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19 marts 2012
I det øjeblik han strækker den højre fod frem og sætter den ned på perronen, er 
han sig pinligt bevidst, at han træder ud på jord, han ikke før har betrådt, 
fordi... fordi han skal besøge sin syge far, som han ikke har set i næsten et år.

Han har bagage med, men den synlige del udgøres kun af en sportstaske.

Han bliver stående på perronen i læ af venterummets glasvæg og ser efter 
Arrivatoget, der ude på linjen passerer venstre om det grønne signal, der straks 
efter skifter til rødt. 

Skinnestrengenes sang er for aftagende og det eneste der er mere af... – 
For fanden hvor er her stille.

Han ler og hoster over sit eget udbrud, og en tidligere kollega havde en 
standardbemærkning, der nu summer forbi. – Hvor banalt kan det blive?
 Han har brug for at blive stående. Det er ikke sådan lige at give sig i lag 
med en fremmed by, og han ser sig derfor omkring: Stationsbygningen i grå 
mursten, der åbenbart er solgt til postvæsenet. Glasburet der er den ny tids 
venteskur. Kornhandelen på sporets anden side, med tilgroet læssespor. 

Det ligner noget man har set før, men sådan er det vel med de små byer 
langs sidebanerne. 

Han læser stationsskiltet, Bæringe, mens han krænger sportstaskens 
stropper op på skulderen. Han trækker sin parkacoat om sig og holder den 
tilnærmelsesvis lukket ved at stikke hænderne i lommerne og kryste dem 
gennem foret.

Han nikker til en ældre mand, der står ved vejoverskæringens bom og 
åbenbart venter på, at bommen skal gå op. Og billedet af den ældre mand ved 
bommen, iført mellemblå arbejdsjakke og kasket uden emblem, der så 
spekulativt betragter stationsarealet og først flytter sig da bommen vil op, fører 
hans tanker videre til formålet med sin rejse. – Far? Og hvorfor fanden har han 
slået sig ned her, når han nu havde et dejligt hus. Barndomshjemmet i en større 
provinsby. Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat. Børneremser. Den mest 
nærliggende måde at beskrive sin far på, er at nynne: Hvorfor, hvorfor dit og 
hvorfor dat. Men det er alligevel svært.

Det bliver ved med at være banalt, for vejskiltet siger Jernbanegade, og 
hvilken stationsby har ikke en Jernbanegade.

På hjørnet mellem Jernbanegade og den gade, der viser sig at hedde 
Hovedgaden, ligger et toetages gulkalket hus med store vinduer i stueetagen. 
Inde bag et falmet rødt gardin blafrer en pære, lukker sig ned, lyser op igen for 
et øjeblik, blafrer sine sidste krampetrækninger og opgiver endelig ævred. Det 
mørklagte vindue stirrer på samme måde som Jernbanehotellets andre stribede 
ruder. Vi ved godt, at du kommer. 

Da han svinger om hjørnet og passerer Jernbanehotellets hoveddør, bliver 
han klar over, at det mørklagte hotel ikke ved noget som helst. Det er lukket. 
De mange ugeaviser i hoveddørens niche fortæller sit tydelige sprog om de 
spændende begivenheder i byen, som hotellet er gået glip af. 

Alle de pjaskvåde nyheder burde genere ham, irritere ham eller i det 
mindste afstedkomme en eller anden sekundær følelse som... men hele den 
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verden kommer jo ikke ham ved, ikke mere. Ganske vist er det formelt set 
stadig hans profession at fylde ord på avispapir, det var hans arbejde, eller hvis 
han skulle formulere det korrekt, så havde det været hans arbejde, men hvem 
ville lige nu give ham en slidt kontorstol og en fast hyre, efter det han havde 
været igennem. 

Aviser! Var det ikke noget man pakkede fisk ind i, hvis der da ellers var 
fisk nok på kvoten, tænkte han og trådte i en vandpyt, en af gårsdagens 
efterladenskaber, og mærkede med bitter glæde, at selvmedlidenheden samlede 
sig i mellemgulvet og vældede op mod struben.

Vådt overalt. Dagen før, den18 marts 2012, havde himlen plasket 13 
millimeter regn ned over landet og havde kun kunnet præstere et 
temperaturudsving på 3 grader, fra 4 grader nat til 7 grader dag. Tristesse i 
marts.

Og byen har det ikke bedre. Efter Jernbanehotellet kommer han forbi en 
nedslidt vinkelbygning i røde sten med bygningskrydsfiner for de to tidligere 
forretningsvinduer, og derefter et typisk stationsbyhus med et anmassende til 
leje skilt i vinduet.

På gadens venstre side markerer et hvidkalket hus sig. Forretningsdøren 
sidder stadig i husets afskårne hjørne, og Magnus føler sig overbevist om, at 
fjederen over døren får klokken til at klemte, hvis man åbner, men de to små 
forretningsvinduer der er klemt op mod døren, et i gavlen og et mod gaden, er 
begge dækket til med snavsede lagner. Forretningsdøren er åbenbart et signal 
om, at der i lang tid har været midlertidigt lukket. 

I det næste hus, han passerer, holder et par øjne mellem to hvide og 
guldforsirede potteskjulere øje med ham, men planterne i skjulerne ser ud til at 
have det godt.

De næste huse sover.
På den modsatte side skiller en rødstensgavl sig ud. Dobbeltdør to trin 

oppe og ovenover en blænding med næsten udviskede bogstaver, Bethania.
Resten af gaden ser ud til at have det på samme måde, lukkede 

forretninger og velplejede blomster.

Christian den X´s gade viser sig at være første sidegade på højre hånd, og her 
er der tale om senere byggeri end hovedgaden. Der er herskabsvillaer fra 
trediverne på højre side med de lige numre og efterkrigstidens byggelånshuse 
med de ulige numre.

Nummer 20 er en murermestervilla i røde sten og tegl. Bygget i 1923 i to 
etager med høj kælder og otte trin op til hoveddøren, der er placeret midt for 
siden. Gavlen mod gaden har svungne gesimser og en lille balkon på første sal. 

Marinus Kappelsen, står der på dørskiltet, og ovenover er der en 
dørhammer i bronze. Et løvehoved med en løs ring i munden. Stateligt 
konstaterer han og banker tre gange med ringen på løvens brystkasse.

v

Magnus studser, da døren åbnes. Far er skrumpet. Ordene ligger på læberne,  
men der får ordene lov til at blive, for de smager som den sidste rest af et 
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syrligt bolsje.
– Da, min dreng. 
Ingen bebrejdende toner. 

I entréen konstaterer Magnus, at hans fornemmelse er rigtig. Han er højere end 
sin far. Han lader sportstasken falde fra skulderen, griber om faderen og giver 
ham et knus. Faderen stivner et kort øjeblik, men en hånd glider om 
sønnens ryg og afleverer et forsigtigt klap. – Nåe ja, siger han mod Magnus 
frakkerevers. – Det er jo sådan en københavnermaner.

De smiler begge forsigtigt. Og han ved, hvad faderen vil sige, hvis han 
rynker brynene over københavnerbemærkningen. – Der er ingen brod i mine 
ord.

– Far, København ligger ikke så langt væk. Det tager kun 4 timer at 
komme fra København og hertil. Er du klar over, hvor lang tid det tager at 
krydse USA?

– Næ. Men det har jeg heller aldrig haft brug for at vide.
– Jeg mener bare...
Faderen vifter med armen. – Du skal ikke begynde at snakke 

sammenhængskraft. Gider ikke.
Faderen får sig med besvær vendt omkring og går mod køkkenet, mens 

han føler sig for, som om han forventer at have brug for støtte. – Jeg laver lige 
lidt kaffe, Magnus.

Magnus lægger straks mærke til, at der ikke er noget stød på første 
stavelse. Hans navn klinger så blødt. 

Der er stuk i loftet og høje flerfarvede paneler og parkacoaten hænges på 
en knage af svært ståltråd, som engang er blevet vredet til en sløjfe og hæftet 
med fire skruer i det brunlakerede bræt, der løb entréen rundt. En flis er stødt af 
malingen og han kan se, at brættet engang har været malet i det mørkt grønne 
og nu er mahognifarvet med kunstige årer bag et gulligt lag, som giver indtryk 
af at være fernis. Han finder en kam frem.

– Røg den tidligere beboer? råber han og bruger kammens hjørnetand til 
at ridse i den grønne underliggende maling, for at komme dybere. Næste lag er 
gammelrosa. Han ridser videre, mens han holder øje med faderen. Han vil helst 
ikke fanges i et hærværk, hvor småt det end er.

– Hva sir du?
– Jeg spørger om den tidligere ejer røg. Cigaretter eller såen?
– Han pulsede pibetobak. 
Næste lag er lys grøn og næste igen er lyst gråt.
Faderen er færdig med kaffen og står og samler sig inden tilbageturen. – 

Hvorfor? Kan det stadig lugtes?
– Næe nej. Det er bare den liste hvor knagerne sidder.
Næste lag, og det der virker som sidste, for han kan skelne træets årer, er 

hvidt. Her knækker kammens store tand, og han kradser hurtigt med en negl, 
knækker den, men når lige at komme ind til det inderste. Ganske almindeligt 
fyrretræ.

– Knagerækken har altid haft den farve! Det er ikke røg, det er... Pause. – 
Nu er kaffen snart færdig.
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– Den glæder jeg mig til.
– Ligefrem glæder, mumler hans far.

v

Han ser sig i spejlet, og lader kammen løbe gennem håret. Jeg ser træt ud, 
konstaterer han med en lille undren. Det er nok togrejsen. Han træder et skridt 
tilbage. Det hjælper. Nu står han, rank, indrammet af spejlets nøddetræsramme. 
Mors arvestykke. Vistnok fra oldemor. 

– Spejlet. Har det ikke været oldemors? 
Men kan det passe?
Han kan se faderens ryg i spejlet, og nu hvor hans far ikke føler sig 

iagttaget, har han ladet skuldrene falde ned på plads. Nu rasler han med 
porcelænet. 

– Far! Spejlet. Har det været oldemors?
– Ja, bedstemors! Din mors bedstemor, altså.
Selvfølgelig. Og alligevel ikke selvfølgeligt. Han betragter sin far i 

spejlet, nu hvor han står med ryggen til ham. Han kan se sin far, som den han 
er,  når han er  alene. Og den tanke strejfer ham, at han også kan se sig selv. 
Alene. To der er alene med ryggen til hinanden. Et kort gys. – Det er osse den 
blæst herovre. Man bliver så kold. 

Til venstre for ham to døre på klem. Den ene fører ind til en dagligstue, 
der selv med de kendte møbler ser fremmed ud, og han skubber derfor til den 
anden dør. Og stuen der virker velkendt med sine mange tæt besatte reoler, og 
han træder indenfor med skepsis, men stuen her er, som den var. Det er stadig 
Boghallen. 

Ikke at det er en hal, men tre vægge fyldt med bøger, skrivechatol, 
rygebord og magelige lænestole med hver sin læselampe, berettiger til 
Boghallen. Præcis sådan havde det også været indrettet, da de boede i 
nabobyen.

– Hvor er du Magnus?
– I Boghallen. Han har fundet sig til rette i den lænestol, som altid var 

hans, eller rettere, som han og søsteren sloges om.
– Vi sidder inde i stuen. Min sofa. Tager du kaffen med ind?
Magnus skal lige orientere sig. Den anden dør i boghallen må føre til 

køkkenet, hvilket viser sig at være rigtigt, hvis han først krydser spisestuen.
Han kan gennem de franske døre se sin far sætte bakken på kanten af 

sofabordet, dumpe ned i sofaen og vride sig for at få ryggen på plads. 
Magnus henter termokanden med kaffen, og imens har faderen trukket en 

plaid op over benene. – Det går lidt skidt med din far.
– Du ser da... 
Faderen vinker afværgende. – Ikke det sludder Magnus. Jeg er ikke sløj. 

Jeg er syg. Desværre. Jaja. Og jeg siger det kun, fordi jeg ikke kan være den 
vært, jeg gerne ville. Ikke andet. Drik nu din kaffe.

Magnus hælder kaffe op og tager en tår. Den er tynd, smager af vand. 
– Hvor længe?
– Lidt over et halvt år. Nok snarere trekvart. 
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Han fortryder den skarpe tone. – Men jeg skal ikke klage, flinke naboer, så det 
går.

De nipper begge til kaffen, mens Magnus fortæller om rejsen, og faderen 
med enkelte enstavelsesord beskriver naboerne.

– Men jeg har været meget glad for dine breve. 
Faderen ser undersøgende på Magnus, og da han ikke kan lodde dybden 

af den tavshed der ligger tungt om Magnus, fortsætter han. – Du har haft travlt, 
kan jeg forstå.

Magnus svarer ikke. En ting er at fuske, noget andet er en direkte løgn. 
Magnus tygger lidt på sin egen tavshed og ser sig omkring i stuen. Alt er 

velkendt og alligevel ikke, og nu bliver han klar over, at stuen har en helt anden 
lugt end i bardomshjemmet, selv om det er de samme møbler. En ubestemmelig 
lugt, og af en eller anden snørklet årsag dukker et tysk ord op: Vergangenheit. 
Måske fordi dette ord slæber mere med fødderne end ordet fortid.

Faderen vifter med benene i et forsøg på at få plaiden ind omkring fødderne, 
men da tæppet ikke vil falde den rigtige vej, opgiver han. – Jeg har jo taget 
nogle af møblerne fra dit og Signes gamle værelser og sat dem sammen 
ovenpå. Den tidligere ejer brugte vist rummet som en slags tv-stue. Og du må 
selv tørre støv af og støvsuge. Jeg kan ikke rigtig med trapperne.

– Det er fint nok, far.
– Jaja. Skillevæggen er taget ned, så det er ét stort rum. Og der er kun 

redt op på den ene seng, for jeg regnede ikke med at se jer begge to på en gang.
Magnus nikker. Hvad fanden svarer man?
Faderen fylder sin kaffekop. – Nu kan jeg nok ikke falde i søvn.
Han lader øjnene følge stuens stuk. – Det kunne ellers have været 

hyggeligt, hvis I havde været her til jul.
– Arbejdet du ved.
– Ja selvfølgelig ved jeg det. Avisen skal jo ud, som man siger. Han ser 

på Magnus over brillerne. – Det er jo samfundets samvittighed.
Magnus forsøger et smil. Uanset om faderen mener det eller er ironisk, så 

har han ikke til hensigt at svare. Ordet samvittighed er ikke lige et ord, han har 
lyst til at debattere. 

Man drikker kaffen i tavshed, og så må Magnus spørge. – Er der åbent 
nogen steder?

– Kommer an på, hvad du vil ha.
– En avis, bare en avis.
– Måske på Tanken, men hun tager ikke mange hjem.
– Hvor kan jeg finde den der benzinstation?
Faderen sætter sin kaffekop på sofabordet og vifter med hånden. – Videre 

ned ad vejen.
– Er det okay, at jeg lige smutter?
– Jada. Jeg vil alligevel gerne lukke øjnene et øjeblik.

v 

Smut smut. Hvor mange smut kan du slå nu? Hvor mange da du var lille?
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De havde været ved Vesterhavet mange gange, men da havde det aldrig været 
blik. Ellers var han som dreng god til at slå smut. En 7-8-9 stykker. Og lige nu 
havde han brug for at smutte. Far ser dårlig ud. Og mere end det, må han 
indrømme over for sig selv. Far ser meget dårlig ud.

Magnus standser sine skridt, da han igen når Hovedgaden. Nedad? Nej 
det må være opad, for en jernbanestation ligger vel altid ned ad gaden, og så 
skal han den modsatte vej for at finde et sted, hvor der var åbent. Hvor der er 
mennesker.

Det er mennesker, der er forventningen, for han har alligevel været så 
tilpas mange år i  København, at det er trængslen i mængden af 
uvedkommende ansigter, der giver den dulmende tryghed, som er så vigtig for 
at kunne være sig selv.

Her er der kun fornemmelsen af liv, fordi husene ser beboede ud, men 
han ser ikke et eneste ligegyldigt ansigt, som kan lægge en dæmper på hans 
rastløshed.

Lidt blå flimmer bag enkelte ruder, som dog tyder på civilisation, og 
flimmeret ville vel ikke være der, hvis der ikke var nogen, der havde tændt for 
det. Men vise sig, det gør de ikke.

Men hvorfor skulle de. De hører da hans skridt på fortovet, men han er 
vel den, eller måske ham den anden, og hvorfor se efter, når man sidder så godt 
med aftenkaffen og nikker eller ryster på hovedet ad de mange indslag i 
aftennyhederne, mens man venter på meteorologen og morgendagens vejr. – 
Gad vide om det er hende den bette kønne? Og det er det.

Kan man ønske sig mere liv en halvtrist marts aften? 

Udenfor benzintanken ender Hovedgaden, og den er ikke længere, end at han 
kan se jernbaneoverskæringens signaler, nede hvor Hovedgaden begynder. 
Måske tyve huse på hver side af vejen, og med det lukkede Jernbanehotel før 
stationen som det eneste hus i tre fulde etager. 

Men nu kan han også se, at der på den anden side af jernbanen ligger en 
stolt knejsende hvidkalket kirke på en knold jord. Omgivet af store bøgetræers 
sorte grene.

Dagens sidste bus passerer ham, og så vidt han kan se, er der kun en 
enkelt passager med. En kvinde der tilsyneladende læser. Han venter for at se, 
om hun dukker op i Hovedgadens fjerne ende, men intet sker, og så må hun vel 
bo i et af de få huse i Jernbanegade.

Hvad venter man på,? I en lille stationsby sydvest for Herning. Det flade 
landskab mod Vesterhavet. Uden læ i vestenvindenes bælte. Hvad venter man 
på, ud over blæsten?

Venter man på nye bedre tider. Venter man på, at nogen vil kaste et 
redningsbælte. De havde på redaktionen moret sig over udtrykket: Den rådne 
banan. Og ikke mindst fordi den eneste journalist på bladet, der stadig havde 
besvær med at aflægge den jyske sprogtone, havde for vane at glemme sin 
daglige banan i skrivebordsskuffen. 

Tåbelig morskab synes han nu, som så meget andet af det de morede sig 
vanvittigt over. Hvad venter han selv på? Interesserer regeringens mange 
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udmeldinger om kommende forhandlinger ham. Næ. Og det på trods af buldren 
i alle medier. 

Det er ikke det, han venter på, og han tvivler på, at denne lille bys 
indbyggere forventer, at politikerne smider en enkelt appelsin i deres turban.

Men selvfølgelig. Der kan jo være meget mere liv inde i stuerne, end den 
øde hovedgade tyder på. 

Magnus slår kraven op og fortsætter op ad vejen. Bemærker de tunge grå 
skyer, som snart vil blive opslugt af mørket, og der ligger Tanken, som de 
kalder den. I et  vejkryds` fjernere hjørne. Lidt for sig selv. Lige før 
Hovedgadens fortsættelse tager en let drejning. 

Tanken ligner til forveksling de mange benzinstationer over hele verden, 
der blev bygget engang i 50´ernes slutning. En firkantet hvidtet bygning, hvor 
garagedøren i siden er sikret med ekstra beslag og en stor hængelås; hvor de to 
benzinstandere er klemt inde mellem to ramponerede søjler, der bærer 
betontagets udhæng, og hvor der er en trøstesløs mangel på liv. 

Men et svagt lys når uden om den store forretningsrudes mange plakater. 
Lægger et beroligende gult skær over det olieplettede dæksel mellem forretning 
og benzinstandere. Lover liv.

Han var smuttet, fordi han havde behov for at være alene et øjeblik, og 
nu står han på fortovet skråt over for Tanken og forsøger at danne sig et indtryk 
af livets omfang bag glasset. Føler sig som tilskueren til Edvard Hoppers 
maleri af en storbygade ved nat, hvor fire mennesker opholder sig i en 
neonoplyst cafe. Bartenderen er fanget i en bevægelse, der kan tolkes, som om 
han er i færd med sin beskæftigelse. De tre andre er upersonlige mennesker, 
som måske har relationer. 

Et billede, der havde brændt sig ind i ham, som det havde gjort i så 
mange amerikanere og derfor også i mange amerikanske forfattere. Et billede 
på menneskets ensomhed i en storby.

Og benzinstationen her. Hvad er det billedet på?
Døren binder ikke.

Det er svært for ham at få overblik over butikslokalet. En forretning fra en 
anden tid med et enkelt eksemplar af alle nutidens aviser. En reol foran 
forretningsvinduet med spraglede ugeblade for kvinder. Smilende yngre 
kvindeansigter og letpåklædte unge kvinder i helfigur. Bryster sælger også 
kvindeblade.

I halvmørket de tæt stående salgsstativer. Chips-, chokolade- og 
lakridsposer, der glimtvis reflekterer lyset fra en roterende lyskugle i loftet, og 
langs den bagerste væg nogle summende køleskabe med de mest profilerede 
sodavandsmærker til dobbelt pris. I et hjørne ved forretningsvinduet har man 
lige kunnet få plads til to små runde borde med tilhørende stole og 
servietholder. På væggene bagved hænger farvestrålende plakater for isvafler 
og pølser. Den med knækket. 

Ved et af bordene, klemt inde i hjørnet, sidder en yngre mand og gør så 
lidt væsen af sig, at Magnus har glemt ham, da han når frem til disken. 

Hun står med ryggen til og retter på på hyldevarerne. En god skikkelse 
med god bredde over hofterne og rank ryg. Sort og glansfuldt skulderlangt hår. 
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Og da hun vender sig og spørger ham, hvad han ønsker, har hun forundrede 
mørke øjne.

Først tror han, at forundringen skyldes hans tilstedeværelse i 
forretningen, men mens han henter sin avis i stativet, betaler, får retur fra 
møntautomaten og siger farvel, forlader forundringen ikke hendes øjne.

På vej ud kommer den unge mand i hjørnet igen ind i hans synsfelt, og da 
handlen er overstået, har han ikke andet at beskæftige sig med end at se 
manden an. Han er ældre end først antaget, og hvis det ikke var for rullestolen, 
som Magnus først ser nu, ville han med sin hvide T-shirt under skjorten og den 
åbentstående mili-grønne vindjakke gælde for en jæger.

Mandens blik er rettet mod noget udenfor butikslokalet, som om han 
venter på noget.

v

– Havde de stadig aviser? 
Magnus lægger avisen på sofabordet. – Den lokale Tidende. Jeg må vel 

hellere se lidt på, hvad der sker i lokalområdet.
– Ellers noget?
– Der er ikke mange mennesker på gaden.
– De ser fjernsyn.
Magnus lægger parkacoaten over lænestolens ryg.
– Du behøver ikke at lege kom fremmede. Der er en knage...
– Undskyld, skal lige finde ud af, at jeg er hjemme.
Magnus hænger parkaen på plads og ser sig omkring i stuen. 
Faderen knurrer. – Så anderledes er det vel ikke?
– Bare det at man tror. At gå memory lane, og så mærke op gennem 

fødderne, at man går et skridt ved siden af.
Faderen leder og finder et bedre humør. – Ja, det må være højst 

besynderligt.
Magnus sender sin far et blik. – Du kan stadig more dig. Rart at se.
– Du er nu så nemt et offer, så det er rigtig rart at have dig hjemme.
 Magnus griber avisen og sætter sig til rette i lænestolen. – Det var en 

indvandrer, der ekspederede.
– Hun hedder Asiya. Hun bor ovenpå hos fru Fru Mouritzen i nummer 

28. Skråt overfor Tanken.
Magnus er i færd med at skimme avisen. – Hvad siger man til at have en 

indvandrer i byen?
– Både og. Indvandrere kan vi ikke li´, men sådan opfatter vi ikke Asiya. 

Hun er en af vores.
Magnus ser desorienteret ud.
– Hvem tror du ellers, vi kunne få til at passe Tanken. Hun er skam 

værdsat, og det endda højt.
– Nå her er forholdene åbenbart ikke, som de ser ud... altså hvis man har 

sine fordomme med, mener jeg.
– I en lille by som denne er der intet, der er som det ser ud.
Magnus gemmer sig bag avisen, men kommer i tanker om den unge 
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mand i kørestol. – Der sad en ung mand i kørestol ved et af de små borde. Lidt 
underligt, for han var iført en vindjakke, som om han går på jagt.

– Det er Jens. Sergent ved Garderhusarerne i Holstebro. Han fik fødderne 
og læggene knust i Kosovo. 

– For satan da, udbryder Magnus.
– Ja, det er han sikkert enig med dig i. Han bor også overfor Tanken, i 

nummer 30, så det er nok derfor, han triller derover. Vi har jo ikke mere 
Jernbanehotellet.

Magnus har forstået de kamuflerede reprimander og spørger derfor, sådan 
lidt tilfældigt. – Hvad er så historien om Jernbanehotellet.

– For få unge tilbage i byen, og stamgæsterne er blevet pensionister og 
må nu nøjes med et par kolde fra købmanden. 

Avisen er ikke spændende, hvis man ikke interesserer sig for, hvor mange 
der besøgte kræmmermarkedet; at lærerne her på egnen er sundere end 
gennemsnittet, eller en lille artikel om, at kun en ud af 20 på kontanthjælp er 
passiv. 

Eller dødsannoncer, og Magnus klapper avisen sammen og ønsker, at der 
ville være en flue, som han kunne give et ordentligt dask, men det er endnu 
ikke årstiden.

– Hvem er død? Lyder det fra sofaen.
Magnus folder avisen ud og læser op. – Nogen du kender?
– Ja, ham Petersen, men han har været syg længe. Hvornår er han fra?
– 1936!
– Nåe ja. Så er det vel tiden!
Magnus folder avisen pænt sammen og lægger den på sofabordet. Den 

rummer åbenbart mere, end han kan skimme sig til. – Er det ved de tider?
– Ja hellere må vi, sukker Boghandleren. – Det var så den dag.

 
 v

20 marts er det jævndøgn, og fra nu af går det mod lysere tider. Dagene bliver 
længere...  – Og snart kan vi komme i jorden!

v

– Magnus!  Kommer du lige? 
Det lyder forpint og Magnus skynder sig ind i soveværelset.
– Det kniber.
– Ja, siger Magnus, uden at være sikker på hvad han kan gøre. – Vil du 

op? Eller...
– Kan ikke få benene ud over kanten.
Magnus skubber forsigtigt dynen til side og ser nu rigtigt, hvor tynd 

faderen er, og ser væk.
– Hvis du tager om fødderne og trækker forsigtigt, så vrider jeg mig, så 

godt jeg kan.
Magnus trækker forsigtigt benene ud over sengekanten, mens han 

skiftevis holder øje med faderens krabben rundt i sengen og tegn i hans ansigt 
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på, om han trækker så hårdt, at det gør ondt.
– Vent lidt. Faderen forsøger at smile. – Min røv er ikke vant til at være 

omdrejningspunkt.
– Er der andet jeg kan gøre?
– Gider du at give mig et par sokker på, mens jeg får vejret. 
Magnus finder sokkerne på stolen. – Trænger du ikke til et par nye 

sokker.
– Jo, hvis du mener, men jeg går jo næsten ikke.

Magnus finder skuffen med sokker og badekåben, og ved fælles hjælp kommer 
faderen ud på badeværelset. – Så kan jeg godt selv.

Magnus bliver stående uden for badeværelsesdøren. Læner sig op ad væggen. 
Prøver at forstå betydningen af det, han lige har set, men så dårlig ser hans far 
jo ikke ud. Nok er han faldet sammen, har svært ved at gå og tager piller i flere 
farver, men så dårlig ser han da ikke ud. Længere vil han ikke tænke, og da der 
kaldes på ham, åbner han hurtigt døren til badeværelset. – Ja.

– Det er lidt bedre nu. Faderen holder fast i håndvasken med begge 
hænder. – Tror du, at du kan bringe min dyne og pude ind på sofaen?

– Skal jeg ikke hjælpe dig først?
– Næh, det behøver du ikke. Jeg står og sunder mig.
– Skal du ikke have et lagen på sofaen?
– I det store klædeskab til højre.
– Har fundet det. Og idet han passerer badeværelset. – Der er så 

ordentligt i skabet, hvem har vasket for dig?
– Fru van Hagen. Naboen til venstre, altså set fra gaden.

Magnus får styr på sengepladsen i stuen og arrangerer bord og læselampe og 
hjælper faderen ind under dynen.

– Det er godt, du er her Magnus, men ved du hvad, jeg stod og 
spekulerede på ude i badeværelset?

Magnus retter på dyne og puder.
– Jeg tænkte på, om kroppen blev dårligere, fordi du var her til at hjælpe, 

eller dårligere sådan i almindelighed, for det kommer jo sådan trinvis. Tror du 
ikke osse, at det er dovenskab.

– Jo far. Det er jeg ganske sikker på. Magnus ser kærligt på sin far. – 
Dovenskab har jo altid været din stærke side. Ikke osse?

– Jaja. Gør nar du bare.
– Og hvad skal din ydmyge tjener bringe dig til morgenmad?
– En halv skive rugbrød med ost og en kop kaffe med lidt mælk i.
– Kunne du ha lyst til et blødkogt æg?
– Det lyder godt, men du må gerne give det fem minutter, så kan jeg 

bedre håndtere det.

v

Han hører trippende træskotrin på hovedgadens fliser. Vender sig, og da den 
gamle dame er nær, hiver hun ham i ærmet. Ser ham hurtigt i øjnene. Hælder 
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hovedet forover og hiver efter vejret. Endelig har hun fået så megen luft 
indenbords, at hun kan spørge. – Du er da...?

 – Joe, svarer Magnus og venter på fortsættelsen.
– Ham boghandlerens ik´os´?
– Magnus Kappelsen, svarer han høfligt.

 – Ja, det er nu så voldsomt igen. Det er fint nok med Magnus.
 Hun holder stadig fast i hans ærme, hiver mere luft ind og betragter 
Hovedgaden med en intensitet, som er det første gang hun ser den. Men det er 
det ikke. – Har boet her i 30 år.
 Magnus trækker på smilebåndet. Det er dog de særeste måder, man 
møder mennesker på i den her by.
 Den gamle dame fortsætter ufortrødent. – Men før det boede jeg ude på 
marken dér! Hun peger mod horisonten.
 Et øjeblik ved Magnus ikke, hvordan han skal forholde sig. Er det lidt 
pinligt? Er hun småbims? Men samtidig mærker han en tryg ro trænge ind i sig, 
og han følger den gamles eksempel og hiver luft ind.

Hun ser op på ham. – Du er højere end din far, men du har hans øjne.
– Tak, for hvad skal man ellers svare. Han kan jo ikke så godt svare, at 

hun er lille og at hendes øjne løber i vand.
– Forstår du, jeg hiver fat i dig... Hun rykker et par gange i hans ærme. – 

For jeg har lovet din far nogle Mamelukærmer. Og de skal sættes nu.
Magnus ser uforstående på hende. Har aldrig hørt om Mamelukærmer.
– Frø altså. De bliver så smukke, og jeg ved din far er syg. Du passer 

ham. Hvordan har han det?
Hendes interesse er intens. Det ses på hendes øjne og rynkerne i panden. 

Nåe det var det du ville, tænker han. – Det går ikke så godt. Nogle dage fint, 
men andre dage...

– Tænkte det nok. Ser jo at sygeplejersken kører ned til jer. Han er ellers 
så´en rar mand. Vi har været så glade... Hun gentager sin vurdering af 
hovedgadens tilstand. – Nå det var de mamelukker, det kalder vi dem, men de 
hedder Mamelukærmer. Kom.

Hun slipper sit greb i hans parkacoat, og går tilbage mod sit hus, 
Hovedgaden 11, og peger op på husets tag. – Det bekymrer mig, men inden 
Magnus får svaret, har hun igen grebet i hans ærme og trukket ham med sig om 
i gården

Det er ellers et rart hus, åbenbart bortset fra taget, også selv om det er et 
af byens ældste. Det er ordentligt bygget med to lag mursten. Lad så være, at 
murstenene har mistet deres overflade, men murværket fortæller, at der er 
hulrumsisoleret, og med de grå vinduesrammer tager det sig godt ud i 
gadebilledet. 
 – Der har været sne inde på skunken, forklarer fru Andersen, og fra tagets 
tilstand fører hun sin bekymring over på folkepensionen, mens hun dirigerer 
ham over den lille gårdsplads mod udhuset.

– Regeringen snakker hele tiden om, at der skal ydes, før der kan nydes. 
Som om der er så meget tilbage, når måneden er gået. I hvert fald ikke noget, 
der kan bruges til nydelse.

– Det er nok rigtigt nok, kommer det tågeindsvøbte svar fra Magnus. Han 
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har ikke beskæftiget sig med folkepensionens beløb i lange tider. Noget med 
grundbeløb og noget mere, hvis man ingen penge har.

Fru Andersen ser skeptisk på ham. Peger på en taburet. – Min pligt har 
jeg gjort!

Hun hiver en pose fri af et  søm på væggen. – Det var frøene. Og hun 
lader blikket glide hen over det lange plankebord foran vinduet, hvor 
plantekasserne med stiklinger står, og når til sidst frem til de små lerkrukker, 
som åbenbart indeholder frø.

– Værsgo. De skal sættes i jorden med 20 centimeters afstand, og de 
bliver næsten lige så høje som mig, så du skal lige tænke...

Magnus bliver fulgt til havelågen. – Den binder, men det gør den hvert 
forår, og det forsvinder, når solen får kraft, forklarer hun, og han lover at hilse 
sin far.

Hun lægger armene op på lågens overligger. Ser efter ham og indrullerer 
ham i sin lange historie. En manipulation med et livs erindringer, som Magnus 
er for ung til at forstå. 

– Noget må jeg gøre rigtigt, siger hun til sig selv og betragter 
staudebeddet, som ser sundt ud.
 Men taget! Ikke for det. Børnene har snakket om at splejse til et nyt tag, 
for som de siger: Vi skal jo arve det. Det er dér bekymringen ligger, for så sent 
som i sidste ugeavis så hun priserne på huse i området. 295.000 for et hus af 
hendes slags. Det er jo ingenting, hvis man har lagt nyt tag på.
 Græsset trænger til lidt kalk i det fjernere hjørne. Alt det mos der gror på 
alting. Men ellers holder græsset sig godt, nu skal det bare have lov, og hun 
smiler ved tanken om et skilt med: Græsset må ikke betrædes. Men sådan er 
det ikke ment. Det er bare et godt råd, at lade græsset få fred. 
 Rive let og la være. Det sagde Anders altid.
 Stykket til kartofler lugter af grøde. Den våde forårsjord, som hun som 
lille kom til at holde så meget af. De flyttede på landet da hun var 7 og skulle 
begynde i skole, men det bedste var at stikke hænderne i den jord, som havde 
ligget under vinterens sne og samlet på dufte.

Haven var gravet rigtigt, ikke bare efterårsvendt. Det var sønnen. Lad 
mig grave det stykke, havde han sagt. Han havde hængt sin Armanjakke over 
spisestolens ryg, lagt slipset pænt hen over og var trukket i sin fars blå 
lærredsjakke og gummistøvlerne. De havde grinet, da han spankulerede rundt i 
stuen og havde nynnet. – Jeg passer fars røjser.

Da han bagefter kom ind, havde han været svedt, havde vasket sig ved 
køkkenvasken som dengang, før de fik badeværelse, og havde hentet en 
nystrøget skjorte i kufferten.

Man kan sige meget om hans kone, men stryge det kan hun.
Slægten. Hun ville så gerne være færdig med anetavlen. Tænk at kunne 

give børnebørnene en slægtsbog i julegave, men hun må være løbet ind i en 
blindgyde, for hun mangler altså oldemors fødselsdato, og turen til landsarkivet 
er så omstændelig. Det er forresten også blevet en dyr tur. Ikke for det, Viborg 
er såmænd en rar by...

Matthiasgade, hvor vi boede, men far kunne ikke med det der 
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hovskisnovski officerssprog, som de finere brugte. Man siger godt nok, at 
sådan noget ændrer sig...

Bare hun nu kan finde oldemoderens fødsel, for hendes halvkusine har 
nogle gode fotografier, hun har fået lavet efter de gamle, men hun har jo også 
fra mandens pension.

Gad vide hvor meget hun har at rutte med, og så er hendes hus nyere.
Fru Andersen prøver at strække sig for at få et blik på taget, men tæerne 

vil ikke hjælpe, og ud på græsset går hun ikke. Så det må vente. Og så trøster 
hun sig med, at det varer længe, inden det sner igen, og måske er sneen bare 
blevet blæst op under tagskægget, for så meget sneede det jo heller ikke.

Men det er det værste. Al den blæst i år og næsten hele tiden.
 

v

Magnus har brugt et par timer til at krybe udenom, men kan ikke blive ved med 
at udskyde det, så han stiller sig udenfor køkkendøren og taster søsterens 
nummer på mobilen.

– Det er mig.
– Din bror! 
– Ja. Selvfølgelig lever jeg, ellers kunne jeg jo ikke ringe til dig.
– Har det fint, og hvad med dig?
– Og drengen?
– Nåe ja. Det glæder mig, at han også har det fint.
– Næe nej. Jeg ringer, fordi jeg er hos far.
– Han har det vist ikke så godt.
– Det ved jeg ikke. Jeg er næsten lige kommet.
Telefonen afbrydes. Dårlig dækning

v

– Du ser lidt sølle ud i dag! 
Det er en lille velfriseret mand i beige bukser og beige vindjakke, der på 

hjørnet til Skolevej henvender sig til en mand i en mørkegrå frakke. Der nikkes 
venligt, da de jo bor i samme gade, for selv om man ellers ikke omgås, kan 
man godt svare. – Har næsten ikke sovet. Du ved benene. Oppe og gå, og oppe 
og trave gulvet rundt.

– Næe, det er aldrig rart.
– Og det er slet ikke det værste. Han afbryder sig selv. Vil helst ikke lyde 

alt for pivet. Man er jo karl for sin hat, som man siger. – Og alligevel. Man 
vænner sig til det, som tiden går, selv om næste dag er spoleret.

– Ja, så bliver tiden lang. 
Og i et forsøg på at trøste, fortsætter den beige beklædning. – Nu bliver 

det jo heller ikke bedre med sådan noget vejr. Så blæser det, og så er der byger. 
Jeg...

Men her afbrydes han. – Så sagde jeg til mig selv. Gør noget ved det.
– Selvfølgelig. Sådan. 
Den beige mand banker stokken i fliserne, så det høres.
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– Jeg ringede til doktoren.
– Hvem har du?
– Ham der Waller... et eller andet. Min læge er jo død.
– Nå, du havde ham, der døde alt for tidligt!
– Men ham Waller altså. En kort pause. – Det er altså svært med de 

udenlandske navne. Tror du han er svensker? Og mig der plejer at huske som 
en ørn!?

– Nok snarere tysker. Men har han ikke ferie?
– Nåe, det vidste du?
– Naboens!
– Og så ringer jeg selvfølgelig til den læge, der afløser. Han har praksis i 

købstaden! Og fortæller hvad der er i vejen, og han spørger næsten ikke til mig. 
Fortæller mig bare, at jeg skal køre ind til apoteket. Du ved inde i Herning. Og 
jeg tar toget, og så får jeg stukket noget i hånden i en lille pose. Det hedder 
psysse..., philse... Nå sådan noget lignende, og jeg betaler. Og da jeg kommer 
ud i gågaden, læser jeg selvfølgelig på æsken og ved du hvad?

– Det er forkert?
– Nej, det er meget værre. Han har ordineret alt for store doser. Jeg har 

prøvet det skidt engang og vidste jo med det samme, at det her var helt galt.
– Det er simpelthen for dårligt. Og uden at kigge på dig.
– Han har aldrig set mig og slet ikke lyttet til mig. Og husker mig sikkert 

ikke. Men husker nok at notere mig for en konsultation.
Den lille velfriserede mand i beige ser på manden i den mørkegrå frakke. 

– Det er simpelthen for dårligt. Det er... Man burde gå til avisen.
– Tror du, de vil skrive, hvis såen en som mig henvender sig. Næe du.
– Jamen du har da været overlærer ved skolen, så...
– Og ved du hvad jeg osse er. For gammel til at man gider høre efter. 10 

minutter til hver. Og man skal virkeligt være 20 år og oppe på dupperne, hvis 
man skal trænge igennem.

– Hva gør du så?
– Prøver at sove, og ellers gå på gulvet til ham der Waller... et eller andet 

kommer hjem fra ferie.
– Det gør han i næste uge.
– Nåe. Det ved du?
– Naboens!
– Nåe ja, men ved du hvad. Det er måske mest synd for konen, at man 

sådan render oppe midt om natten.
– Ja selvfølgelig, og min kone bliver osse sur, når jeg fortæller hende om 

det, altså på dine vegne. Du ved, det med den gigt hun har. Ikke?
De står lidt og kigger hjælpeløst op og ned ad Hovedgaden, men intet 

bevæger sig her midt på dagen. Ingen bysbørn til og fra. Ingen biler. Kun toget 
kommer snart.

– Og man må vel hellere komme hjem til frokosten. Og hils konen.
– Tak og i lige måde, svarer manden i den mørkegrå frakke, der bliver 

stående på gadehjørnet og ser fra hus til hus, for han har året før sagt ja til en 
tillidspost.

Sagt ja er måske så meget sagt, men da man nævnede hans navn på den 
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stiftende generalforsamling, betakkede han sig til de omkringsiddende, men de 
omkringsiddende slap ham ikke sådan lige. – Du har jo arbejdet i kommunen, 
altså den tidligere, som betroet medarbejder, siger en, og en anden tilføjer. – Og 
så længe har du ikke været pensionist, at der er groet mos på hjernen, vel 
Lilleberg?

Og sådan blev det. Hans kone havde bagefter sagt til ham. – Du ved godt, 
at du kun blev valgt, fordi der manglede den sidste?

Jo, det vidste han, men så kunne det vel ikke give så meget arbejde. – De 
par møder.

Men der er papirer til bestyrelsesmøder, og havde han ikke lært andet i 
kommunens tjeneste, så havde han lært at læse papirer og se på tal. Og det var 
her skoen trykkede ham.

Da tømrer Svendsen ser Lilleberg stå på hjørnet til Skolevej, standser han sin 
kassevogn. – Hva´ fanden laver du her Lilleberg. Jeg er jo på vej hjem til dig 
for at forny dine gerigter.

– Åh, undskyld Svendsen. Anede ikke... Klokken du ved.
– Å Jaja. Der er jo ingen skade sket. Hop ind, så kører jeg dig gratis det 

sidste stykke.
Lilleberg får sig manøvreret ind på passagersædet og ser undersøgende 

på Svendsen. – Det var da ikke gerigterne, vi talte om.
Svendsen ler. – Det ved jeg sku godt. Kan bare så fandens godt lide ordet 

gerigter. Det lyder af mere end at ordne lemmen til viktualiekælderen, ikke?

Lilleberg bor i et førkrigshus og har derfor både viktualierum ud til køkkenet 
og en viktualiekælder, hvortil adgangen er en lem i viktualierummets gulv.

– Den ser da sikker ud, bedyrer Svendsen, efter at have betragtet den et 
par minutters tid.

– Den knager, forklarer fru Lilleberg.
– Ja det kan vi sku ikke ha´. Svendsen træder ud på lemmen, og med sine 

et hundrede kilo må han medgive, at den giver sig lidt, og ser på fru Lilleberg. 
– Men du vejer jo ikke noget.

– Nok til at den knager, svarer hun spidst.
Lilleberg bryder ind med en løftet og meget advarende håndbevægelse. – 

Jeg ser ikke gerne, at min hustru lider overlast, selv den mindste.
– Rolig, rolig. Skal nok kigge den efter i sømmene. Men ingen fatter 

vitsen med søm, så han sukker. – Hvorfor fanden får I jer ikke et køleskab?
– To ting, svarer Lilleberg. – For det første har vi megen glæde af 

kælderen. Vores kartofler holder sig hele vinteren. Og for det andet, Svendsen. 
Er det nødvendigt at bande så meget?

Svendsen nikker. – Det er forstået. Alt sammen. Se, nu åbner jeg lemmen, 
og skifter det, der ser gammelt ud, for jeg er tømrer, lis´om ham Josef. 

Der smiles ikke. Man ser med bekymrede miner på Svendsen, der tager 
så hårdt fat i lemmehanken, hiver lemmen op og tramper ned at trappestigen. – 
Det skal I alligevel ha´. Kartoflerne holder sig... Nå, lad mig nu se. I har 
fuldstændig ret. Listen, som den lukkede lem skal hvile på, har vist set sine 
bedste dage. Det ordner jeg. Skal lige hente værktøj.
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Mens Svendsen henter værktøj, forklarer Lilleberg sin kone, hvordan han gerne 
ser arrangementet ordnet, og da Svendsen kommer tilbage med værktøjskasse 
og en pind, er fru Lilleberg da også i gang med at sætte to kopper på bordet i 
spisekrogen, mens kaffen sprutter i kaffemaskinen.

Svendsen skæver til kaffekopperne og småkagerne, sikkert hjemmebagte, 
som nu sættes på bordet i en krystalasiet. Nå, det er mere end bare lige, tænker 
han og koncentrerer sig om sit arbejde.

– Færdig og nu knirker den ikke mere. Vil fruen ikke prøve?
Fru Lilleberg træder med forsigtige skridt ud på lemmen, der ikke giver 

en eneste lyd fra sig. – Takker, siger hun og trækker sig ind i stuen og lukker 
døren efter sig.

Lilleberg ser med et bekymret blik på Svendsen. – Tænkte, at du gerne 
ville have en tår kaffe.

Svendsen sætter sig med en fornemmelse af, at han ikke behøver at sige 
tak for invitationen. – Har du problemer? Svendsen har det bedst med at gå lige 
til sagen.

– Ja det er jo min mave, og så kan jeg ikke sove om natten. Lilleberg 
griber sin kaffekop og koncentrere sig om smagen.

Svendsen tager en småkage. – Hjemmebagt?
Lilleberg nikker og ser grundende på Svendsen.
– Tænkte det nok, svarer Svendsen, der har forstået den ludende 

skikkelse overfor. – Og det er vel ikke for at fortælle mig om dine natlige 
problemer, at du serverer kaffe og hjemmebagte småkager.

– Du får da altid en kop kaffe, når du laver noget for os.
– Skutte med hjemmebagte småkager i krystal. Og så lige før 

aftensmaden. Hvad er det. Lilleberg?
– Jeg sidder jo i den der bestyrelse. Vandboringssagen.
– Det ved jeg. Var selv med til generalforsamlingen. Og helt ærligt, så 

forstod jeg ikke, hvorfor du lod dig vælge, hvis det da ikke var for at tækkes 
ham Lars Peter Ivrigsen.

– Jeg er ikke ven med Iversen.
– Måske ikke, men du sidder i hans menighedsråd som de fleste andre, 

der blev valgt ind i Vandboringssagen ved den stiftende generalforsamling.
– Joe, måske.
Svendsen tager endnu en småkage. – Og hvad så?
– Hvad mener du med, hvad så?
– Så lad mig spørge på en anden måde. Hvordan går det med arbejdet i 

bestyrelsen?
– Joe.
Svendsen griber endnu en småkage og venter. – Det er jo ikke noget svar.
– Jeg vil jo ikke så gerne være illoyal, men der er noget der piner mig.
– Og det er?
– Der er vist en lille overskridelse i budgettet, og det er derfor, jeg gerne 

ville snakke med en, som jeg stoler på.
– Jamen, har du ikke snakket med de andre i bestyrelsen?
– Forstår du, de siger... Nåe ja, at alle ved, at der kommer overskridelser i 

budgetter.

20



– Det håber jeg fandme ikke. Vi sagde ja til en million gode danske 
kroner, og du ved udmærket, hvor meget det er pr. husstand.

– Over tredive år? Pointerer Lilleberg. – De skal jo ikke falde...
– Hvor meget?
– En hel del, men jeg ved ikke hvor meget. Uforudsete begivenheder.
– Hold da kæft. Og hvornår har Ivrigsen tænkt sig at indvie resten af 

byen i bestyrelsens overskridelser?
– Til generalforsamlingen.
– Jeg ville ønske, at du ikke havde fortalt mig det. Det her gir ballade.
– Men hvad vil du have, at jeg skulle gøre, andet end at snakke med dig?
– Ved du hvad, så kan jeg sku bedre forstå, at du ikke kan sove om 

natten. Og ved du hvad. Du har vist også ødelagt min kommende nattesøvn.
– Hvad skal vi gøre?
– Ikke noget vi... Og det eneste råd jeg kan give dig er...Og det er kun 

fordi jeg var på fodboldhold med din lillebror og ved at du er reel i bund og 
grund. Bliv sygemeldt og forlad bestyrelsen. Ellers tror jeg, det her tager livet 
af dig.

– Syns du?
– Ja, gu syns jeg.
– Tak skal du...
– Du skal ikke takke, det er jeg helst fri for lige nu, og det øvrige... Det 

med overskridelserne. Det må jeg lige tænke over. Det er sku ikke noget, der 
sådan lige kan ordnes med en pind.

Svendsen rejser sig, griber værktøjskassen og åbner køkkendøren. – Og 
ved du hvad? Jeg har godt set, at de har flyttet boretårnet, men kunne sku da 
ikke drømme om, at det var ud over millionen. Jeg store idiot.

Svendsen er lige ved at smække døren i, men når lige at få hold på sig 
selv og lukker døren med forsigtighed, mens han får et sidste billede af 
Lilleberg, der sidder og støtter hovedet med begge hænder.

v

Lilleberg formåede at ryste Svendsen, men det er Tidende, der med en 
overskrift på avisens forside ryster hele byen,  

Vandboringsprojekt tæt på dumpekarakter.
Borgmesteren er ikke imponeret over forløbet af vandboringsprojektet i 

Bæringe.
– Og så lige før aftensmaden.
 Og som det fremgår af artiklen, der spænder over 8 spalter på avisens anden 
og tredje side, er borgmesteren ikke tilfreds med, at man kommer i ellevte time 
og stiller byrådet en pistol for panden i form af et krav om en garantisum på en 
halv million. Til et projekt, som kommunen havde frarådet indbyggerne i 
Bæringe at gå i gang med.
 Borgmesteren udtaler: Hele projektet har været grebet helt skævt an fra 
starten. At projektgruppen først nu kommer og beder om en kommunegaranti 
på en halv million, virker hovedløst. Det kunne man have bedt om, inden man 
gik i gang med projektet.
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Endvidere fremgår det af artiklen, at kommunen har måttet hale oplysningerne 
ud af projektledelsen, og det er et ufravigeligt krav, at vi får det hele på bordet,  
hvis kommunen skal stille med en garanti, for vi vil ikke risikere, at det går 
galt, for så kommer skatteborgerne til at hænge på regningen.

I en by som Bæringe, hvor godt halvdelen af byens indbyggere betaler 
kirkeskat, kunne man tro, at eder og forbandelser ville lette taget på hvert andet 
hus, men det her er værre, meget værre end bare lige. Byen er skammet ud med 
navns nævnelse i hele kommunen.. 

– Os! En lille by alleryderst i kommunen. En by som de fleste ikke 
kender, og hvis hovedgade de færreste nogensinde har kørt igennem. 

– Vi bliver hængt ud på forsiden af Tidende!
Og først efter at have spist sig gennem skammens aftenmåltid sætter man 

mere præcise ord på. – Det er osse ham Iversen. 
– Han tror, at han kan ordne alting her i verden. Og så nytter det ikke 

noget at komme med kommentarer om velmenenhed!
– Iversen er en noksagt, og nu må han søbe sin egen kål.
– Tror I osse, at vi bliver hængt ud i lokal TV?
– Bestemt ikke, du kan selv læse lederen og se, hvor afbalanceret 

redaktøren skriver. Han tror på, at vi nok skal få glæde af vandet.
– Men han skriver da også, at nogen må tage ansvar for, at projektet ikke 

skrider yderligere.
–  Hvem skal tage ansvar?

 – Og hvem skal betale, andre end os? Jamen Herre Jemeni.

Som aftenen skrider frem og sengetiden nærmer sig, kan man med rette påstå, 
at denne nat ændrer byens navn fra Bæringe til Bævringe.

v

– Vil gerne blive i sengen i dag. Det gør vel ikke noget?
Magnus bringer morgenmaden ind til sengen og sætter sig på 

sengekanten med en skål ymer godt belagt med ymerdrys.
Franskbrødet er nu to dage gammelt, så Boghandleren gumler og bløder 

op med kaffe med mælk i, og mellem kaffeslurkerne ser han op på Magnus. – 
Har du ikke en kæreste?

Magnus koncentrerer sig om sin ymerskål, for det tykke lag ymerdrys har 
det med at drysse ud over skålens kant, men får dog mumlet. – Ikke for 
nærværende.

– Nå, ikke for nærværende, gentager den gamle, læner sig tilbage i 
puderne og lukker øjnene. – Pudsigt udtryk, det der nærværende. Spekulerer på 
hvornår nærværende holder op, sådan i almindelighed. Nu er det jo ikke et 
særligt brugt ord i dag, men gad vide hvad de mente med for nærværende. Et 
par dage før og et par dage efter? Han linder på øjenlågene og ser over på 
Magnus. – Eller måske havde de en anden tidsfornemmelse den gang. Roligere 
dage og ikke for nærværende var måske både dage og uger? Hvad tror du?

– Vi gled fra hinanden. Aftalte at sende en SMS en gang imellem, sådan 
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for lige at holde kontakten, men de udeblev. 
– Så kan man jo godt se, at det ikke er noget at bygge et forhold på. Tænk 

hvis vi havde haft mobil, da vi var unge. Husker en gang, hvor jeg skulle sige 
undskyld til din mor og sjoskede i to timer for at nå ud til hende. Om 
forladelse!

– Hvad sagde mor til det?
– Hun åbnede gavlvinduet, hun havde sit pigeværelse på 1 sal, og sagde, 

Åh jeg ber.  Derefter rakte hun med en graciøs bevægelse hånden ud, tog fat i 
haspen og lukkede vinduet uden at se ned.

Magnus ler. – Hvis en anden havde fortalt mig om episoden, havde jeg 
ikke troet på den. Ikke om mor.

– Jeg tror, hun ville fortælle mig noget med sin reaktion på min 
undskyldning.

– Det må man sige.
– Joe, men det virkede. Jeg har aldrig sagt undskyld siden, ikke sådan for 

alvor.
Magnus ser op fra ymerskålen, men fanger ikke faderens blik, for faderen 

er ved at sætte sin tallerken fra sig på sengebordet og lægger sig derefter. – Vil 
sove lidt.

Magnus pakker sammen på bakken og rejser sig, men standser da faderen 
bemærker. – Så kan vi snakke videre om din ikke for nærværende kæreste 
senere.

Magnus bruger formiddagen til at afprøve husets stole, men pindestolen ved 
bordet er umagelig, og bogen han har taget med fra Boghallen, kan ikke fange 
ham. Han studerer mobiltelefonen, men den lille skærm viser alle tegn på 
funktionsduelighed. Han sender en smiley til sig selv og føler det lidt pinligt, 
da en storgrinende smiley straks ankommer som svar på, at forbindelsen med 
omverdenen virker.

Lænestolen i dagligstuen er for lav, man synker jo helt ned i den, og et 
par gamle aviser under sofabordet har han jo læst.

Udenfor er det blæsende gråvejr. Han overvejer at tænde for fjernsynet, 
men når nu far sover lige inde i værelset ved siden af så...

Efter flere forgæves forsøg på at finde et hvilested ender han i sin fars 
gamle duffelcoat på køkkentrappen med udsigt til den store have og horisonten, 
der er en smal  grågrøn stribe over hækkens kant.

Havens lavstammede træer står med vintersorte grene, og det ottekantede 
havehus er fyldt med opstablede sommerstole.

I duffelcoatens lomme finder han et gammelt cigaretskod, og med 
tændstikker fra køkkenet får han ild. Det smager ad helvede til, men det trøster.

Man burde købe sig nogle smøger.
Han bliver opmærksom på en kvinde i nabohuset. Hun skubber 

pandehåret til side, mens hun koncentreret beskæftiger sig om noget bag 
spandgardinet.  Håret falder igen ned i panden. Endnu en affejende bevægelse. 
Tredje gang får krøllen lov til at blive hængende for det ene øje. 

Hun er et sted i halvtredserne, vurderer Magnus. Med et skarpt skåret 
ansigt, der mere end antyder evne til mening og handling.
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Endelig bliver det for meget med håret. Hun retter sig op og stryger håret til 
side med underarmen, får øje på Magnus, sender ham et stort smil og smækker 
vinduet op. 

–  Du er da vist Magnus.
Magnus nikker og går nærmere. 
Hun løfter en nys skrællet gulerod i vejret og spørger leende. – Er det 

noget?
Han griber. Bliver stående, mens hun fortsætter med sit arbejde og 

fortæller om en gang middagsmad til fjorten personer. – Og dessert skal de osse 
have, men ikke is. Det er det for koldt til. Så i stedet for har jeg lavet 
citronfromage.

– Det er længe siden, jeg har smagt hjemmelavet citronfromage.
– Det skal jeg huske. Nå, må hellere lukke. Det bliver koldt. 
Et sidste smil og væk er hun. 

– Magnus er det dig?
Magnus smider duffelcoaten over ryggen på køkkenets pindestol. – Jeg 

har lige hilst på hende naboen.
– Til hvilken side?
– Hende i bungalowen.
– Det er Svendsens kone Hanne.
– Hun er ved at lave citronfromage. Hold da op, hvor er det længe siden, 

jeg har smagt hjemmelavet...
– Savner du... Faderen holder inde og begynder forfra. – Savner du 

citronfromage?
– Mmm, siger Magnus, mens han prøver at finde ud af, hvad det var hans 

far oprindeligt var i gang med at spørge om. 
Kæresten? Om han savner hende? Måske, men det nytter jo ikke noget. 
Jeg kan altså ikke følge med dig i retten, havde hun sagt. Sådan noget har 

jeg slet ikke nerver til. Det er alt for usædvanligt. Jeg kan slet ikke se mig selv 
sidde som tilhører i en retssal. Det er alt for meget Dallas. 

Og efter en længere tænkepause, hvor hun ihærdigt havde bidt sig i 
underlæben, var hun sikker på, at det nok var bedst for alle parter, at de holdt 
en pause. Der var jo både hendes familienavn og alle veninderne at tage hensyn 
til. 

Men det var jo den gang.
For nærværende er åbenbart noget i retning af et årstid, tænker han.
– Vi skal vel også ha købt lidt ind i morgen, lyder det fra sengen.
Papir og kuglepen til brug for en huskeseddel. – Ja dagene går hurtigt.
– Mener du det?
– En talemåde far, ikke andet. Bare en talemåde.
– Så er jeg nok enig.

v
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Der er ikke langt til Nærkøbmanden, og slet ikke langt nok til, at han kan få 
vendt sit indvendige ud, men Magnus når da at konstatere, at flere fliser har 
taget skade af vinterens regn og frost og absolut bør udskiftes.

Vejrmeldingen lover mest tørt med nogen sol. Let til frisk vind fra vest. 
Temperatur mellem 10-13 grader og om natten 1 til 5 grader.

Købmandsbutikkens forretningsvinduer ud mod gaden er malet blå fra gulv til 
øjenhøjde, og på fortovet foran vinduerne er der Her og nu tilbud på 
plasticbeholdere i forskellige former til en tier stykket, og Straks tilbud på lidt 
sørgeligt udseende agurker og poser med hundefoder.

Døren er åben. Han kanter sig udenom et cykelstativ og er nær ved at 
snuble over cementklodsen, som gadeskiltet med formiddagsavisernes 
spisesedler er forankret til.

Indenfor dufter der stærkt af nyvasket gulv og friske krydderurter.
Endnu en gang må han kante sig. Denne gang forbi den nyligt indkøbte 

køleboks, hvor købmanden står og kigger på kød sammen med en kunde. 
– Bare lige hente avisen, forklarer han og viser håndfladen med de aftalte 

penge, men han når ikke videre, for en stemme kalder. – Er du ...? 
Spørgsmålet kommer fra en midaldrende kvinde med klare øjne og 

energiske bevægelser. 
Magnus ser sig omkring, nysgerrigt. Han er så godt som sikker på, at det 

ikke kan være ham, men da der ikke er andre mellem de to hylder med 
henholdsvis mælk og konserves, løfter han uvilkårligt hænderne afværgende, 
inden han spørger. – Mig? Og bliver straks klar over, hvor ubegavet det må 
lyde, men for fanden. Han er jo ikke rigtig sig selv.

Kvinden betragter ham undersøgende, som om hun lige vil overbevise sig 
om, at han er kommet ud af døren i det rigtige tøj. Som mor, inden hun ønskede 
én en god dag. – Ja dig. Er du så ham boghandlerens?

Magnus nikker.
– Se her! beordrer hun og peger ned i køledisken. – Helt nyt. Købmanden 

har fået kød til de helt rigtige priser. 20 kroner for en pakke.
Hun løfter en pakke op og rækker den til Magnus, der nikker velvilligt. – 

Det skal jeg huske!
– Ja, det var nu ikke det!
Købmanden kanter sig udenom dem med tomme papkasser i hænderne. – 

Kan jeg hjælpe? 
– Nænæ. Lad nu mig. Kvinden vifter ham videre, uden at tage blikket fra 

Magnus. –  20 kroner for en pakke kød. Uden tilbud. Ganske vist er der så kun 
350 gram i pakken, men det forslår fint til to mennesker. Og de siger jo i 
fjernsynet, at man skal spise lidt mindre kød.

Magnus læner sig mod kølediskens kant og ser interesseret på pakken 
med kød, der nu bliver lagt forsigtigt tilbage i køledisken. Låget skubbes hen 
over, og kvinden vender sig igen mod Magnus. – Ved du hvad købmanden 
fortæller mig?

Magnus afventer.
– At det ikke er sikkert, at han kan blive ved med at få sådanne pakker 
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hjem. Til de priser. Kødet stiger. Og han har lige købt de nye kølediske.
– Nå for søren, er det bedste Magnus kan komme på og undrer sig over, 

hvor meget sprog han har glemt i løbet af efteråret, men vækkes af sine 
sonderinger i hukommelsen af kvinden, der har hægtet sin indkøbskurv op på 
underarmen. – Kan du forstå, at Helle Thorning kan få sig til det?

Magnus er overrumplet, virrer lidt med hovedet, for hvor vil hun hen 
med den bombastiske kommentar. – Nøe.

Kvinden råber efter købmanden, der er i færd med at lægge poser med 
pebermix op på grønthylden. – Jeg kommer ind på hjemvejen og køber en 
pakke til 20 kroner.

Hun sænker stemmen, og Magnus forstår, at han gerne må trække sig 
udenfor købmandens hørevidde, men inden han får sig samlet sammen til den 
manøvre, fortsætter hun. – Jeg skal over til Jytte. Vi deler ugeblad. 

Hun nikker i retning af købmanden, der på grund af delebladet bliver 
snydt for lidt omsætning. – Men hun har fået det seneste nummer af Hendes 
verden, og der er en opskrift jeg skal se.

Kvinden går med raske raske skridt mod forretningsdøren. Magnus og 
købmanden følger hende med øjnene, og over forretningsvinduets blå 
afskærmning kan de se hende  krydse gaden.

– Hun er på vej over til Jytte, siger købmanden. Mest henvendt til sig 
selv.

Magnus koncentrerer sig om sin huskeseddel.
Fra hver sit hjørne er Magnus og Købmanden på vej til kasseapparatet, da 

Magnus vender om. – Jeg tror osse lige, jeg vil have en pakke oksekød. En af 
de der til 20 kroner.

v

Det er først efter frikadellerne til 20 kroner, sovsen og kartoflerne, at Magnus 
og hans far får læst den lokale Tidende fra dagen før, og alle de tanker, som de 
fleste af byens indbyggere gjorde aftenen før, gentages nu i en mere rolig, men 
meget mere sarkastisk form.

Og Magnus´ afsluttende bemærkning. – Howsa, er absolut dagens 
underdrivelse, men også anledningen til, at man forsøger at finde adspredelse i 
aftenens TV-program.

– Der er Kender du typen og bagefter Restaurant bag tremmer på DR1. 
Magnus tilføjer hurtigt. – Det sidste er nok ikke noget. 

På TV2 er der Han, hun og haven og bagefter Desperate Housewives. Er 
det noget?

Boghandleren ser på sin søn og behøver ikke at sige noget, for det står 
klart malet i hans mimik. Hvad tror du?

Magnus fortsætter uanfægtet. Det er jo ikke ham, der har sammensat 
menuen. – På Viasat3 er der Med kniven for struben og Redningskvinder.

– Det der med kniven er det en krimi? spørger faderen, der er ved at 
miste interessen.

– Nej det er underholdning. Og på DR2 er der Grin med gud – Muslimer 
mod jøder, og derefter Den bitre ende. Det er et satireprogram. Nu må du 
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bestemme dig. Den er over 8?
– Har mistet lysten. Hvorfor blander de ikke bare de der programmer. 

Putter dem alle sammen i en krukke og rører rundt, så måske man kunne more 
sig lidt, en halv times tid. Gider du at læse for mig? Bare et lille stykke.

– Du har en bestemt bog i tankerne.
– Ja Lykke Per. Den er i 2 bind. Den står i den midterste reol. Kan du 

finde den?
– Et laset eksemplar? spørger Magnus forundret.
– Ja det er den. Du skal om til slutningen af andet bind.
Magnus får sig sat tilrette i lænestolen, finder en fedtet lap stukket ind 

ved femte sidste side, og siderne her bærer tydelige aftryk af mange ganges 
læsning. – Du plejer ellers at passe så godt på dine bøger far?

– Det er en brugsbog. Har læst de sidste sider mange gange hen over 
vinteren. Der er et mærke. Der kan du begynde.

Magnus rømmer sig: – På et af Bogens første Blade stavede 
Skolelæreren sig besværligt gennem følgende:

Saa længe vi er unge, stiller vi ubeskedne Fordringer til Tilværelsens 
styrende Magter. Vi vil, at de skal aabenbare sig for os. Det 
Hemmelighedsfuldhedens Slør, hvorunder de virker, fornærmer os, vi forlanger  
at kontrollere og korrigere det store Verdensmaskineri. Når vi bliver lidt ældre,  
kaster vi i vor Utålmodighed Blikket ud over Menneskene og Menneskehedens 
historie for i det mindste her at finde Sammenhængen, Lovene, Udviklingen, 
kort sagt for her at søge Meningen med Livet, Formaalet med vor Kamp og 
Liden. Indtil vi en Dag standses af en Stemme fra Dybet af vort Indre, en 
Spøgelsesstemme, der spørger: Men hvem er du selv? Fra den dag kender vi 
intet andet Spørgsmål end dette ene.

Faderen løfter hånden som signal. – Vi lader lige billedet stå der, 
hvorefter han vender ansigtet ind mod væggen.

Men ordene har fanget Magnus, han kan ikke, han vil ikke nøjes, for 
hvad så? Og han læser videre, indtil han når de sidste linier, som han 
nødvendigvis må læse højt. 

– Far de sidste linjer: Eller har vi lige saa mange Sjæle i os, som der er 
Brikker i en Gnavpose? Hver Gang Posen rystes, kommer en ny tilsyne: En 
Nar, en Hugaf, en Natugle... Jeg spørger. Jeg spørger!

Faderen ser længe på sin søn, der er begyndt forfra på afsnittet. – Forstår 
du, hvorfor jeg læser det?

Magnus sidder længe ubevægelig og ser på sin far uden at svare.

v

Magnus sover ikke godt. Han har ikke vænnet sig til sengen. Den er endda hans 
egen, men 15 år er lang tid. Flere gange er han halvt vågen, og udenfor rusker 
det i træerne og piber under en løs tagsten. Lyden trænger sig så alarmerende 
gennem den skrå væg, der luder ind over sengen. 

Det overfyldte tog standser. Over togets højtaleranlæg kommer en række 
forklaringer på kaudervælsk. Man ser på hinanden. Ikke direkte, men som 
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tilfældigt forbiglidende blik, for lige at få fastslået om sidemanden eller 
sidekvinden har tydet budskabet. Ingen har forstået.

Magnus er igen halvt vågen, vender sig og sparker dynen til rette.
En ældre mand, der har trængt Magnus op i et hjørne i mellemgangen, 

ryster på hovedet og mumler noget om nutidens mangler og træder endnu en 
gang Magnus over tæerne. 

Og hvorfor har han nedslidte slippers på?
Det rasler i togets koblinger og bremserne piber, da toget sætter i gang. 

Vognene bumper gennem sporskifter og hjulene støder hårdt mod 
hjertestykkerne. 

I mellemgangen dingler man i stropperne, og på sæderne sidder 
passagererne som tavse nikkedukker.

Motorerne under vognene bliver slået fra og vognene ruller i frigear 
gennem endnu et sporskifte med hjulenes flanger skurrende mod sporskiftets 
tunger. Man dingler endnu en gang i stropperne, og den gamle mand mister 
balancen og planter sin hæl på Magnus ømme tå. 

Skratten i højtalerne. Det samme forvrængede og uforståelige budskab.
Udenfor begynder det at regne. Jernbaneterrænets gule lamper bliver til 

flakkende stjerner på ruderne. Man har noget at rette blikket mod.
Endnu et ryk og vognsættet glider fremefter og ind på en perron. 
Togets højtaler skratter nu om kap med den hylende indledning til 

stationens bekendtgørelse over perronens højtalerne. Sidste tog til Fremtiden 
afgår fra perron 4 om få minutter. Dette tog kører ikke længere.

Alle tumler ud, og da han træder trinet ned på perronen, får han ikke sin 
højre slippers med sig, men må bukke sig mellem frakker, tasker og et utal af 
ben, for at få fat i sin slippers, inden den glider ud over perronens kant og 
forsvinder under toget. Den ene rem er blevet revet over, og hvis han skal nå at 
komme med det sidste tog, må han løbe efter flokken med halvt slæbende 
skridt, 

Perron 4, viser skiltet og peger mod en trappe, hvor menneskemængden 
presses sammen som persille i en kværn.

Han får den ødelagte slippers med sig. Trin for trin, men da trinene bliver 
stejlere, taber han igen sin slippers. Han når lige at strække højre ben bagud og 
få storetåen ind under den sidste fungerende rem, inden de mange efterfølgende 
fødder får den sparket ned ad trappen. Tilbage og en gang til.

Trinene bliver stadigt højere, og det enkelte afsæt giver stadig smallere 
fodfæste. Han bliver skubbet og overhalet af kroppe med vrede stemmer, for 
problemerne med den slidte slippers øges af de stadigt vanskeligere trin, og da 
trappen slutter og afløses af en gymnastikribbe af uoverskuelig højde, øges de 
forbipasserendes tempo. 

Han sakker stadigt mere bagud, fordi hans fodtøj slet ikke er beregnet til 
klatring i en ribbe. Sålerne smutter gang på gang ind under en ribbe og låser 
ham fast, og hidsigt trampende stilethælede sko afsætter små hæleformede 
aftryk i hans fingre. Han kan ikke både koncentrere sig om sine slippers 
placering på fødder og ribber og samtidig undgå at gribe om den ribbe,  hvor en 
stilethæl vil forbi.

Benene smerter og fingrene smerter, og alligevel når han den øverste 
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ribbe, og jublen er den samme som i femte klasse, da han første gang kunne 
hænge i den øverste ribbe og strække benene vandret ud i gymnastiksalens sure 
lugt.

Magnus får lagt højre underarm om øverste ribbe. Han kan nu se 
menneskemylderet forsvinde ind i en tunnel med betongulv, hvide flisebelagte 
vægge og flimrende lysstofrør. De sidste i mylderet løber nu for at nå toget til 
fremtiden. Det står på skiltet i rød neon: Fremtiden. Perron 4. Sidste tog. 

Han er den sidste. Hans højre slippers har viklet sig om en ribbe, og højre 
arm vil ikke over øverste ribbe, hvor meget han end forsøger. Han ved det. Det 
er panikken, der har fat i ham. Det er ikke de uheldige omstændigheder, der 
sorterer mennesker fra. Det er den panik, der griber dem i det øjeblik, det går 
op for dem, at de er i færd med at blive forladt, og Magnus har ikke 
desperationens kræfter. Han kalder og kalder, og en kvinde sagtner farten og 
ser sig tilbage: Kom nu. Hører du? Kom nu.

Magnus vågner. Hvorfor kan jeg huske denne drøm? Han vender sig i sengen. 
Mønsteret i tapetet fanger hans opmærksomhed. Lodrette striber i et netværk, 
der brydes med skrå striber, som man kan følge op mod rummets loftshjørne, 
hvor en anden stribe fører en ned mod næste hjørnes samling ved gulvet. Han 
slipper stregerne og koncentrerer sig om et lille abstrakt mønster i stregernes 
romber. Men drømmen står stadig klart. Og hvem er kvinden, der vender sig?

Ellers kan jeg jo aldrig huske mine drømme. Siger jo altid, at jeg ikke 
drømmer, når andre fortæller om deres drømme. Drømmer ellers aldrig, på nær 
sidste efterår... Og den gang drømte jeg altid om baggårde.

Mærkelige baggårde, hvor jeg aldrig har været. Slugter mellem 
boligblokke af misfarvede mursten, som jeg aldrig har set. Har aldrig boet i 
huse med grimme baggårde. Der er græsplæne og legeredskaber i min baggård 
på Vesterbro. 

Der havde før i tiden været mellemhuse, et malerværksted og grimme 
udhuse med skraldespande, men det var før hans tid.  Før byfornyelsen af 
Vesterbro. Nu boede der kun mennesker med børn og gode indtægter, så hvor 
havde han sine mærkelige drømme om baggårde fra? Film? Fotografier? Man 
ser så meget, når man arbejder med medier. Måske alt for meget. 

Især den baggård, som han flere gange så oppe fra et vindue, mens han 
stod på tæer  på et af de smalle trin i trappens drejning op mod den lidt for 
højtsiddende vindueskarm. Dybt nede et skur, der engang har været hvidkalket, 
op mod et hjørne mellem gadehuset og en sidebygnings brandgavl. Et 
cykelskur med flosset tagpap, som nu var fyldt med barnevognslig, og 
tilsømmede døre med ventilhuller til de tidligere lokummer. Alt det der samles 
i en baggård, der ikke har været fejet af nogen vicevært i årevis.

Og der var andre baggårde i den tid, hvor han var lukket inde.

Men han brød sig ikke om at tolke drømme. Der var dem, der så villigt delte ud 
af deres drømme ved morgenens kaffebord på redaktionen, og endnu flere 
havde evner for drømmetydning eller hang til at mobbe med obskøne 
forklaringer. Man lo, men han havde aldrig brudt sig om det. Alt for ofte var 
det for privat og for afslørende.
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Men hvad fanden, som man sagde, når nu alt var så relativt, og modernitet gav 
carte blanche til at sætte ord på alt, så var det jo bare skideskægt.

Det var en baggård mellem nedslidte gulstensejendomme, hvis mure var 
strimet grå af damplokomotivernes røg, selv om damplokomotiverne blev 
udfaset i slutningen af halvtredserne.

Det var en høj ejendom, og baggården var en slugt, hvor bunden var 
sortblå asfalt, som havet en efterårsdag. Stejle mure, og altid et køkkenvindue, 
hvor et par øjne i et fuglespidst ansigt under en uglet frisure så nysgerrigt op. 
Springer han?

Her var han vågnet. Havde tumlet rundt på briksen i et forsøg på at få 
tæpper og lagner  til at omslutte kroppen, inden han igen faldt hen. Og 
drømmen gentog sig.

Det var derfor, jeg kunne huske den. 
Halvvågen havde han ligget og repeteret drømmen, hvor hans spring var 

forventet af fugleansigtet, men han sprang aldrig. Jo en gang, men da hang 
hans bukseben fast i det gitterværk, der om vinteren skulle forhindre sneen i at 
glide ud over tagrenden og dumpe ned i gården.

Kvinden i køkkenvinduet vendte sig i ærgrelse over hans uheld, greb et 
slidt viskestykke og begyndte at tørre tallerkener af.

Regelmæssige bankelyde får Magnus til at fare ud af sengen og stå så forvildet 
på gulvet. Som de mange gange, hvor nogen havde vækket ham med lette 
knoslag på hans dør. 

– Magnus!
– Ja, far. Nu kommer jeg. 

v

En af kommunens biler drejer ind i skolegården, og chaufføren parkerer 
demonstrativt bilen midt i skolegården. – Her står den ikke i vejen, siger han 
tørt til sin underordnede fra kommunens tekniske afdeling.
 De bliver siddende i bilen og betragter bygningen. For den ene er den 
tom, for den anden forladt. 
 – Hvad mener du? spørger chaufføren, som er ansat som kontorchef i 
teknisk afdelings ledelsessekretariatet.
 Sidemanden, der er ansat i afdelingen for drift og vedligeholdelse af 
kommunens bygninger med titel af ejendomsforvalter, svarer ikke, og det 
skyldes ikke mangel på almindelig dannelse, men da han har ansvaret for den 
korrekte sagsbehandling, har han ingen ønsker om at komme med 
kommentarer, der kan tolkes i retning af borgmesterens eller oppositionens 
ønsker for skolebygningers fremtid.
 – Og du er sikker på, at der er skimmel? Kontorchefen har bragt sin 
skeptiske mine med i dag.
 Ejendomsforvalteren dykker ned i sin taske og finder rapporten fra 
laboratoriet. 
 Kontorchefen kaster et blik på den velkendte rapport, der angiver et 
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