spille smart. 
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Kaj blev en lille smule stødt over hentydningen til hans tøffelhelt-
rolle, og de sad begge tavse og lidt beklemte, mens de to glas langsomt
fyldtes. 

– Her, mukkede servitricen og plantede de to øl på skranken – godt
jeg ikke arbejder på akkord.

– Skål, sagde han og løftede sit glas op til munden, lige akkurat til det
bitre hvide skum rørte overlæben. Han tog derefter en ordentlig slurk.
Hvis man bare sippede Guiness, smagte det nemlig alt for bittert. Kaj
sagde også skål, og tavsheden var ligesom brudt. Det var en slags grønt
lys fra Kaj, og samtalen kunne fortsætte.  

– Han blev sgu frikendt, hørte du det? spurgte han.
– Hvem? sagde Kaj.
– Ham negeren, der havde skåret halsen over på konen. Du ved ovre

i USA.
– Nå, jeg troede ellers, at de havde TNA-bevis og alt det der.
– DNA.
– Hva’?
– Det hedder ikke TNA, og for øvrigt er det ikke et rigtigt bevis, det

er sådan noget med molekyler og gener og sådan noget. Selv de kloge
kan ikke blive enige. Nej jeg tror han blev frikendt, fordi han var en god
fodboldspiller. 

– Jeg synes nu aldrig, man har hørt om ham. Hvem spillede han
egentlig for?

– Det ved jeg sgu ikke, men det var jo amerikansk fodbold. Du ved
med en ægformet bold.

– Den må da være svær at sparke til.
– De kaster den. Nej, det jeg mener er, at dommeren turde ikke

dømme ham, fordi han er en helt. Hvis det havde været en af os to, var
vi røget direkte i den elektriske stol.

–  Så ville jeg hellere hænges, sagde Kaj bestemt – sæt nu man ikke
dør helt af stødet.

Nogle gange var Kaj lidt tung i det. Han var ikke så god til de store
sammenhænge. Ikke at der var noget ondt i det, slet ikke. Kaj var jo
bundreel, men indimellem lidt langsom.

– Eller skydes, fortsatte han – man er jo færdig, før man opdager
noget som helst.
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– Hvordan går det ellers? Med dig og Bettina og såd’n?
Når Kaj først var kørt af sporet, kunne det være svært at få ham til-

bage. Derfor var det bedre at skifte emne. 
– Det går fint. Vi går så småt og lurer på en større lejlighed. Det er

godt nok lidt dyrt, men vi har jo ikke ret meget plads. Og så er der jo
Bettinas katte.

– Nåh ja. Hvor mange er det nu hun har? 10-11 stykker? Hans
stemme var lidt ondskabsfuld.

– Nej 7, og jeg har også sagt at vi ikke skal ha’ flere. 
Kaj lod ane, at han næppe havde slået i bordet, da Bettina havde

modtaget denne besked. 
– Der lugter vel også af kattepis over det hele? forsøgte han. 
Han prøvede at sætte lus i skindpelsen, hver gang chancen bød sig.

Han spurgte af og til sig selv, om han var jaloux på Bettina, fordi han nu
ikke så så meget til Kaj længere. Han forkastede bekvemt denne tanke.
Kaj var simpelthen for god til Bettina. Godt nok var Kaj ingen blæn-
dende begavelse, og han lignede absolut ikke en filmstjerne. Men Bet-
tina, hun var simpelt hen for meget. Dum som et bræt. Hun kunne kun
snakke om  Lykkehjulet, dejskrabere og så sine forbandede katte.

– Nej det er nu ikke så galt,  sagde Kaj og så igen lidt ked ud af det.
Kaj brød sig ikke om at høre kritik af Bettina. Til trods for at Kaj

snart fyldte fyrre, var Bettina den første kvinde i hans liv. Det var stadig
lidt af en gåde, hvordan han havde truffet hende, men han huskede
tydeligt det chok, han fik den aften for ca. et år siden, hvor Kaj, efter de
havde drukket blot en enkelt øl, havde sagt: ‘Jeg må hellere se at komme
hjem – kællingen kommer på besøg.’ Måden, han sagde kællingen på, var
dilettantisk, og man kunne godt høre, at Kaj ikke havde for vane at
anvende den slags macho-betegnelser om en kvinde. I hvertfald ikke om
en han kom sammen med. Havde Kaj fundet en dame? Havde han vir-
kelig hørt rigtigt? Der var gået et sug gennem hans krop, og han havde
nær fået sin øl galt i halsen. Det kunne fandeme da ikke passe. Kaj og en
dame – for meget! 

– Er du på cykel eller med bus? spurgte han
– Bus, min cykel er blevet stjålet, sagde Kaj. De brækkede sgu døren

til cykelrummet op i forgårs aftes og stjal alt, der var noget værd. De må
ha’ haft en kassevogn eller sådan noget med.
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– Hvorfor tog de så din? drillede han, vel vidende at denne spy-
dighed ville gøre Kaj  endnu mere utilpas.

– Jeg havde lige fået nye fælge og nyt gear på. Det kostede næsten
tusind kroner, sagde Kaj. Han så som ventet lidt betuttet ud.

– Det klarer forsikringen vel.
– Ja, men der er selvrisiko på femhundrede kroner, og så trækker de

fra, alt efter hvor gammel cyklen er. Så jeg får sikkert ikke en øre. Kajs
misfornøjelse var ikke blevet mindre.

– Nej, de tørrer sgu en, når de kan komme afsted med det. Og det er
alle os almindelige mennesker, der kommer til at betale. De rige sker der
ingenting med. 

Han spekulerede opportunistisk i at bekræfte Kaj i hans generelle
opfattelse af, at de store i samfundet på et eller andet plan havde rottet
sig sammen mod de små. Kaj var meget bevidst om, at han selv var
blandt de små.

Kaj kiggede nervøst på sit ur og tømte sit glas. Han var parat til at gå.
– Jeg kan da godt køre dig hjem, sagde han. 
Det var ingen synderlig omvej, men hvad der var meget mere vigtigt,

var den taknemmelighedsgæld, som Kaj ville komme til at stå i. En
kreditor/debitor-situation, som han var nødt til at udnytte optimalt.
Ellers ville hans og Kajs venskab stille og roligt gå i opløsning. Han
havde faktisk brug for Kaj lige nu. Derfor var det ekstra irriterende, at
de måtte bryde op allerede, men han måtte snarest finde et andet tids-
punkt, hvor de kunne mødes. Der var blevet længere og længere mellem
de sås, og der var ingen tvivl om, at Bettina var årsagen til denne
udvikling. Og hun blev en stadig hårdere modstander for ham. Men Kaj
udgjorde et væsentligt element i de fremtidsplaner, som for tiden rum-
sterede i hans hoved, og enhver modstand mod disse planer måtte
bekæmpes.

Kaj lyste op. – Så kan du jo komme med op og spise med. Jeg ringer
lige og checker med Bettina, at det er ok. Kaj rejste sig for at gå hen til
mønttelefonen, som stod for enden af bardisken.

– Nej, nej, vi ringer fra bilen, sagde han.
Han havde for nogen tid siden købt en biltelefon. Ikke en af de nye

GSM-modeller, en NMT var god nok til ham. Ja, strengt taget havde
han overhovedet ikke brug for en sådan telefon, for selvom han havde
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oplyst sit bilnummer til gud og hvermand, indtalt besked på NMT-tele-
svar og holdt apparatet tændt døgnet rundt, var der endnu ikke én, der
havde ringet til ham. Han havde imidlertid allerede selv ringet for flere
hundrede kroner, skønt stort set alle samtalerne var overflødige –  som
regel af typen ‘Var det dig der lige ringede, mens jeg kørte under tun-
nelen og linjen faldt ud?’ eller ‘Så kan du godt skynde dig at få bukserne
på – jeg står ved din gadedør om fire sekunder!’ Den prestige, han havde
troet, der ville være forbundet med en biltelefon, havde indtil videre vist
sig at ligge langt under forventningerne. Faktisk overvejede han seriøst
at stille abonnementet i bero. Han havde i virkeligheden ikke rigtigt råd
til at have den. Kaj var den eneste, som havde været imponeret, da han
så den første gang, men Kaj vægtede ikke ret meget i den sammenhæng.
Han huskede tydeligt, at Kaj også havde skamrost den vaskebjørnehale,
han for sjov havde sat på bilantennen. Han havde senere foræret Kaj
halen, og gudhjælpeham om ikke han havde hængt dette rædsel op på et
søm lige over spisebordet i køkkenet.

Det var ved at blive mørkt, og de store boligblokke, som de hastigt
passerede, omdannedes til todimensionale gigantsilhuetter på den
indigofarvede himmel. Der var lys i mange vinduer, og trafikken var
behersket. Familien Danmark lavede mad, dækkede bord, læste højt for
de små og studerede længselsfuldt avisernes tv-sektioner.

Han spekulerede også på, hvad flimmeren mon ville servere den
aften. En western, en krimi eller skulle man endnu engang se på et par
uduelige politikere diskutere et eller andet ligegyldigt lovforslag, eller
skulle man sendes tidligt i seng, fordi det nu engang passede en eller
anden programchef at vise et bulgarsk tv-spil. Heldigvis havde de
mange nye kanaler givet noget mere at vælge imellem, men det kunne nu
godt være lidt irriterende med alle de reklamer, og meget af det var jo på
engelsk og utekstet. – Nå, skidt med det, tænkte han. Der lå en stor
bunke EDB-udskrifter derhjemme, som han skulle have læst igennem,
så der ville alligevel ikke blive alverden med tid til at se fjernsyn.

Han skruede lidt ned for radioen, da Kaj gik igang med at indtaste tele-
fonnummeret på det grønne, illuminerede taldisplay oven på røret.  

– Hej lillemor, det er mig, sagde Kaj tydeligt stolt over at have fået
lov til at låne biltelefonen, er der mad til en til?
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Han syntes, det lød åndssvagt, når Kaj kaldte Bettina for ‘lillemor’.
Men det var intet imod ‘Kajse’ og endnu værre ‘Kajsebasse’, som nu var
blevet de navne, Kaj selv måtte adlyde. Det var helt gak-gak, at Kaj
skulle finde sig i at blive tiltalt, som om han var en af hendes kattekil-
linger. Uværdigt som bare fanden.

– Jamen det er helt i orden med Bettina. Der er mad nok, sagde Kaj
glædestrålende, mens han forsigtigt satte telefonrøret på plads i det fast-
monterede ophæng under instrumentbrædtet. 

– Skal vi ha’ whiskas i flødesovs? spurgte han med en særlig flabet-
uskyldig stemme, som han mestrede til noget nær fuldkommenhed.

– Nej, spaghetti, svarede Kaj, som overhørte spydigheden. Eller også
forstod han den ikke. Man kunne aldrig være helt sikker på, om Kaj for-
stod, hvad der blev sagt.

Samme øjeblik man stak næsen inden for hoveddøren hos Kaj og Bet-
tina, var man klar over, at lejligheden var beboet af andet end tobenede
væsener. Om det var via lugte- eller synssansen, man først blev overbe-
vist, kunne imidlertid være vanskeligt at afgøre. For samtidig med at den
umiskendelige kattelugt fandt vej op gennem næseborene, kunne man
med sine øjne iagttage et sandt mylder af sorte, hvide og stribede katte i
forskellige størrelser. På kryds og tværs for de henover gulvet i den lille,
overmøblerede entré.

Men så var det høresansens tur til at blive stimuleret. I første omgang
ikke af kattemusik, som man måske kunne have forventet, men derimod
af et ‘pling!’ inde fra stuen efterfulgt af en velkendt stemme: ‘800 kroner’
og et ‘L, som Ludvig’. Derefter endnu en serie ‘plinger’ og så en øredø-
vende klapsalve fra et veldresseret publikum. 

– Det er bare os, råbte Kaj for at være sikker på, at Bettina hørte
dem. Det kunne være svært at indfange hendes opmærksomhed. For
ikke nok med at ‘Lykkehjulet’ kørte for fuld styrke og derfor var vanske-
ligt at overdøve. Endnu værre var den nærmest patologiske opslugthed,
hun nærede for det populære program. Hun befandt sig på en hinsides
planet, når hun foroverbøjet og neglebidende betragtede det magiske
hjul dreje rundt og rundt for til sidst at standse på et felt mellem to søm.
Et felt, hvis indhold kunne være skæbnessvangert for Inge Lise, Poul
eller Knud eller en helt fjerde repræsentant fra det danske folk, som en
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tredjedel af nationen hver dag havde på besøg i dagligstuen og pludselig
var på fornavn med i  cirka tyve minutter.

Hun gættede flittigt med på konsonanter, vokaler, ord og vendinger.
Hun glædede sig med vinderne over de mange gevinster, ærgrede sig
over ‘Tabt Tur’, og indtil flere gange havde hun været på nippet til at
tude, når Fru Fortuna besluttede sig for, at nålen skulle lande på ‘Fallit’.

– ‘M’ som Møgkælling! sagde han med et flabet grin efter at være
trådt et skridt ind i stuen, hvor Bettina sad med ryggen til døren. Hun
vendte sig om og gloede irriteret på ham.

– Gider du lige? sagde hun og rettede atter blikket mod det lejede 26
tommers husalter med tilhørende, ligeledes lejet, videobåndoptager. Det
frydede ham at betragte dels hendes exit fra drømmeverdenen og dels
den hårde koncentrationskamp, hun derefter måtte kæmpe for så hurtigt
som muligt at komme tilbage i trancen.

Han vidste godt, at han ikke var hendes livret, og han havde hidtil
intet gjort for at ændre på denne situation. Hun besad dog tilstrækkeligt
med psykologisk sans til ikke ligefrem at forbyde Kaj og ham at ses. Til
trods for at hun styrede Kajs gøren og laden med hård hånd, var hun til-
syneladende klar over, at selv Kaj måtte have en ventil ud til friheden.
En kontrolleret frihed naturligvis. Kaj måtte altid først spørge om lov til
at gå ud, og han skulle være hjemme til bestemte tider. Bettina var live-
udgaven af konen med kagerullen, og Kaj havde stor, nærmest gud-
frygtig, respekt for hende. 

I lighed med Kaj var Bettina absolut ikke nogen karismatisk person.
Det var vanskeligt at bestemme hendes alder ud fra udseendet, men hun
var vel i slutningen af trediverne. Relativt kort permanentkrøllet hår
med affarvede, eller grå?, totter. Under middelhøjde og rund over det
hele. Ikke egentlig fed og deform, men rund. Hoved, krop, bagdel, ja
selv armene og benene var runde. Helt ufeminin var hun imidlertid ikke.
Hun havde faktisk lidt talje. Som ganske vist også var rund, men dog en
talje. Og når hun lejlighedsvis stadsede sig op med højhælede sko,
læbestift, et tykt lag pudder, maskara og et stramt bælte om livet, så hun
faktisk ikke helt usexet ud.

Denne type, hybriden mellem vampen og produkthandlerens datter,
havde gjort Bettina ganske eftertragtet som demonstratrice af nylance-
rede husholdningsartikler. Hun var faktisk næsten fuldtidsbeskæftiget
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med at rejse rundt til supermarkeder og stormagasiner  for at demon-
strere alskens uundværlige køkkenremedier lige fra kartoffelskrællere til
kødhakkere. Eller food-processorer, som de nu hed – udtalt med jysk
nisseaccent. Hun udviste en oprigtig begejstring for produkterne og
havde samtidig evnen til at formidle den til andre. Denne evne kombi-
neret med et lille glimt i øjet tiltrak altid en stor flok tilskuere – og det
var ikke kun kvinder, der stimlede sammen på den, som regel alt for
trange, gulvplads for enden af en supermarkedsvarereol. Engang havde
en kommis sagt til hende, at han aldrig havde troet at ‘... mænd i den
grad interesserede sig for skurebørster. Men mon ikke interessen er til at
overse, når de kommer hjem til konen, ha,ha.’ Bettina omtalte altid
denne utvetydige kompliment med en stolthed, som ville have været en
Hollywood-diva værdig.

Men som hun lige nu sad der i sofaen iført et par udtrådte plyds-
hjemmesko, hvid-grøn-lilla joggingdragt fra Føtex, og den ansigtskulør,
som vorherre havde valgt, var det ikke  instinktivt begær, der overvæld-
ede en. De rødlakerede, let flossede fingernegle ydede i denne hense-
ende ringe kompensation.

– Uhm, det ser lækkert ud, sagde Kaj og stirrede forventningsfuldt på
skålen med den dampende varme spaghetti. Jeg er helt vild med spa-
ghetti og kødsovs. Er det den gode, vi skal ha’ idag? Den med piske-
fløde?

– Vent og se, sagde Bettina. Bare der nu er nok. Jeg havde jo ikke
købt ind til tre.

Den sidste sætning blev ekspederet med et tonefald og henkastet
blik, som antydede, at der da gerne måtte brede sig en smule dårlig sam-
vittighed hos en eller flere af de øvrige tilstedeværende.

– Ikke noget problem. Jeg skal nok lade være med at tage ret meget.
Jeg snupper en pizza på vej hjem, sagde han og tog en demonstrativt lille
portion af Bettinas bolognese op på tallerkenen. Han nød at se Kaj
sidde med sorteper.

– Nej, nej, der er da nok til os allesammen. Kajs blik flakkede
febrilsk rundt i gryden, og han greb skeen og gav sig til, nærmest panisk,
at øse mere mad ned på hans tallerken. Og ta’ nu noget parmesan til
spaghettien, fortsatte han og rakte ham en næsten fyldt shaker-lignende
13



plexiglas-beholder med et nihullet rødt plastiklåg. Ved at dreje på en
skive oven på låget kunne man sikre sig, at  hullerne havde den størrelse,
man ønskede for at give den helt rigtige dosering af den månefarvede
italienske pulverost. 

– Hvor er den smart. Har du købt den på et home-party? spurgte
han, mens han kiggede over på Bettina samtidig med at han, med falsk
entusiasme, studerede det funktionelle, men absolut uinteressante køk-
kenredskab. Den forventede positive reaktion fra Bettina udeblev ikke.

– Nej, men Anita, du ved min søster, hun fik den sammen med en
sukkerskål og et komplet salt & peber-sæt – alt sammen i samme stil –
som gave! Kan du gætte hvorfor? Hun så på ham med en blanding af
gåde og glæde i ansigtet.

– Nej, umuligt, svarede han med påtaget forventning i stemmen.
– Fordi hun havde deltaget i fem home-party’er fra det samme firma

inden for et halvt år. Hun vidste godt, at man fik en gave efter fem
gange, men hun havde ikke regnet med at få så meget. Så tror du lige
hun jublede? Det var bare skideærgerligt for hende, at hun allerede
havde købt sådan en, ‘DrysLet’ hedder den, den første gang, hun var
med. Og ved du hvad, hvad skulle hun med to af dem? Så hun forærede
mig den ene. Det var virkelig heldigt. Vi er enormt glade for den, ikk’
Kajse? 

– Jo, sagde Kaj lettet over den gode stemning, han pludselig
fornemmede.

Bettina rakte ud efter ‘DrysLet’en, drejede den øverste skive, så den
dækkede alle de ni huller og vendte dernæst bunden i vejret på den.

– Se her, hun tog fat om det aftagelige bunddæksel, som hun med en
erfaren demonstratrices håndelag, elegant drejede af. Man fylder den op
nedefra  og skruer så bunden på igen. Vupti!

Bettina fortsatte begejstret med at fortælle om ‘refill’-princippets
mange herligheder og om, hvordan det virkelig var slået an hos for-
brugerne. Han fortrød, at han havde givet bolden op, men erkendte, at
denne opmuntring af Bettina nok ville gøre den resterende aften noget
lettere at gennemleve for Kaj. 

– Tak for mad, sagde han og udnyttede, at Bettina i et meget kort
øjeblik afbrød sin talestrøm for at trække vejret. Jeg må vist hellere se at
komme hjem. Jeg får travlt i morgen, så jeg skal tidligt op. 
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– Vil du ikke ha’ en kop kaffe, inden du kører? spurgte Kaj. Men han
havde allerede rejst sig og var gået hen til entrédøren. Han sagde farvel,
åbnede døren og kantede sig ud på trappeopgangen, mens han
omhyggeligt så til, at ingen af de sprælske katte gjorde ham følge. 

Heldigvis kendte bilen selv vejen hjem, for hans koncentration var
ikke på kørebanen. Det var planen, der optog ham. Planen om at tage
det store spring. Han kom ironisk nok til at tænke på memoarket fra
tidligere på dagen. Specielt sætningen, hvori han opfordredes til, at ‘tage
denne udfordring op’. – Ha, og det kalder de en udfordring. En
fornærmelse. Jeg skal vise dem, at jeg kan tage udfordringer op. 

Han skruede op for radioen, der spillede ‘Glory Days’ og nød
selvtilliden stige i takt med musikkens volumen.
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Kapitel 2

 

un læste annoncen igennem for tredje gang. ‘Vi har brug for en
rigtig blæksprutte, der ikke er bange for at tage fat’, og ‘... du er

ikke en 8-16 person..’ , ‘... EDB-erfaring og engelsk i skrift og tale er et
‘must’.’ Firmaet var i en rivende udvikling, og jobbet indeholdt ‘... store
udfordringer og karrieremuligheder for den rette’. – Det lyder sgu ikke
så dårligt, tænkte hun og klippede annoncen ud med køkkensaksen, som
lå på spisebordet. Hun læste endnu engang annoncen til trods for, at
hun nu kunne den udenad. Hun lagde den venstre albue på bordet og
lod hagen hvile i håndfladen, mens hun funderende kiggede ud ad
køkkenvinduet.

Hun var ved at gro til i sit nuværende job. Dagene lignede hinanden
til forveksling, og hun lavede præcis det samme nu, som da hun blev
ansat for snart otte år siden. For den samme chef, for de samme kunder,
på det samme kontor, ved det samme skrivebord og næsten, på den
samme stol. Hun havde rent faktisk fået en ny og, i forhold til den for-
rige, ergonomisk kontorstol med et hav af vippe-, dreje og justérhånd-
tag. Hun havde selv valgt den. Revisoren var da også flink nok, absolut.
Der var da aldrig nogen problemer, hvis hun skulle have en halv fridag,
og der vankede da som regel også en pæn julegave i form både en over-
dådig kurv med delikatesser i fast og flydende form, som revisorens
kone  hvert år egenhændigt pakkede og uddelte. Men også en konvolut
med et julekort akkompagneret af en check i månedslønklassen. Ikke at
det betød alverden, for udover monotonien i arbejdet, følte hun sig i sti-
gende grad underbetalt. Hun havde kun fået lønforhøjelse to gange i
løbet af de otte år, og selv om inflationen havde været moderat, var
hendes rådighedsbeløb bestemt ikke vokset. Det havde været svært at
spare op, så hun havde måttet ty til afbetalingskøb i et omfang, som
betød, at hun faktisk kun lige havde til dagen og vejen.  

Hun hentede en skriveblok og kuglepen henne ved telefonen i stuen,
fyldte tekoppen med den nu halvlunkne te fra kanden og satte sig vel-
oplagt til rette ved bordet igen. Nu skulle det være. Hun ville søge stil-
lingen.

H
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Hun startede i øverste venstre hjørne på papiret med at skrive firma-
ets navn og adresse og dernæst sit eget umiddelbart nedenunder. Hun
angav sted og dato, denne gang i højre side. Men så gik hun i stå. Hun
begyndte at spekulere på, om hun i virkeligheden havde de fornødne
kvalifikationer. Ikke at de krævede store eksaminer og sådan noget, men
hun fornemmede, at det var et meget moderne firma, og at de sikkert
arbejdede på en helt anden måde, end hun var vant til. Og så var der det
med engelskkundskaberne. Hun havde selvfølgelig lært noget i skolen,
også korrespondanceengelsk, men det var ikke noget, der havde været
brug for hos revisoren. Alle hans klienter var danske, og kun få af dem
var engageret i handel med udlandet.  Den eneste gang hun havde haft
brug for det var, da hun skulle læse brugervejledningen til en ny strim-
melregnemaskine. Sælgeren fra kontorforsyningsforretningen havde
ellers lovet, at de ville sende en dansk oversættelse, men det havde han
aldrig gjort. Hun havde rykket for den et par gange, men selvom han
hver gang lovede, at nu var den lige på trapperne, skete der intet, og til
sidst havde hun opgivet. Han havde ellers været meget flink ham
sælgeren. Det var ham, der havde solgt hende den nye kontorstol, og de
havde faktisk fået strimmelregneren med i handelen helt gratis. Som en
slags rabat, havde han sagt, mod at hun lovede ikke at sige det til andre,
for det var jo ikke noget de gav til hvemsomhelst. 

EDB-erfaring derimod, det havde hun. Hun havde været med lige
fra starten med DOS, grøn skærm med efterglød og store disketter.
Revisoren havde ikke rigtigt selv fået lært at bruge PC’en, og hun havde
efterhånden overtaget ansvaret for al klientbogføringen, udskrifterne
o.s.v. Hun brugte også tekstbehandlingen og sørgede i det hele taget for
at holde sig a jour med udviklingen. Hun havde da også overvejet at tage
regnskabsfag på merkonomskolen og selv blive revisor, men det var
bare ikke blevet til noget. Ligesom med så mange andre ting i hendes liv
var  tanken  ikke omsat i handling.  Hun virkede pludselig modløs. Usik-
kerheden meldte sig, og hun mærkede en nervøsitet brede sig i kroppen.
Hun lagde kuglepennen på bordet og begravede ansigtet i hænderne. –
De får sikkert hundrede ansøgninger, tænkte hun. Jeg har ikke en
chance. 

– Nej, ta’ dig nu sammen! sagde hun til sig selv efter at have siddet et
par minutter og forsøgt at genetablere lidt selvtillid. Ikke tale om at hun
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skulle lade sig kue af  janteloven eller andre samfundsskabte normer om
kvinders mindreværd og sådan noget. Hun havde læst, at mænd ofte
søgte en stilling, hvis de bare opfyldte en tredjedel af kravene, men at
kvinder først ville søge, når deres kvalifikationer lå over hundrede pro-
cent af de krævede. Selvfølgelig kunne hun søge dette job, det var trods
alt ikke en nationalbankdirektør, de skulle bruge. Og for øvrigt, hvorfor
skulle en kvinde ikke kunne blive nationalbankdirektør?

Det var imidlertid svært at komme i gang med selve ansøgningen.
Skulle man smøre tykt på eller være beskeden? Var det nødvendigt at
skrive et c.v., og hvor meget skulle man skrive om sine fritidsinteresser?
Hvis hun nu kom til samtale, hvad skulle hun så tage på? Og lønnen!
Hvor meget kunne man være bekendt at forlange?  

                             
Sommeren var egentlig overstået. Det var dog stadig varmt nok til at
børnene legede ude hele dagen, og det var endnu ikke nødvendigt at
have overfrakke på, hvis man begav sig ud på en spadseretur. I al almin-
delighed var folk tilfredse med, at sommeren var forbi. Den havde været
ualmindelig lang, ualmindelig varm og ualmindelig tør. Den tørreste i
mands minde. Bønderne havde haft en katastrofehøst. I hvert fald de
bønder der, med bedemandsudtryk i ansigterne, havde fremvist deres
sprækkede og solafsvedne kornmarker i TV-avisen. Der havde dog
været håb at spore i deres grødede stemmer. Håb om erstatning fra
staten. 

Vejrprofeterne spåede, at det nok ville blive en kold vinter, men
kunne man stole på det? Næst efter politikere, var meteorologer de mest
upålidelige. Det var faktisk mange år siden,  det havde været rigtigt koldt
om vinteren, og mange mennesker blev udelukkende mindet om snes
eksistens via postkort fra vinterferierende venner og slægtninge. Der
hørtes også stadig hyppigere røster om global opvarmning, drivhusef-
fekt og andre ulyksaligheder forårsaget af CO2-udslip og andre ugernin-
ger begået af en ignorant menneskehed. Var den hvide jul, kælkebakken
og skøjterne virkelig en saga blott? 

Der var dog et stensikkert og trofast tilbagevendende tegn på årstids-
skiftet. Mørket. Lygtetændingstiden åd sig dag for dag okkuperende ind
på det forsvarsløse døgn. Som et ellers velkendt begreb havde lygtetæn-
dingstiden mistet sin hidtidige status, nu hvor alle bilerne kørte med
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lyset tændt også om dagen. Reglerne gjaldt nu kun for cyklisterne, hvis
respekt imidlertid, for denne som for så mange andre færdselslove, lod
en del tilbage at ønske.

Men mørket havde også andre og langt mindre håndgribelige egen-
skaber. Mørket var på én gang både hyggens og uhyggens budbringer.
Stjernekiggeri, candle light dinner, ild i pejsen og andre oplevelser for-
bundet med romantik var nu engang mest spændende, når det var
mørkt. Det var selve bekræftelsen af et af tilværelsens små paradokser:
mørkets lyse sider. 

Men de lange aftener og nætter fostrede desværre også dæmoner,
tvangstanker, sortsyn og i det hele taget øget ubehag hos mange men-
nesker. Hos nogen i en sådan grad, at deres læge ordinerede dem lys for
at forhindre eller lindre en depression. Tanken om at møde op med en
recept lydende på tre 100 watt pærer forekom komisk, men på den
anden side så var en lidt større elregning den hidtil eneste kendte bivirk-
ning. 

Hun spekulerede på, om det også kunne være mørkets skyld, at hun
først nu, efter mere end tre timers hårdt slid, to kander te, fire toilet-
besøg og en overbelastet, øm venstre albue, kunne skrive ‘... i fuld over-
ensstemmelse med mine ønsker om nye udfordringer. Det skulle således
glæde mig at høre nærmere fra jer, og jeg ser frem til en personlig
samtale. Med venlig hilsen …’

Endelig var hun færdig. Hun læste den igennem en ekstra gang for at
kontrollere, om alle ordene var stavet rigtigt og kommaerne placeret
korrekt. Jo, nu var den der. Men det var kun kladden, og hun var noget
bekymret for, hvor meget teksten ville fylde, når den dagen efter, via den
elektroniske tekstbehandling på kontoret, ville optræde i laserprinter-
kvalitet  på et stykke fint hvidt papir. Hvis den fyldte mere end en A4-
side, ville det være et problem. Men hun kunne jo altid ‘snyde’ og
anvende en mindre skrifttype i tekstbehandlingen, så det skulle nok gå. 

– Voila! tænkte hun og godtede sig. I morgen ved samme tid ville
kuverten med ansøgningen ligge i postkassen. Dette kunne faktisk være
indledningen til et helt nyt liv. Hun lagde sig på sofaen i stuen og luk-
kede øjnene ... 
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Hun havde fået sit eget kontor, som var både lyst og rummeligt. Smag-
fuldt møbleret med italiensk designede stole og skrivebord i kirsebærtræ
og børstet, rustfrit stål. På bordet stod en enkel sort lampe med halo-
génpære. Ved siden af havde hun placeret et forgyldt ministativ med en
endnu mere forgyldt fyldepen koket strittende op i luften i en 60 graders
vinkel i forhold til den blanke bordplade. 

– Kom ind, sagde hun med myndig stemme, da det bankede på
døren. Endnu en ansøger til receptionistjobbet. Hun havde gjort lynkar-
riere i firmaet og var på kort tid avanceret til administrationschef. Direk-
tøren, som hun refererede direkte til, forsømte ingen lejlighed til at rose
hende og omtalte hende som sin ‘libero’, uundværlige højre hånd o.s.v.
Hun havde ansvaret for hele administrationen, bogholderiet, personale-
afdelingen og sekretariatet. Ialt havde hun 7 personer under sig og en til
var nu på vej.

– Goddag, sagde den velklædte, kønne men lidt bly pige og rakte
hende hånden. 

Hun registrerede instinktivt det lidt slappe håndtryk fra ansøgeren
og gav sig, efter at have givet en kort orientering om firmaet, til at stille
de obligatoriske spørgsmål om tidligere beskæftigelse, engelskkund-
skaber, sygefravær o.s.v. Med sirlig skrift fra den elegante fyldepen tog
hun omhyggeligt notater i det særlige interview-ark, som hun selv havde
udviklet og fået indført som standard i firmaet. Hun skænkede kaffe af
den kobberfarvede termokande, først til ansøgeren dernæst til sig selv.

– Hvad er dine fremtidsplaner? spurgte hun mens kiggede den unge
pige i øjnene.   

Svaret kom aldrig. Drømmen blev brat afbrudt af hendes telefon,
som ringede. Hun fòr forvirret op og sad et øjeblik lidt desorienteret,
inden hun rejste sig og gik over og løftede røret. Det var hendes mor,
som bare lige skulle høre, hvordan det gik. Hun kunne berolige sin mor
med, at det, ligesom for to dage siden da hun modtog en tilsvarende
telefonisk forespørgsel vedrørende samme emne, skam gik ganske
udmærket. Hun elskede sin mor over alt på jorden, men det var anstren-
gende med hendes evindelige ringeri og den utidige snagen, som des-
værre fulgte med. 

– Nej mor, der er ikke de store nyheder, sagde hun mens hun gabte.
Drømmebillederne havde ikke fortonet sig helt, men hun skulle nok
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vare sig for at fortælle moderen om sine jobskifteplaner. Lige nu var hun
i hvert fald ikke parat til at besvare den byge af spørgsmål, som uvæger-
ligt ville komme med maskingeværhastighed fra den nysgerrige moder.
– Jamen ha’ det godt mor, og tak fordi du ringede. Hej, hej.

Hun lagde røret og strakte sig. Hun tænkte på sin drøm og blev lidt
flov over, at fantasien var løbet af med hende. Hun havde jo ikke engang
sendt ansøgningen endnu, så det var vigtigt, at hendes forventninger
ikke blev skruet for højt op. Hun kunne tids nok blive skuffet.
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Kapitel 3

 

eg vil gerne tale med jeres lagerchef. Kaj, tror jeg han hedder?
– Kaj er ikke lagerchef. Han er bare almindelig lagerarbejder, sagde
omstillingsdamen med bestemthed og lidt foragt i stemmen.
– Nå, jeg troede han var chef. Lad mig bare få ham alligevel. 
Han morede sig over episoden. Han var sikker på, at damen, allerede

inden hun var færdig med at stille samtalen ned til Kaj, var i fuld gang
med at sladre til sine receptionistkollegaer om, at Kaj ‘..nok går og
blærer sig ude i byen og fortæller alle, at han er lagerchef.’

– Tak for sidst. Fik du ballade med Bettina, efter jeg var gået?
– Nej, overhovedet ikke. Hun syntes også, at du skulle være blevet

lidt længere, sagde Kaj. Han lød overbevisende.
– Det ville jeg også gerne, men jeg havde noget, jeg skulle nå, løj han.

Men jeg havde faktisk et par ting, jeg gerne ville tale med dig om. Det
nåede vi ikke. Hvornår har du tid? Kun os to altså. 

Det sidste sagde han for at være sikker på ikke at skulle tilbringe
endnu en aften med Bettina og hendes katte.

– Hvad drejer det sig om? spurgte Kaj. Kan du ikke fortælle mig om
det nu?

– Nej, det skal være under fire øjne. Vi skal tale forretninger.
– Forretninger! Kaj lød overrasket. Det var vist aldrig sket før, at

nogen havde anmodet Kaj om en forretningsssamtale. På det lager, hvor
Kaj arbejdede, var konversationsemnerne indskrænket til diskussioner
om, hvis tur det var til at hente bajere, hvem af den seneste uges halv-
nøgne tabloid-piger man helst ville i seng med, eller hvilken bil man ville
købe, hvis man vandt i lotto.

– Ja, jeg har nogle ideer. Nogle af dem involverer dig. Hvornår har du
tid? Vi kan gå ud og få en pizza eller sådan noget?

– Øh, lad mig se. Jeg skal lige checke med Bettina. Jeg ringer til dig. 
Kaj lød ikke fornøjet ved tanken om ‘at skulle checke med Birthe’.
– Ok, men det skulle gerne være inden jul. Vi høres.
Han vidste godt, at det ikke kunne være anderledes. Kaj skulle først

have lov, og så snart tilladelsen var givet, ville Kaj ringe til ham og sige

J
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noget i retning af: hvad med på fredag? Jeg har sendt konen ud og
arbejde!

Oversat betød det, at Bettina havde sagt til Kaj, at han kunne gå ud
på denne dag på det og det tidspunkt, for der havde hun planlagt noget
andet. Enten skulle hun til bingo, eller også skulle hun ud og ‘optræde’ i
et supermarked.

Han måtte med andre ord acceptere, at hans planers fremskridt i stor
udstrækning afhang af Bettinas luner. Han var endnu engang blevet
mindet om, at det ville være en dårlig idé at fornærme hende.

                       
– Ved du hvad råddenskab er? spurgte Dennis og svarede selv på
spørgsmålet med det samme: – Det er når man trækker forhuden tilbage
og pikhovedet falder af. 

Der var ingen, der lo. Alle de andre havde hørt den før, hvilket ikke
var usædvanligt med Dennis’ vittigheder. Han tog sig ikke nævneværdigt
af tavsheden og slog selv en skraldlatter op. Han kiggede rundt i lokalet,
og øjnene standsede ved David. 

– Det ved du selvfølgelig ikke noget om, smovs. Din bedstefar fjer-
nede jo din forhud med køkkenkniven, dengang du lå og skreg på pusle-
bordet med sut i munden.

– Det kan godt være, sagde David, men resten blev da hængende. I
modsætning til dine forældre, havde mine ingen ambitioner om, at jeg
skulle være kastratsanger...

Den sad, og hele kontoret grinede af den lettere paralyserede Den-
nis, som nu kun havde få sekunder til at give igen. Hans chance for
duplik røg sig imidlertid en tur, da direktøren pludselig kom brasende
ind i lokalet.

– Hvad fanden griner I sådan af ? spurgte Castro og fortsatte:  I får
sgu ikke løn for at stå her og lege Gøg og Gokke.

– Får vi overhovedet løn her? spurgte Dennis med hurtigt genvundet
fatning og gloede måbende op på direktøren, mens hans kolleger i kor
råbte: nej!  

– Hvis ikke vi havde alle de forbandede fagforeninger og velfærdspis,
blev I allesammen fyret. Her og nu. Den letantændelige og koleriske
Castro var allerede varmet op. Hans improviserede dundertale fortsatte
et par minutter med drøje hug til regeringen, skattevæsenet, de arbejds-
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løse og en række andre befolkningsgrupper, som udgjorde den forhin-
dringsbane, man som selvstændig erhvervsdrivende dagligt måtte
forcere for at få til det daglige brød. Efter at have afleveret svadaen for-
trak han ind på sit eget kontor og smækkede så eftertrykkeligt med
døren, at væggene langs gangen dirrede, og nålen på Davids hjemmela-
vede ‘richterskala’ slog  voldsomt ud.

– Gik den over seks? spurgte Dennis og stimlede lynhurtigt  sammen
med alle de andre i en halvkreds bag ved David. 

– Beklager, fem komma syv, sagde David tørt og pegede på lom-
meregnerens mini-lystavle. Der bredte sig en smule skuffelse i lokalet.
Det var nemlig længe siden, at Castro havde ‘slået en sekser’, som det
hed i kodesprog, når han havde smækket så hårdt med døren, at nålen
havde passeret det magiske tal.

David havde til alle de andres moro placeret en vibrationsmåler
direkte på væggen ind til Castros kontor. Fra måleren var der en ledning
og et stik direkte ind i hans avancerede lommecomputer, hvorpå resul-
taterne kunne aflæses. David nulstillede omhyggeligt apparatet hver
morgen, og det var således ‘dagens højeste’, forsamlingen i dette øjeblik
iagttog. David havde bildt direktøren ind, at det var en luftfugtigheds-
måler, som kunne være nyttig i forbindelse med en eventuel erstat-
ningssag mod ejendommens ejer, som Castro hadede som pesten og til
stadighed udvekslede trussels- og injuriebreve med. Det ville jo være
rart med bevismateriale i tilfælde af en vand- eller fugtskade. Castro
syntes godt om ideen og spurgte ofte David om ‘... der snart var doku-
mentation til at hive svinet i retten’. David havde naturligvis måttet
skuffe ham hidtil, men dog hvisket ham i øret, at det da, hvis og såfremt
ifald og så videre, ikke ville være umuligt at fuske lidt med tallene. Direk-
tøren havde givet David et anerkendende klap på skulderen og sagt til
ham, at hans initiativ og loyalitet var forbilledlig og forsikret ham om, at
han var den mest værdifulde medarbejder, og at der ingen grænser var
for, hvor højt han var værdsat. David havde labbet det hele i sig, men var
i virkeligheden iskold. Han brød sig hverken om sit job eller om H.
Kastrup-Hansen, hvis øgenavn, Castro, han ligeledes var ophavsmand
til. David havde været i firmaet i mange år og var på forunderlig, para-
doksal vis groet mere og mere fast i sit job i takt med, at han kedede sig
mere og mere. I kraft af sin store viden om alt mellem himmel og jord
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