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Hvor kommer du fra,
Sebastian?

Christoffer Boserup Skov





Som en løve på savannen

Poul Werner stod i en kortærmet skjorte foran sin sølv-
grå bil og trippede. Man kunne altid se på ham, når han 
var lidt stresset; han begyndte at blinke med sit højre 
øje, han stampede med høj hastighed i jorden med sin 
ene fod, og han så med jævne mellemrum febrilsk på 
sit ur. 
 - Sarah, kommer du? råbte Poul. Han forsøgte at 
lyde rolig og afslappet, men det lykkedes ikke rig-
tig. Enhver kunne se, at han gerne ville af sted hur-
tigst muligt – og det kunne kun gå for langsomt. 
 - Kommer, jeg kommer! svarede Sarah. Hun 
styrtede rundt inde i huset i færd med at finde sin  
taske, telefon og nogle vigtige papirer. Man kunne 
høre hendes højhælede sko på lang afstand – de klip-
pede og klappede på stengulvet. Hun havde en kort 
nederdel på, en hvid skjorte og en perlehalskæde.  
Den havde hun fået i bryllupsgave af Poul, hun f 
ortalte altid, at det var ægte perler, og at den var meget  
værdifuld. Sarah elskede parfume og make-up. 
Hun brugte altid en parfume, der duftede kraftigt  
af blomster. 
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 - Jeg mangler bare lige min taske … Den er her! 
sagde hun. 
 - Endelig, men vi kommer godt nok for sent på ar-
bejde, mumlede Poul, der nu stampede endnu hurti-
gere med foden. 
 Sebastian sad på græsplænen foran deres hus og 
betragtede sine forældre. Det var typisk. De havde al-
tid travlt og skulle altid skynde sig på arbejde. Faktisk 
brugte de rigtig meget tid på at arbejde. De tog af sted 
tidligt om morgenen – på samme tid som Sebastian 
tog i skole, og nogle gange tidligere, og kom hjem sent 
om aftenen. Og tit tændte de også computeren om afte-
nen og arbejdede videre. Sebastian vidste faktisk ikke 
helt, hvad det var, deres arbejde gik ud på. Han vidste 
bare, at de arbejdede i det samme firma, der lå inde 
midt i byen, en kolossal kontorbygning med masser af 
kæmpemæssige vinduer. Sebastian havde været med 
derinde en enkelt gang – han havde siddet og ventet i 
en stor, hvid gang, mens hans forældre havde været til 
møde. Det havde egentlig været drøn-kedeligt. 
 Sebastian havde i øvrigt lagt mærke til noget un-
derligt: Hele morgenen havde Sarah drønet rundt med 
et glas asier i hånden – og flere gange havde hun fanget 
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en af de små syrlige grøntsager, og fortæret den hurtigt 
og med stort velbehag. Sebastian havde aldrig set no-
get lignende. Hun plejede at spise yoghurt til morgen-
mad og plejede i hvert fald aldrig nogensinde at spise 
noget med fingrene – og hvorfor lige asier? Men han 
sagde ikke noget til det, hans forældre gjorde tit noget 
underligt, og det med asierne var sikkert bare endnu et 
af deres mærkværdige påfund.
 - Så mangler jeg bare min telefon. Jeg kigger lige 
inde i stuen, Sarah stak hovedet ud og smilte til Poul. 
Han sendte et anstrengt smil tilbage, mens hans krad-
sede sig på sin hals, så den blev rød.
 - Det hele er så forvirrende for tiden … Det er også 
fordi, vi skal til Afrika lige pludselig, stønnede Poul og 
så igen på sit ur. 
 - Jamen, glæder du dig ikke? spurgte Sebastian. 
 - Tjo … tidspunktet kunne have været bedre. Vi 
arbejder lige nu på en stor ordre, den skal vi have helt 
klar og ordnet inden fredag. Det bliver svært at nå, 
sagde Poul og tørrede en sveddråbe væk fra panden. 
Der var begyndt at komme nogle grå områder i hans 
ellers kulsorte hår. Sebastian havde tænkt på, om hans 
forældre nu var ved at blive gamle – de var også begyndt 
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at glemme flere og flere ting. Og få flere rynker.
 - Men det bliver da super fedt at komme til Afrika! 
fortsatte Sebastian. Han rejste sig fra græsplænen og bør-
stede nogle fugtige græsstrå af sine knæ og håndflader. 
 - Nu ser vi, sagde Poul med et fjernt blik i øjnene. 
 Sebastian og hans forældre var blevet inviteret til 
Afrika. De havde fået invitationen af Vigga, Sebastians 
bedste kammerat, som også gik i hans klasse. 
 - Min bedstefar bor i Kenya og skal holde en stor 
familiefest – og i Kenya inviterer man alle i sin familie 
med, og deres venner, fortalte Vigga, den dag hun var 
kommet forbi med invitationen. Først var Poul og Sa-
rah lidt tilbageholdende, og ville ikke af sted, men Se-
bastian blev ved med at plage.
 - Er han sikker på, at han vil have os med? spurgte Poul. 
 - Ja, ja. Mine forældre kommer jo også med, og de 
vil rigtig gerne have, at I tager med. I er jo vores ven-
ner, og derfor skal I da også med! forklarede Vigga.
 Sebastian kunne rigtig godt lide at være sammen 
med Vigga. De snakkede så godt sammen, og det var 
som om, at de på en eller anden måde var forbundne. 
Det var lidt svært at forklare, men han havde en følelse 
af, at de bare hang sammen. Langt om længe sagde Poul 
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og Sarah, at de godt kunne tage af sted i en uge.
 - Yes! Hvor bliver det bare fedt! Sebastian og Vigga 
var helt oppe at køre. - Vi skal til Kenya!
 Et par dage efter Poul og Sarah havde bestilt tu-
ren, ringede Sebastians tante Ketty. Poul lød altid lidt 
anstrengt, når han talte med hende – Ketty var ikke 
lige Poul og Sarahs kop te. Måske fordi hun var ander-
ledes end så mange andre voksne. Ketty gik ikke op i 
at passe et arbejde på et kontor – men hun elskede i 
stedet filosofi. Faktisk havde Sebastian, Vigga og Ketty 
startet en filosofiklub, hvor de mødtes engang imellem 
for at diskutere filosofiske spørgsmål, som fx findes 
der en fri vilje? Hvad er en god handling? Og hvad er 
retfærdighed? Og masser af den slags spørgsmål, hvor 
man virkelig skal tænke sig om. Mange gange blev 
man klogere, uden at man faktisk var kommet frem 
til et bestemt svar. Men sådan var det åbenbart med 
filosofi.
 Kettys gode ven Adam var opfinder og stjernekig-
ger – han var også meget interesseret i filosofi. Poul og 
Sarah syntes, at de der filosofiske spørgsmål var noget 
pjat. Mest af alt fordi det ikke rigtig førte til noget – 
de var nemlig mest glade, hvis ting blev til noget eller 
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endnu bedre; hvis man kunne tjene penge på det. Må-
ske var det derfor, de brugte så meget tid på at arbejde 
og tjene penge –  og bagefter tænke på, hvad pengene 
så skulle bruges til?
 - Sådan en kvik 12-årig som dig, må da kunne finde 
noget mere fornuftigt at bruge tiden på, sagde Sarah, hver 
gang Sebastian begyndte at tale filosofi med sine forældre.  
Men faktisk syntes Sebastian, at det var det mest for-
nuftige at bruge sin tid på.
 - Skal dig og Adam også til Kenya! udbrød Poul 
pludselig i telefonsamtalen med Ketty. Sebastian 
kun ne næsten ikke tro sine egne ører, men det var rig-
tigt nok! Ketty og Adam var også blevet inviteret med 
og havde købt flybilletter til samme fly.
 - Hvor er det bare fantastisk! tænkte Sebastian. 
Knap så fantastisk var det, da Sarah fik at vide, at 
Ketty og Adam også skulle med til Afrika. Sarah 
kunne nemlig ikke udstå dem. 
 - Så skal vi høre på deres mærkelige snak hele tiden! 
Al deres filosofiske pjank og pjat. De ser jo også herrens 
ud i deres aflagte tøj … Skal jeg virkelig gå sammen med 
dem? Det er jo pinligt, hvis der er nogen, der opdager mig 
sammen med dem! brokkede hun sig.    
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 - Kan du ikke lige ringe til mig? Sarah stak hovedet 
ud af hoveddøren. Hun havde taget en knaldrød læbe-
stift på, det passede fint med hendes røde hår, der var 
sat op i en stram hestehale.
 - Hva’? sagde Poul forvirret. 
 - Min telefon. Jeg kan ikke finde den, hvis du ringer 
til mig, så kan jeg høre, hvor den ligger. 
 Sebastian smilede skævt til sin far, der rystede på ho-
vedet, tog sin mobil frem fra skjortelommen og tastede 
Sarahs nummer. Kort efter lød der en svag ringetone 
inde fra huset. Poul så opmærksomt derhen, telefonen 
ringede igen. 
 - Kan du høre, hvor den er? spurgte han. 
Se  kun det efter kom Sarah frem i døren. Hun holdt sin 
taske frem for sig.
 - Hvad er der? spurgte Poul. 
 - Den lå heri. Jeg havde glemt, at den lå i min taske, 
sagde Sarah. Hun kunne godt se, det var lidt morsomt, 
så hun smilede. 
 - Godt, kom så. Så kører vi! kommanderede Poul. 
Han hoppede ind på forsædet og startede bilen, og 
mo to ren brummede som en løve på savannen.
 - Vi ses … sagde Sebastian stille og så hans foræl-
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dre drøne ud af indkørslen, videre ud på villavejen og 
forsvinde med høj fart i det første sving. 
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4-3

Sebastian trillede ind i skolegården på sin cykel, han 
hoppede af og gik over mod cykelstativerne. De skulle 
have idræt i første time, og han var spændt; de skulle 
spille fodboldkamp mod deres største rivaler – nemlig 
B-klassen. Han stillede sin cykel i cykelstativet og fik i 
det samme øje på Vigga, der stod henne ved bænkene 
sammen med et par af pigerne fra klassen. Han så, at 
Emma gik helt hen til Vigga og prikkede hende på skul-
deren. Vigga rykkede hurtigt et skridt tilbage.
 - Gad vide, hvad de taler om? tænkte Sebastian og 
låste sin cykel.
 - Hey Sebastian! Er du klar til at give B’erne en stor 
omgang høvl? William kom susende og bremsede lige 
inden hans cykeldæk ramte stativet.
 - Ja, helt klart, svarede Sebastian.
 - De har ikke en chance. Jeg glæder mig til at se de-
res ansigter, når de taber. Igen! William greb sin fod-
bold fra bagagebæreren og lod den hoppe et par gange 
mod asfalten. 
 Sebastian nikkede. Han tog sin idrætstaske over skul-
deren. Vigga stod stadig ovre ved bænkene, men nu var 
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hun alene. Han vinkede til hende og løb derover.
 - Hej Vigga!
 - Hej, svarede Vigga mut. Hun kiggede forsigtigt 
op på ham og så hurtigt ned på sine fødder igen. Hen-
des mørke, krøllede hår dækkede det meste af hendes 
ansigt, når hun stod på den måde. Hun havde en rød 
T-shirt på og et par blå shorts – hendes ben svajede 
lidt, så hendes knæ stødte på hinanden. 
 - Er der noget galt?
 - Hm … det er bare Emma, sagde Vigga. 
 Emma var klassens mest populære pige. Hende 
ville de fleste andre piger gerne ligne, og derfor gjorde 
de hvad som helst for at gøre hende tilfreds. Der var 
et helt slæng af piger, der altid fulgte efter Emma og 
gjorde, hvad hun beordrede dem til. Det var sådan set 
fint nok, men på det seneste havde det mest handlet 
om at drille andre. 
 - Hvad er der med Emma? spurgte Sebastian. 
 - Hun sagde bare  at hun ikke vil være veninder 
med sådan en som mig. 
 - Jamen, hvad sagde hun? fortsatte Sebastian.
 - At jeg var klam. 
 - Hvad for noget?
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 - Fordi jeg er mørk i huden og ser anderledes ud. Så 
vil hun ikke være venner med mig. Og så grinte hun 
sammen med Mathilde og Munira. 
 - Det  er da ondt, Sebastian vidste næsten ikke, 
hvad han skulle sige. Han havde mest af alt lyst til 
at give Vigga et kram og trøste hende. Men han blev 
pludselig genert, så det endte med, at han stod helt stiv 
og stirrede på hende. 
 - Hun sagde, jeg ikke kunne være hendes veninde 
mere – og at de andre piger i klassen heller ikke gad 
være sammen med mig. Der formede sig en lille tåre i 
Viggas ene øje. Sebastian sank en klump i halsen. Han 
kunne ikke lide at se Vigga være ked af det. 
 - Det er … da noget underligt noget at sige, frem-
stammede han. - Hvorfor skulle du ikke kunne være 
veninde med dem? 
 - Det ved jeg ikke. Måske fordi jeg ser anderledes 
ud, sagde Vigga stille. Sebastian kunne se, at hun 
kæmpede for at holde tårerne tilbage.  

Pludselig kom Emma, Mathilde og Munira hen til 
dem. Emma havde en hvid T-shirt på med sølv- og 
guldglimmer. 
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 - Nå, Sebastian. Jeg troede ikke, at dig og Vigga var 
kærester, sagde Emma med en hård tone. 
 - Hvad mener du? sagde han overrasket. 
 - I står jo der og snakker. Og i det hele taget; I er 
ret meget sammen. Så er I kærester eller hvad? Emma 
satte demonstrativt sine hænder i siden og lavede en 
trutmund. Mathilde og Munira begyndte at fnise og 
hviske til hinanden. 
 - Så I er altså kærester? fortsatte hun.
 Sebastian skulle lige til at sige noget, men blev af-
brudt af William, der pludselig kom løbende bagfra og 
hev fat i Sebastian trøje.
 - Så er det nu! Vi skal ind at klæde om.
 - Jamen … fremstammede Sebastian. 
 - Han er lige ved at snakke med sin kæreste, sagde 
Emma drillende og lagde hovedet på skrå.
 - Vi skal ind at have det nye omklædningsrum,  
så B’erne kan få det dårlige rum
– kom nu! plagede William.
 Vigga kiggede ned i jorden uden at sige noget.  
Sebastian ville gerne blive hos hende, men William 
blev ved med at hive i ham. 
 - Kom nu mand! Det er nu! Det ringer om lidt, og 
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hvis vi ikke er inde først, så er det B’erne, der får den 
seje ende, fortsatte William. 
 I det samme ringede klokken, og Sebastian vid-
ste godt, hvor klamt det var at skulle klæde om i det 
gamle omklædningsrum. I sidste uge var det B’erne, 
der fik erobret det nye omklædningsrum først, og  
Sebastians sko var sjaskvåde, da alle havde været i bad.
 - Kom, vi går hen og spiller rundbold, sagde Emma 
til Mathilde og Munira, mens hun viftede med hån-
den. 
 - Vi ses senere, mumlede Sebastian til Vigga, der så 
op på ham og nikkede. Han kunne se i hendes øjne, at 
hun var ked af det. 

De styrtede ind for at kapre det nye omklædningsrum 
før B-klassen, men det var for sent – de havde allerede 
indtaget det.
 - Nedtur! mumlede William.
 - Nu skal du passe på, du ikke får våde sko igen, 
sagde Jeppe til Sebastian, og alle drengene fra B-klas-
sen begyndte at grine. Jeppe var ham, der bestemte i  
B-klassen, og Sebastian var en smule bange for ham. 
Han havde et par slidte jeans på og en træningstrøje 
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med hætte – hans halvlange, lyse hår så fedtet ud, og 
hele den ene side af hans ansigt var fyldt med bumser. 
 - Dine sko blev godt nok våde. Det må være surt at 
få det dårlige omklædningsrum igen? fortsatte Jeppe 
med et stort smil.
 - Klap i! sagde William.
 - Men A-klassen er jo heller ikke så hurtige – det 
må være hårdt at tabe hele tiden. 
 - Drop det! snerrede William. 
 - I må hellere komme ind at klæde om. Vi ses til 
kampen! sagde Jeppe overlegent.
 William rystede på hovedet og gjorde tegn til, at 
Sebastian og Oliver skulle følge med ham. De andre 
fra klassen kom dryssende ind i det gamle omklæd-
ningsrum.
 - Hey Lukas! De her pladser er optaget. Du tager 
den dårlige plads tættest på bruseren, kommanderede 
William, da han så Lukas.
 - Det skal jeg nok, nærmest hviskede Lukas. Han 
tog skulderne helt op til ørene. 
 - Nu glæder jeg mig endnu mere til at banke dem! 
sagde Oliver og pakkede sine sko ud af sin sportstaske. 
 - Vi skal vise dem, hvem der er sejest, brum-
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mede William, mens han fandt sine shorts frem. 
Se bastian nikkede ivrigt! 
 Idrætslæreren havde et skriggrønt træningssæt på. 
Han råbte dem alle op:
 - Det er A-klassen mod B-klassen. Og A-klassen 
har mål hernede, sagde han og pegede ned mod et 
af målene. Børnene styrtede i hver deres retning, og  
inden længe stod de klar på hver deres halvdel. Nu var 
det alvor. 
 - Okay, så nakker vi dem, sagde William og gejlede 
sine holdkammerater op. Han knyttede sin næve og 
stirrede intenst på dem. Holdet samlede sig i en rund-
kreds, og tog armene rundt om hinandens skuldre. 
Det gjorde de altid, når de skulle have deres kampråb.
 - HVAD SKAL DE HA’?! råbte William.
 - TÆSK AF A! brølede de andre.  
 Sebastian stod med bolden under foden på midten 
af banen, klar til at give bolden op. Han kunne ikke 
lade være med at tænke på Vigga, han så hendes triste 
ansigt for sig. 
 - Jeg må gøre hende i godt humør igen, tænkte han, 
mens han ventede på lærerens fløjte, så kampen kunne 
gå i gang.
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 - Vi er ikke så mange som dem! var der pludselig 
en fra B-klassen, der råbte. Læreren tog sin fløjte ud 
af munden og så ud over begge hold og talte spillerne 
med sin pegefinger.
 - Det er rigtigt, der er en mindre på B-klas-
sens hold! Vi må lave lidt om – det er ikke fair, hvis  
der ikke er lige mange på hvert hold. A-klassen 
skal vælge én, som ikke skal spille. Kan du ikke lige  
gøre det, sagde læreren til Sebastian. Sikkert fordi Se-
bastian var ham, der stod klar med bolden. 
 Han så sig omkring: William var en god forsvarsspil-
ler, Reza plejede at spille på midtbanen, Oliver, Tobias og  
Andreas var også gode. Og så var der Lukas; han var 
lidt kluntet og ikke særlig god til at skyde. Sebastians 
øjne stoppede ved Lukas. 
 - Hvad med dig, Lukas? sagde Sebastian pludselig. 
Lukas  prøvede sit bedste, men han blev altid valgt som 
den sidste, når de spillede i skolegården – han så med 
store bedende øjne på Sebastian, og Sebastian lagde 
mærke til William, der nikkede bestemt. 
 - Springer du ikke lige over? fortsatte Sebastian. 
 De skulle jo vinde, så for holdets skyld måtte den 
dårligste blive valgt fra – og så kunne han også mærke, 
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at William og de andre måske blev sure, hvis han ikke 
valgte Lukas. 
 - Ja, Lukas, du spiller ikke i dag, sagde Sebastian. 
 - Yes! Sådan! sagde William triumferende. 
 - Jamen, jeg kan være målmand, sagde Lukas stille.
 Sebastian kom til at grine højt. - Helt ærligt, du 
kan da ikke være målmand! Vi har jo Jonas, han 
er meget bedre på mål. Flere begyndte at grine, og  
Lukas forlod banen med bøjet hoved. Sebastian fulgte 
ham med øjnene – det var jo ikke meningen, at han 
ville gøre ham ked af det. Men han vidste, at de andre 
også ville pege på Lukas, for han var ikke så god til 
fodbold. Og alle i klassen ville vinde over B-klassen, så 
det måtte jo blive Lukas, der ikke skulle spille!
 - Godt valg, Sebastian. Lukas duer ikke til at spille 
fodbold, sagde William og klappede Sebastian på 
skulderen. 
 Pludselig fløjtede læreren kampen i gang. Seba-
stian glemte alle de forvirrende tanker om Vigga, 
Emma og Lukas. I stedet koncentrerede han sig om at 
spille fodbold. Og han spillede godt – med to minutter 
tilbage af kampen stod det 3-3. 
 Det var en hård kamp med mange frispark. Inten-
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siteten lyste ud af øjnene på de fleste: Det gjaldt om 
at vinde for enhver pris! Sebastian fik bolden på mid-
ten af banen og driblede først forbi én, så to modspil-
lere. Han så op for at se, om der var nogen, han kunne 
spille. Hans medspillere løb i den forkerte retning og 
blev dækket op af B-klassens forsvarere. Sebastian tog 
et træk mere og prikkede bolden mellem benene på 
Jeppe, og pludselig var han tæt på mål. Han fokuse-
rede på at ramme bolden med vristen og tvinge krop-
pen ind over den, så skuddet blev holdt nede. Med et 
hårdt, præcist skud sendte han bolden mod mål – og 
den drønede ind i netmaskerne med et højt klask!
 Alle på holdet blev ellevilde og forsøgte at hive fat i 
Sebastian. 
 - Sejt mål! skreg de. Sebastian løftede begge arme 
frem foran sit ansigt og lavede dobbelt high five med 
de andre. Kort efter fløjtede læreren kampen af, og der 
udbrød høje brøl og skrig: Vi vandt! 
 - Du afgjorde det hele! Det er fandeme godt gået! 
 William løb hen til Sebastian og tog armen rundt 
om halsen på ham. Han trak ham over mod Oliver og 
Andreas, der lavede ansigter til et par af B-klassens 
spillere.
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 - Så kan I lære det – kom igen, når I er blevet 
bedre! råbte Oliver. Spillerne fra B-klassen råbte til-
bage, men kunne ikke finde på noget sejt at sige.  
Sebastian grinte, men hans smil stivnede, da han midt 
i sejrsrusen pludselig fik øje på Lukas, der sad bag det 
ene mål – han jublede ikke, men sad i stedet med hove-
det i hænderne og stirrede med et tomt blik ud i luften. 
 - Det var godt vi slap af med ham der! sagde  
William og pegede på Lukas.
 - Vi havde aldrig vundet med ham på holdet,  
tilføjede Oliver. 
 - Kom, lad os gå ind at klæde om og fejre, at vi er de 
bedste, sagde William og blinkede til Sebastian. 
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Hvor kommer du fra?

Sebastian slap for at få våde sko i omklædningsrum-
met. I stedet sad de og roste hinandens spil, gennem-
gik detaljerne ved målene og blev hurtigt enige om, at 
de var vildt overlegne. 
 - De har godt af en omgang tæsk, sagde William og 
førte en kam gennem sit våde hår. 
 - Hov, det ringer snart ind! sagde Reza og snuppede 
sin taske og løb af sted. Sebastian fandt sin voks-dåse 
frem og tog en klump voks på sin pegefinger, som han 
fordelte i sit hår. De andre blev færdige imens, og til sidst 
stod Sebastian alene foran spejlet og forsøgte at få sit hår 
til at makke ret. Med klistrede fingre styrtede han ind til 
timen i sidste øjeblik og satte sig på sin plads. 
 De havde dansk, og de skulle stave ord. Deres klas-
selærer Louise læste ord op fra en bog, som de så skulle 
skrive ned i deres hæfte. 
 - »Der bliver hele tiden opfundet nye ting, det er 
en spændende udvikling.« Skriv »udvikling«, sagde 
Louise med en høj og klar røst. Hun gentog det, og 
børnene skrev.
 - »Hos bageren har de mange forskellige slags kager, 
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der er en stor variation.« Skriv »variation«, fortsatte hun.  
 Sebastian så op: Alberte skrev løs, William kiggede 
hele tiden halvt ud af vinduet, og Oliver var i færd med 
at skrive noget på sit penalhus. Sebastian skrev 
ordet, uden helt at vide, hvordan det skulle staves.  
Pludselig stoppede Louise med at læse højt. Hun 
klappede sin bog sammen, så der lød et højt 
k lask. 
 - Lad os stoppe her. I kan aflevere hæfterne, når 
det ringer – men nu har jeg spændende nyheder til jer, 
sagde hun.
 - Helt sikkert, mumlede Emma, som sad på bageste 
række. Flere af pigerne begyndte at grine. 
 - Der er netop udskrevet en landsdækkende kon-
kurrence for skoleklasser, og jeg forestiller mig, at vi 
skal deltage. 
 - Hvad kan man vinde? spurgte William uden at 
række hånden op.
 - Man kan vinde flotte præmier. Blandt andet en tur i 
Tivoli for hele klassen og en klassefest med alt betalt. 
 - Wow! udbrød Emma. - Det er da for svedigt.
 - Jeg har B-klassen i biologi, og de deltager også, 
sagde Louise.
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 - Yes, vi banker dem! sagde William sejrsikkert, og 
flere af drengene begyndte at pifte. 
 - Ligesom når vi plejer at slå dem i fodbold, tilfø-
jede Oliver, og de begyndte at snakke i munden på 
hinanden. 
 - Hov, hov! Må jeg lige få ro, Louise forsøgte at 
bryde ind. Hun rettede på sit halstørklæde, der var 
gået op og hang i en underlig knude. 
 - Men hvad skal vi lave? Det er jo ikke os alle, der 
er vindertyper. Emma skar igennem, og der blev stille. 
Mens hun sagde det, kiggede hun hen på Vigga, der 
sad ubevægelig med albuerne på bordet og ansigtet 
stift rettet mod tavlen. Emmas kommentar var vist 
rettet mod Vigga – som om, hun ikke kunne bidrage 
med noget til at vinde konkurrencen. 
 - Overskriften er, Louise tog igen ordet, »Hvor kom-
mer du fra?« Det er en konkurrence om evolutionen – 
opgaven går ud på at forklare, hvad evolution er.
 - Evolu-hvaffor-en-fisk? spurgte Viktor højt. Flere 
af pigerne begyndte at fnise. Viktor sad ved siden af 
William og var altid god til at sige sådan nogle sjove 
ting. Han bar nogle store firkantede briller og så lidt 
nørdet ud. William nikkede og sendte ham et smil. Se-
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bastian ville ønske, at han også kunne sige sjove ting 
på den måde, Viktor kunne. 
 - Evolution handler om, hvor planter, dyr og men-
nesker kommer fra. Og altså også om fiskene, Viktor, 
forklarede Louise og fortsatte: - Det handler om, hvor-
dan alt liv på jorden er opstået.
 - Alt sammen? spurgte Reza.
 - Lige fra insekter til elefanter, sagde læreren.
 - Og fra bisonokser til blæksprutter, indskød  
Viktor hurtigt. De samme piger begyndte at fnise igen. 
 - Det er ikke kun dyr, men alt levende som fx alle 
planter og bakterier, fortsatte læreren. Man kunne se 
på hende, at hun nu var en anelse træt af Viktors kom-
mentarer. 
 - Er det ikke det der med, at vi er i familie med 
aberne? sagde Tobias. Han sad foran William, men 
vendte sig næsten hele tiden om for at holde øje med, 
hvad William lavede.  
 - Vigga er i hvert fald, sagde Emma lige præcis så 
højt, at Vigga, men ikke læreren, kunne høre det.
 Nogle af de andre piger hviskede noget til Emma, 
som nikkede selvtilfreds. 
 - Jo, og ved I, hvem det var, der opdagede, at alle 
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mennesker og aber har samme forfædre? spurgte  
læreren ud i klassen.
 - Det har jeg hørt om! Det er en, der hedder  
Darwin, ikke? sagde Alberte begejstret.
 - Nemlig, nikkede Louise. Hun var vant til, at Al-
berte vidste alt muligt mellem himmel og jord. - Charles  
Darwin var en naturforsker, der levede i midten af 
1800-tallet, og han opdagede, hvordan det hele hænger 
sammen, og det var ham, der var den første til at forklare 
det. 
 - Men hvad er det så, vi skal gøre for at vinde den 
fest der? spurgte Emma. Det med præmierne havde for 
alvor vakt hendes interesse.
 - Der står her, Louise fandt papiret frem igen og 
nærlæste det, at I skal lave en rapport med tekst, bil-
leder, lyd og video. Det skal I lægge på nettet, og så er 
der et dommerpanel, der vælger nogle vindere. 
 - Så skal vi lave en hjemmeside, sagde Oliver.
 - Jeg ved, hvordan man blogger, indskød Alberte. 
 - Det ved vi sgu da alle sammen din nørd, sagde  
William, og de fleste begyndte at grine. 
 - Men hvad går det der »veto-lution« så ud på? fort-
satte William, da der var faldet lidt ro på igen. 
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 - »Evolution!« rettede Vigga ham højt, så alle kunne 
høre det. 
 - Er der nogen, der har spurgt dig? snerrede Emma.
 - Det er rigtigt, Vigga, sagde Louise, »Evolution«. 
Det betyder udvikling. Evolution handler om, hvor-
dan alt liv udvikler sig: dyr, planter, mennesker. Er der 
nogen af jer, der har en hund?
 - Vi har en gravhund, sagde Reza.
 - Min mormor har en puddel, den ser mega fjollet 
ud, Alberte rystede på hovedet. 
 - Jeg gad godt have en kamphund, men det må jeg 
ikke få, sagde William og syntes selv, det lød sejt. 
 - Du kan da bare få en schæfer, det er sådan en slags 
hund, politiet bruger. Min onkel er nemlig politi-be-
tjent, sagde Oliver. 
 - Min tante havde engang en hund, der hed Bacon, 
men den døde, sagde Sebastian. Jeg ved faktisk ikke, 
hvilken slags hund det var. 
 - Alle de forskellige hunde, I fortæller om, har no-
get tilfælles. Kan I gætte, hvad det er? spurgte Louise.
 - De siger vov! råbte Viktor højt, så han næsten  
gøede, da han sagde det.
 - De kan logre med halen, og de er gode til at lugte 
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sig frem til ting, tilføjede Alberte, mens hun sirligt ret-
tede på sit hårbånd.
 - Alle hunde er i familie med hinanden – og samti-
dig er alle hunde i familie med ulven. Faktisk nedstam-
mer alle verdens hunde fra én og samme ulv, som levede 
for rigtig, rigtig længe siden, fortalte Louise.
 - Hvad? Også en lille gravhund – den er da ikke 
farlig, som en ulv er? Reza rystede på hovedet. 
 - Hundene er vidt forskellige, fordi vi mennesker 
har sørget for at parre hundene efter de egenskaber, vi 
ønskede hundene skulle have. Ved I, hvorfor det hed-
der en ”gravhund”?
 - Fordi den graver med forbenene? var der en, der 
foreslog, men ellers var der ikke nogen, der kunne gætte 
det.
 - Fordi den er lang og tynd og kan løbe ind i en 
rævegrav uden at sidde fast. Rævene bor i huler, som 
de har gravet; en masse lange og tynde gange, og en 
gravhund hedder en gravhund, fordi den kan løbe ind 
i gravene, forklarede Louise.
 - Smart! De er da ikke så dumme, de gravhunde, 
konstaterede Tobias.  
 - Det ville godt nok også se åndssvagt ud, hvis der 
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sad sådan en hund fast med en tyk røv i et jordhul! Hele 
klassen grinede. Det var Viktor, der var sjov igen.
 - Hm, sagde Louise. - Derfor var der for flere hun-
drede år siden nogen, der fandt på at parre de tynd-
este og mest kortbenede hunde med hinanden, så de 
fik tynde og kortbenede hvalpe. Af dem blev så de 
tyndeste og mest kortbenede parret med hinanden, 
og jo flere gange man gjorde det, jo tyndere og mere 
kortbenede hunde fik man. Og en dag havde man en 
gravhund, der kunne løbe ind i rævens hule uden at 
sidde fast i gangene.
 - Sejt! Man kunne ligefrem se på William, at han 
tænkte, så det knagede. - Er det så også sådan, man får 
en kamphund? Man tager de sejeste hunde og parrer 
med de sejeste hunde, og så tager man deres hvalpe og 
gør det samme med?
 - Præcis. Så derfor er der smalle gravhunde, søde 
puddelhunde, bidske kamphunde og kloge schæfer-
hunde. Menneskene har valgt hundene efter de egen-
skaber, de helst ville have, Louise slog ud med armene. 
 - Men hvad har det med ulven at gøre? Indvendte  
Alberte og så lidt mistænksom ud. 
 - Den allerførste hund var faktisk slet ikke en hund. 
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Den var en ulv. Alle verdens hunde nedstammer fra 
ulvene. Louise holdt en kort pause og kiggede ud over 
klassen. - Men ved I hvad, det tager vi i morgen.
 - Hvad? Udbrød William skuffet.
 - Vi tager det i morgen, svarede Louise. Det ringer 
lige om lidt, og historien med ulven og hundene kan vi 
ikke nå nu. 
 - Øøøv! var der nogen, der råbte, og Louise så på sit 
ur, og i det samme ringede klokken.
 - Okay, ved I hvad, jeg tilmelder klassen til kon-
kurrencen, og så starter vi med ulven og alle verdens 
hunde i morgen tidlig. Og husk at lægge jeres hæfter 
herop inden i går! Louise pegede på bordet foran sig. 

Under hele aftensmaden sad Sarah med computeren 
foran sig på spisebordet og trykkede løs på tastaturet. 
Og da de var færdige med at spise, fandt hun endnu et 
glas asier, og stillede det ved siden af sig. Sebastian kig-
gede undrende på hende, mens hun stirrede på skær-
men, og samtidig proppede endnu en asie i munden. 
Han skulle lige til at spørge, hvorfor hun pludselig var 
blevet så vild med asier, men hun kom ham i forkøbet 
med et helt andet spørgsmål.
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 - Har du fundet ud af, hvilket tøj du skal have med? 
Det er jo allerede på fredag, vi skal af sted? spurgte 
hun med munden fuld af asier. 
 - Ja! sagde Sebastian, han hadede, når hans mor 
stillede den slags spørgsmål. 
 - Har du både lagt shorts og T-shirts frem? 
 - Det har jeg sagt sådan cirka en million gange, 
Sebastian gik hen med sin tallerken i køkkenvasken. 
- Og siger I for resten ikke altid til mig, at jeg ikke må 
sidde ved computeren, når jeg spiser, sagde han. 
 - Mmm.
 - Hvorfor gør du det så? 
 - Det er lige noget arbejde. Det er noget andet, 
sagde hun fraværende. 
 Sebastian sukkede og satte sig tilbage på sin plads. 
I samme øjeblik kom Poul ind ad døren. 
 - Hej med jer! Se, hvad jeg har fået – en brochure 
om Kenya, sagde han, og viftede med den. 
 - Sejt, må jeg se? sagde Sebastian. 
 Sarah så op fra sin computer.
 - Hvor er det nu helt præcist, Kenya ligger henne, 
spurgte hun. 
  - Nu skal du høre, sagde Sebastian og begyndte at 
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læse op: Kenya er et land i Østafrika – der bor ca. 35 
millioner mennesker, og hovedstaden hedder Nairobi. 
 - Det er der, vi skal flyve til, konstaterede Poul.
 - Og så skal vi videre med bus derfra hen til … hvad 
er det nu, han hedder, Viggas bedstefar? spurgte Sarah. 
 - Kato. Kato Opessi, sagde Sebastian og syntes, det 
lød rigtig afrikansk. 
 - Men … taler de overhovedet engelsk dernede? 
spurgte Sarah bekymret. Hun stoppede med at skrive 
og så nervøst over på Poul. 
 - Det tror jeg nok, sagde han. 
 - Ja, de taler engelsk. Og swahili. Det er deres op-
rindelige sprog – det står lige her. Se, der er også et 
kort over landet, Sebastian foldede brochuren helt ud. 
 - Vi må hellere få købt ind til turen. De har vel ikke 
noget dernede. De er vel alle sammen bare meget fat-
tige, sagde Sarah. 
 - Det tror jeg nok. Det ser man jo i nyhederne, Poul 
nikkede. 
 - Men de er nok ikke alle fattige. Viggas bedstefar, 
Kato, han er høvding! fortalte Sebastian. 
 - Høvding? Er det ikke sådan noget indianer-hal-
løj? spurgte Sarah undrende.
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 - Han er høvding for en landsby. Det betyder egent-
lig bare, at det er ham, de andre i landsbyen spørger om 
råd. Han er … sådan landsbyens overhoved. En slags 
borgmester, forklarede Sebastian, og huskede det Vigga 
engang havde fortalt ham om hendes bedstefar.
 - Det lyder meget beskidt og snavset, sagde Sarah 
og så opmærksomt på sine negle. 
 - Vi skal nok ikke forvente, at de er så renlige som 
os, supplerede Poul.
 - Helt ærligt! Det er nok meget bedre, end I tror. 
Sebastian foldede brochuren sammen, og tog den med 
op på sit værelse. 
 


