
Plejebarn
i

Knibe

Ragnhild Bach Ølgaard

Eventyrligvis



    2

Plejebarn i knibe  co:  Ragnhild Bach Ølgaard Eventyrligvis

    3

www.eventyrligvis.dk

Kapitel 1

Jan

Væk!

Han løb alt, hvad han kunne.

Han ville væk, bare væk.

Væk fra de andre, væk fra pædagogerne væk fra 

skolen.

Frem for alt ville han væk fra mor.

Han ville ikke høre den tunge, slørede klang i hendes 

stemme.

Det var lige meget, hvad hun sagde. 

Det var stemmens lyd, der fik ham til at gå amok.

Den fortalte bedre end ord, hvad hun havde gang i.

Han ville ikke have det.

Det skulle stoppe.

Holde op.

Nu, med det samme!

Hans vilde løb standsede, da han nåede søen.

Det var så mørkt, som det kunne blive en aften i juni.

Månen stod lavt over vandet.

Den lignede en fremmed klode.

Den var stor og unaturligt rød. Den lignede en sol, som 

var ved at gå ud.

Han fik vejret igen i lange gisp. Luften var ren og frisk. 

Det brændte i brystet. Som om en hånd greb om hans 

hjerte og klemte til.
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En and fløj lavt hen over vandet. Den rappede højt og 

landede i sivene. Måske havde den ællinger. Små gule 

og brune kugler, der om dagen svømmede efter deres 

mor i en lang, lige række.

Han kunne godt lide fugle. Han havde selv en tam fugl, 

men den havde han ladet blive hos dem, han var i pleje 

hos, sidste gang han stak af.

Da han var kommet her til skolen, ville han gerne have 

sin fugl igen. Men da han ringede og spurgte, om han 

måtte få den, sagde de, at det skulle han have tænkt 

på, før han stak af!

Piphans! 

Jeg ville have taget dig med, hvis jeg bare kunne! Men 

man kan ikke løbe væk med et fuglebur i hånden.

Hvor er du nu? 

Husker de, at give dig foder og rent vand? Længes du 

også efter mig?

Tror du, jeg har svigtet dig?

De svigter alle sammen. 

Piphans, du er min eneste ven!

Han fik pludselig vand i øjnene.

Han hørte sin egen stemme. Han havde talt højt med 

sig selv. 

Her var så stille. Var der nogen, der havde hørt ham?

Han holdt vejret og lyttede skræmt. Hjertet dunkede i 

brystet.

Han strøg hånden over øjnene.

Nu kunne han høre stemmer oppe fra huset. 

Bare de ikke opdagede ham.

Han måtte være alene.

Prøve på at tænke. Finde en løsning.

Der måtte jo være en løsning.

Hvordan bar andre mennesker sig ad? Hvordan havde 

de det inde i deres fine huse med deres rigtige familier. 

Far og mor og børn. 
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De måtte være lykkelige. De havde jo alt! De havde 

hinanden.

Hvorfor kunne hans liv ikke være sådan?

Hvorfor skulle han altid være alene.

Han begyndte at ryste.

Han knyttede hænderne, som han holdt  dybt nede i 

lommerne.

Neglene skar ind i kødet. Det plejede at hjælpe.

Han bed ikke negle. Det gjorde de ellers alle sammen.

Men ikke ham. Han vidste ikke hvorfor. Men han var 

stolt af, at han ikke gjorde det.

Han var stærk. Ikke til at knække.

Lige nu kunne han bare ikke få tag i sig selv. Hele 

kroppen dirrede.

Hans modstand smeltede og blev blød, som den varme 

stearin, han altid pillede af et tændt lys. 

Han ville ikke, men skriget kom alligevel.

Langt og uhyggeligt som en ulvs tuden skar det gennem 

natten.

Han løftede hovedet op mod fuldmånen, der igen så 

bleg og lille ud, som måner skal, og ud af hans åbne 

mund strømmede et fortvivlet skrig, som, mens han 

skreg, hakkede hans mave i små stykker.

Oppe fra huset kom nogen løbende. 

Skridtene lød som en slanges hvislen gennem det våde 

græs.

Da han følte et par kendte arme omkring sig, kom 

gråden endelig.

Kapitel 2

Conny

Hvor var nu smøgerne?

Hun havde lagt dem på bordet for et øjeblik siden.
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Havde Kurt taget dem?

”Kurt, dit svin, har du taget mine smøger?”

”Hold kæft kælling! Du har selv røget dem.”

”Gu, har jeg ej, der var en hel pakke.”

”Du har ingen hjerne. Dumme mær.”

Han skramlede ude i køkkenet. Hun kunne høre et 

eller andet falde på gulvet. Det lød, som om noget gik i 

stykker.

”Pillerne! Har du ædt de sidste.” råbte hun ud til ham.

Han svarede ikke.

Hun rejste sig fra sofaen og tumlede forover, men fik i 

sidste øjeblik fat i bordet med de brune fliser. Det var 

tungt, så det blev i det mindste stående.

Alt andet i rummet drejede langsomt rundt og rundt. 

Hun prøvede at holde blikket fast ved lampen, der hang 

ned fra loftet. Den svajede også frem og tilbage.

Rohybnolerne! 

De var hendes næste klare tanke.

Han havde fundet dem. Hun havde ellers gemt dem 

inde bag kopperne.

Men nu havde han taget dem, og de var hendes! 

Hun havde selv købt dem i dyre domme. Det skulle 

han ikke slippe godt fra. Hun rettede sig op og gik 

målbevidst, en lille smule skråt, men tydeligt i retning af 

køkkenet.

Hun skubbede døren op.

Det lignede en svinesti. 

Hun rynkede brynene og prøvede at se klart. Måske 

skulle hun alligevel få sig et par briller. Alt var så 

forbandet tåget i dag.

Hun burde også gøre rent. Men det blev ikke nu, hun 

var alt for træt. Hun blev så hurtigt træt. 

Kurt skulle gøre det.Hvis han ikke ville, kunne han bare 

skride.

Det var hendes lejlighed. Han kunne bare skrubbe af!

Huslejen? 
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Mon den var blevet betalt? Det var umuligt at huske, om 

det var nu eller i sidste uge, det var den første.

Nå, det måtte kommunen ordne. De skulle sørge for, at 

hun havde tag over hovedet. Måske havde de allerede 

trukket pengene på hendes konto. Det kunne de godt 

finde på. De svin.

De skulle bare holde næsen fra hendes liv. De blandede 

sig i et væk.

Kom hele tiden rendende og ville have hende på 

antabus. De sagde, at de ville hjælpe.

Hold kæft. Det var til at brække sig over.

Hun fik øje på Kurt. Han stod med et glas vand i 

hånden. Der lå et pilleglas på gulvet.

Hun for hen mod ham, men han slugte den sidste pille 

med et skadefro grin, inden hun kunne nå at standse 

ham. 

Hun slog ham i ansigtet. Rasende kastede hun sig 

ind mod ham og slog igen og igen. Hun brugte begge 

hænder og ramte ham i panden og på næsen. 

”Af for satan, kælling. Skal du slå?”

Han slog også ud efter hende, men ramte ikke.

Så gav han hende et skub.

Hun faldt bagover med et højt hyl.

Hendes baghoved bankede lige ind i hjørnet af 

komfuret.

Det var først, da han fik hende samlet op igen, og de 

begge var kommet ind i stuen, at de så blodet, som blev 

ved med at dryppe ned på det snavsede tæppe. 

”Fandes også. Du har slået mig ihjel.” Nu hulkede hun.

”Læg dig nu bare ned, Conny. Der er ikke noget i 

vejen.” 

Det var, da hun vågnede alene på den blodplettede 

sofa, at hun greb telefonen og ringede til drengene.

Hun fortalte dem, alt hvad der var sket. De skulle i hvert 

fald vide, hvordan deres mor blev behandlet.
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Kapitel 3

Plejefamilien

Bente kørte lidt for stærkt på vej hjem fra arbejde. Det 

møde havde trukket længe ud. Hun havde købt ind og 

hentet tøj på renseriet, og nu var hun langt om længe 

på vej hjem.

Hun tænkte, som hun plejede, på deres økonomi.

Hun glemte sine bekymringer, mens hun underviste 

eller var til møder, men så snart hun sad alene i bilen, 

meldte tankerne sig.

Hvordan skulle det gå?

Mælkepriserne var i bund. Udgifterne tikkede døgnet 

rundt, og hendes løn som overlærer på en skole forslog 

som én skrædder i et stort, sort helvede.

Det hele stod og faldt med, at det snart gik i orden med 

et nyt plejebarn.

Sådan var det blevet nu. Lige meget, hvad de 

forsøgte, var der ikke penge i landbrug. Kun arbejde 

og omkostninger. Det var ikke længere muligt at 

sælge gården uden tab, og Hans havde ingen anden 

uddannelse. Man kom ikke langt med ”det grønne 

bevis” i verden udenfor kostalden. 

De måtte vente og se, om ikke tiderne blev bedre, 

sagde han altid. Men det gjorde de ikke. 

Hvert år måtte hun se sin løn forsvinde i det bundløse 

hul, som gårdens regnskab viste, når alt var gjort op. 

Hvert år fik hun skat tilbage, og som alt andet forsvandt 

den også ned i hullet.

Indtægterne kunne slet ikke holde trit med de stadigt 

voksende udgifter. 

Banken var blevet nervøs. De kunne ikke låne mere. 
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Det var tiderne, sagde man og trak på skuldrene.

Så var de begyndt med plejebørn. En ung, kriminel 

dreng, der kunne hjælpe lidt ude, køre traktor og 

rende det gale af sig i mark og stald. Bente havde en 

fætter, der havde mange plejebørn. Han forklarede 

dem, hvad man skulle gøre for at blive godkendt som 

plejeforældre.

Selv ville de bare have én dreng. Deres egne børn var 

rejst hjemmefra, og de syntes selv, at de havde både 

plads og overskud til at arbejde som plejeforældre.

De kunne godt lide børn og unge, og det skulle blive 

helt rart med lidt liv i huset igen.

Først havde de fået en voksen mand. 38 år. Han havde 

siddet 8 år i fængsel. Vold med døden til følge. Det var 

ikke lige det, de havde tænkt sig.

Han lignede virkelig en farlig forbryder. Ludende gang, 

tyrenakke og braknæse.

De anså det for at være en prøve på deres evner og 

kræfter. Kunne de klare ham, var vejen til arbejdet med 

plejebørn åben.

Det var gået godt. Faktisk over al forventning.

De opdagede, at manden havde et hjerte af guld. Han 

åbnede sig og viste sig at være en sød fyr, der bare 

altid havde manglet kærlighed.

Det hele lykkedes allerede fra den første måned.

De havde ladet ham låne bilen for at køre til Fyn og 

besøge en familie, han havde boet hos før.

Det var Hans, som foreslog det. Bilen var jo forsikret. 

Der kunne ikke ske andet, end at han ikke kom tilbage.

Men det gjorde han, og pludselig var alting forandret. 

Der var kommet et bånd imellem dem efter den tid. Tillid 

og forståelse. Det blev den nøgle, der ændrede et liv på 

bare 24 måneder.

I begyndelsen var han ikke ret god til at arbejde. Men 

han forstod, at de ville ham det godt.
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Efter bare tre kvarter ude i stalden hos Hans og 

fodermesteren, kom han styrtende ind i køkkenet og 

skulle holde pause og have kaffe og smøger. Det var 

en vane fra de mange år i fængslet, det forstod de godt, 

men hvordan skulle han nogen sinde kunne klare et 

rigtigt arbejde på den måde?

Umærkeligt og med små skridt gik det alligevel 

fremad, og efter to år på gården var han blevet rigtig 

langturschauffør, først i et beskyttet, men senere i et 

rigtigt job til fuld løn.

En mand, som selv havde prøvet lidt af hvert, gav ham 

en chance, og det gik godt. De følte sig så stolte og 

glade, som havde han været deres egen dreng. Selv 

strålede han som en sol. Ryggen blev ret, hovedet 

løftede sig, og han kunne for første gang i sit liv se folk i 

øjnene.

Der var gået et halvt år, siden han rejste, og de ventede 

stadig på et nyt plejebarn. Det trak ud, så de havde 

været nødt til at spørge flere steder i andre kommuner. 

Man skrev dem op og undersøgte deres godkendelser, 

men så skete der ikke mere.

Det var vigtigt, at det snart gik i orden.

De kunne ikke undvære pengene.

Bente svingede ind på gårdspladsen. 

Det var nu alligevel meget rart at være sig selv. Kun 

Hans og hende. Der var bare hele tiden det med 

renterne, afdragene og momsen, som lå i baghovedet.

Måske var der sket noget i dag.

Der skulle bare snart ske noget. Det var nødvendigt!
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Kapitel 4

Hærværk

Jan sneg sig gennem den smalle gang hen til det 

værelse, hvor Ken sov.

”Ken.” Han ruskede i sin lillebror.

”Vågn op, Ken. Vi skal af sted.”

Ken rejste sig straks. En tynd, ranglet skikkelse, yngre 

end Jan, men ikke meget.

”Hvor skal vi hen? Hvad har du gang i?” Han gned 

øjnene. Den stribede pyjamas var for kort i benene.

”Se og få tøj på. Jeg har en plan.”

Drengen i den anden seng vendte sig.

”Hvad laver I?”

”Hold kæft og sov videre. Du har ikke set noget.”

Drengen trak hurtigt dynen op over hovedet.

Jan og Ken listede hen til vinduet. De kendte turen og 

gled let og uden besvær ned ad de tykke vinranker på 

muren.

De sneg sig rundt om huset. To tynde skikkelser, den 

ene næsten dobbelt så høj som den anden. Månelyset 

kastede lange skygger på muren, da de drejede om 

hjørnet.

Nattevagten boede i rummet ved trappen, men klokken 

var to, og han sov tungt efter at have gået sin sidste 

runde klokken 12. De kunne høre ham snorke ud 

gennem det åbne vindue.

”Hvad skal vi?” Ken småløb for at følge med Jans lange 

skridt.

”Vent og se.” Jan holdt øje med skolehjemmet, så 

længe de kunne se det. Ingen fulgte efter dem.

Længere nede ad vejen stak de på tværs af gaderne, 
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løb op ad en smal stentrappe og var nu højt oppe på 

toppen af den skråning, der vendte mod søen. 

Luften var lun, det duftede bedøvende af et eller andet. 

Søens vand skinnede som sølv. Månen spejlede sig i 

den blanke flade.

I gaden for enden af trappen styrede Jan målbevidst 

hen til en bil. Han stak en skruetrækker i låsen og vred 

til. Døren sprang op. De tumlede ind på forsæderne. 

Det tog Jan nogle få sekunder at kortslutte bilen.

Han kørte langsomt gennem de smalle gader, men så 

snart de var ude på ringvejen, satte han farten op.

Med 180 km i timen ræsede de ud af landevejen mod 

vest.

Jan tændte en cigaret og stak pakken over til Ken.

”Spænd selen, paphoved.”

Ken gjorde, som han sagde, tændte også en smøg og 

åbnede vinduet lidt. Han havde astma.

”Hvad skal vi så?” Ken hostede, da han inhalerede 

røgen.

Jan smilede grumt. Hans smalle, blå øjne blev endnu 

smallere for at undgå røgen fra den cigaret, der hang i 

mundvigen.

”Hævne os.

Jeg ved noget. Hvis vi gør det, jeg har planer om, går 

det ud over kommunen. De kommer til at betale. De 

dumme svin, skal selv mærke, hvordan det er.”

Ken så skræmt op.

”Hvad er det, du vil? Jeg vil altså ikke være med til at 

slå nogen ihjel, at du ved det. Det tør jeg ikke.”

”Fjols!.”Jan så kærligt på sin bror.

”Selvfølgelig skal vi ikke slå nogen ihjel.

Jeg fandt ud af noget den dag, vi var på udflugt med 

skolen. Manden på vandværket fortalte os det selv. Han 

viste os nogle rør og nogle haner.

Han sagde nøjagtigt, hvad man skulle gøre! Så det gør 

vi bare.”
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”Hvad?” Ken forstod ikke, hvad broren ville.

”Lukker op for den hane, som altid skal være lukket. Så 

kommer der spildevand ud af vandhanerne hos alle folk 

i hele byen, og så får kommunen en fandens ballade. 

Og det har de rigtig godt af.

Vi skal bare op over trådhegnet og ind af en enkelt dør. 

Jeg har taget en rørtang med. Det er så let, som at klø 

sig i røven. Der er ingen alarm, for der er ikke noget, 

man kan stjæle.”

De lod bilen stå på vejen og gik det sidste stykke 

gennem et lille anlæg.

En harekilling løb i græsset lige foran dem. 

Ken rørte næsten ved den, da han prøvede at fange 

den. Den var ikke ret stor, men den sprang af sted som 

en vind, da den opdagede ham så nær ved. 

Jan gik foran, Ken fulgte ham som en lille, tynd skygge. 

Deres sko blev drivvåde af duggen i det tætte græs 

rundt om bygningen.

De kom ind uden problemer.

Hanen bandt, men rørtangen gjorde, hvad den skulle.

Drengene kørte hjem, stillede bilen på den nærmeste 

parkeringsplads og smuttede ind i seng. Ingen havde 

set eller hørt noget.

Chefen for vandforsyningen blev vækket klokken 6 om 

morgenen, og derefter var hele hans dag kaotisk.

Selvfølgelig fandt de alligevel ud af, hvem der havde 

gjort det. 

Politiet kunne godt lægge to og to sammen, og 

drengene havde sat fingeraftryk over det hele.

Affæren kostede kommunen halvanden million.

Kommunaldirektøren og borgmesteren var rasende. 

Det var oven i købet valgår. Socialudvalget bestemte, at 

brødrene, som allerede var fjernet fra hjemmet, nu også 

skulle fjernes fra hinanden og ikke mere måtte bo under 
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samme tag.

Ken græd i stride strømme.

Jan var tavs. Han smilede tilfreds, når de så på ham.

Indvendig græd han.

To uger senere blev Jan sendt i en ny familiepleje, 

mens Ken blev alene tilbage på hjemmet.

Kapitel 5

Plejebarnet

De kom med drengen en fredag aften lige efter, at 

de havde spist. Han havde ikke fået mad, så Bente 

skyndte sig at finde mere brød i fryseren. Det tøede 

i brødristeren, mens hun slog æg ud til en omelet. 

Heldigvis havde hun bagt en kage samme eftermiddag, 

og der var et stort stykke af den tilbage endnu.

Det var ret utroligt så meget mad, der blev omsat der 

i huset, syntes hun. De var jo kun to personer, for 

medhjælperen var på egen kost.

Det måtte være Hans, der spiste så meget.

De havde ringet fra kommunen klokken 3 om 

eftermiddagen. 

Var det i orden, at de kom med Jan med det samme?

Hvad kunne man svare til det?

De havde ventet et halvt år, og der var ikke mere at 

betænke sig på.

Pædagogen, som kom med drengen, sagde, at de 

kunne prøve at have ham boende en uges tid for at se, 

hvordan det ville gå. 

Jan, som han hed, så rar ud. Han spiste pænt. Hans 

hænder var rene, neglene lange og ovale. Håret 

var nyklippet. Han havde et åbent og ærligt udtryk i 
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ansigtet.

”Har du lyst til at prøve at bo her hos os?” spurgte 

Bente.

”Det vil jeg godt.” Jan smilede og så ned i bordet, mens 

han spiste mere kage.

Han så virkelig rar og tiltalende ud, syntes Bente.

”Fortæl om dig selv,” sagde pædagogen til Jan. ”Fortæl, 

om alt det, du har bedrevet, så de ikke tror, at du bare 

er sød og rar. Det er jo ikke sandheden, vel?”

Jan bøjede hovedet længere ned over sin kaffekop.

Han tændte den sidste smøg fra en krøllet pakke. 

Bente så, at hånden, der holdt cigaretten, rystede 

ganske lidt. Hun smilede opmuntrende til ham.

”Ja, han ser så sød ud, men han er en rigtig 

distanceblænder,” sagde pædagogen henvendt til Hans 

og Bente. ”Han er fuld af løgn og fusk. Det er bedst, at I 

ved det fra starten. Så kan I tage jeres forholdsregler.”

Det krøb i Bente. Hvorfor sagde han dog sådan, mens 

drengen hørte på det? 

Hans brød sig heller ikke om tonen. Han rejste sig og 

sagde farvel til pædagogen.

”Jeg har en ko, der kælver, så jeg må lige ud og se til 

hende. Jeg kommer nok ikke tilbage, før du er kørt. Har 

du lyst at gå med ud i stalden, Jan?”

”Det vil jeg meget gerne.” Drengen sprang straks op. 

”Tak for mad og kage,” sagde han høfligt til Bente.

Han tog sin kop og tallerken og bar det hele hen til 

vasken.

”Opvaskemaskinen står der,” Bente pegede.

Hans og Jan forsvandt.

”Man kan ikke stole på ham,” sagde pædagogen, da 

Bente og han var blevet alene i køkkenet. ”Han er ikke 

farlig, men han snyder folk. Man kan ikke regne med 

ham, så hav et øje på hver finger. Det er det klogeste, I 

kan gøre.




