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Kort over nærområdet, hvor Laurits, hans venner og klassekamme-
rater bor og færdes. 
 

 
 
Kort over Oslo og forstæder. 
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1 
 
Jeg sad på den lille badebro med mit luftgevær i hæn-
derne og en smøg i munden. Ved siden af mig sad Jonny 
i sin rullestol. Mine sko spejlede sig i vandet, hvilket fik 
sålerne til at virke kæmpestore. En eller anden har en-
gang sagt, at der er en sammenhæng mellem skonum-
mer og længden på penis. Tanken fik mig til at smile. Jeg 
ville ønske, det var sandt. Jeg kunne se mit hoved og 
luftgeværet i vandspejlet. Det musegrå hår var ikke ble-
vet klippet i et halvt år og var efterhånden groet ned 
over ørerne. Min hage gik i ét med halsen og fik den 
spidse næse til at give mig et lidt frækt udtryk. 
 Jeg sad og sigtede på en vandloppe og fik cigaretrøg i 
øjet. Det sved, men jeg vidste, at det så sejt ud. Jeg kom 
til at tænke på, at jeg ville have set sejere ud med boots, 
hat og solbriller. For tiden havde jeg ”Kanes kvinder” 
liggende på natbordet. Jeg forestillede mig, at det var 
Kanes Winchester 44/40, jeg skulle til at fyre af. 
 Pia, Jonnys lillesøster, stirrede på mig inde fra stranden. 
Barneansigtet med de voksne øjne. Jeg mærkede hendes 
intense blik på min hud og anstrengte mig for ikke at 
skyde forbi vandloppen. Jeg ville vise mig for Pia og hen-
des veninde, Lene, som lå ved siden af. 
 - Jeg strejfede den lille loppe, og så står den stadig bare 
der! Det er jo helt skørt, at de kan kravle rundt på van-
det, som om det er en dug. Hvad er det egentlig, der 
holder dem oppe? 
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 - Det er bare vand, konstaterede Jonny fra rullestolen. 
 - Det må være noget andet også, de går jo på det! 
 - Vand er vand. H2O. Har du hørt om det? Kommer der 
snart noget mere musik? spurgte Jonny. 
 Han bar en tynd ribstrikket, højhalset trøje med tykke 
vandrette striber i brun og orange. Hans hår var meget 
længere end mit. Krøllet, tykt og brunt. Han havde brune 
øjne. I dem kunne jeg se, at han anstrengte sig for at 
tage det hele fattet, men jeg vidste, at bitterheden lå og 
lurede lige under overfladen. 
 De var på vej hertil, til Hvaler, da det skete i foråret. 
Jonny blev fundet halvdød uden for bilvraget. Hans far 
var helt smadret. Resterne af ham gik op i flammer på 
krematoriet, mens Jonny lå på intensiv. Jeg kendte ikke 
Jonnys far. Han var en genert fyr, som altid holdt sig i 
baggrunden, når jeg var på besøg. Jeg havde egentlig 
regnet med at holde øjnene tørre til begravelsen, men 
da den hvide kiste blev kørt væk, kunne jeg ikke holde 
tårerne tilbage. Alle græd. Hans mor og lillesøster, Pia, 
havde grædt hele tiden. 
 - Jeg skal pisse, sagde jeg halvhøjt og prøvede at komme 
på benene. 
 - Kom herover, Laurits Holden, råbte Pia. 
 Pigerne knækkede sammen af grin, men det var ikke mit 
mellemnavn, de lo ad. Latteren skyldtes, at jeg skvatte-
de, fordi mit ben sov. Det føltes som dødt kød, da jeg 
ville rejse mig op. Det gjorde ikke ondt, var bare meget 
ubehageligt. Jonny sagde, at han havde det sådan hele 
tiden. 
 Jeg haltede hen til et lille sivbevokset område, mens det 
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blev ved med at prikke i låret. Jeg vidste, at pigerne kun-
ne se mig. De troede, at jeg troede, at jeg havde skjult 
mig bag de høje siv. Hvor meget kunne de egentlig se på 
den afstand? 
 Det var vanskeligt at pisse med ståpik, men trykket var 
heldigvis stort nok til, at urinen kunne presses igennem 
rejsningen. Cigaretgløden brændte filteret, mens strålen 
tegnede en høj bue og plaskede ned på insekterne. In-
gen dråber på bukserne nu, for Guds skyld. Jeg kastede 
cigaretskoddet i vandet. Fzzz… 
 
Lyse Pia og mørke Lene lå med maverne mod det varme 
sand. Pia havde taget sin lyseblå bikinitop af. Jeg kastede 
en lang eftermiddagsskygge, da jeg slentrede hen til 
dem. Pia lagde underarmene ind til den næsten hvide 
hud på siden af brystet, da jeg satte mig. 
 - Hvad laver I? 
 For at have noget at lave, mens pigerne tænkte sig om, 
justerede jeg en knap på et lille elektronisk apparat, som 
jeg havde taget op af lommen. 
 - Hvad er det for noget? spurgte Lene. 
 - Et myggeapparat, sagde jeg henkastet. – Jeg er fluer-
nes herre, he, he. 
 - Kan nogen vende kassetten? råbte Jonny. 
 - Du har smøgerne nærmest hjertet, kommenterede Pia 
og strakte sin lange, slanke hals for at pege med hagen. 
 Hun havde ret, smøgpakken lå i venstre brystlomme. 
Myggeapparatet i højre. 
 - Jeg skal nok vende den, sagde Lene og snuppede Pias 
overdel med sig. 
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 - Giv mig den! skreg Pia. 
 Hun rejste sig op med armene foran de minimale bry-
ster og løb pingvinagtigt efter Lene. Det skulle virke al-
vorligt, samtidig med både Pia og Lene grinede. Jeg for-
søgte at virke så cool og upåvirket som muligt. Lidt US 
Marshall-agtig. Men det var vanskeligt at virke uinteres-
seret. Blikket stillede ind på 100xzoom og prøvede at 
opfange så meget som muligt for at lagre det i hukom-
melsen til, når jeg senere ville få mulighed for at gokke 
den af. 
 Jonny stønnede irriteret ude fra badebroen. 
 - Slap af tøser! 
 - Giv mig toppen! 

 Lene stod bag rullestolen med tøjstykket i strakt arm. 
Jeg kunne se, at Jonny holdt øje med mit blik. 
 – Skal du absolut vise dig frem, Pia? Det er flovt! 
 I det samme kom Bente, Jonnys og Pias mor, med rejer, 
saft og meloner. 
 - Slut så med det pjank, Pia! 
 - Hun klæder sig altid af, når jeg har venner på besøg, 
klagede Jonny. 
 - Lene stak jo af med min top! 
 Jeg lod, som om jeg kiggede væk, mens Lene gav Pia 
overdelen. Bente prøvede at virke afslappet. Hun havde 
fregner på halsen og i ansigtet. Håret var langt og rød-
brunt, øjnene grønne. Jonny forsøgte at dæmpe den 
pinlige stemning. 
 - Var der ikke nogen, der skulle vende kassetten? 
 Hans mor bøjede sig over ham. 
 - Er der noget, du har brug for, min dreng? 
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 - Jeg klarer mig, sagde Jonny. 
 - Hyg jer med maden. Og Pia, du kommer ind klokken ni. 
 - Mor! 
 - Du skal rydde op på dit værelse. Vi skal hjem i morgen. 
 Pia stampede trodsigt i jorden. Bente slækkede modvil-
ligt på kravet. 
 - OK, så klokken ti da. 
 - Men skolen begynder da først i overmorgen, sagde jeg. 
 - Nej, ikke barneskolen, triumferede Bente. 
 - ØV, det er uretfærdigt! stønnede Pia. 
 Mens vi pillede rejer ved et lille bål, skar solen ind i di-
sen på den anden side af Oslofjorden. Jeg sad i sovepo-
sen og tænkte på farfars gule hytte på Tjøme. På somre-
ne der; lugten af fugtigt papir og tøj, der ikke havde væ-
ret luftet. Jeg tænkte på de pirrende annoncer for Tylø 
badstueovne og på de dejlige stunder, når jeg gokkede 
den af over det kemikalielugtende lokum i annekset. 
 Pia så træt ud. Hun sad og stirrede ind i de små flam-
mer. Hendes pupiller var store, med blafrende skygger af 
tunge tanker. Der var en slags elektricitet imellem os, 
men jeg kunne ikke helt tro, at gnisterne kom fra hende. 
Måske var hun passiv jord, mens jeg bare var en over-
spændt sky, som var ved at lade et lyn op. 
 Lene fnisede pludselig og skævede over til Pia. Det var 
temmelig enerverende. Killing yourself to live af Black 
Sabbath banede sig vej ud af den næsten nye kassette-
spiller. Den havde kostet mere end en måneds uddeling 
af morgenaviser. Lene rodede i mine optagelser og 
snakkede unødvendigt højt om, at min musiksmag var så 
dyster. Det fik Pia til at slynge en spydig kommentar ud. 
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 - Det er helt i orden, at du er usikker, Lene, men du be-
høver vel ikke være så irriterende barnlig hele tiden. 
 Jeg så, at Lene krympede sig.  
 - Kan jeg få en smøg af dig? spurgte Jonny. 
 - Hvorfor det? Du ryger jo ikke. 
 - Én gang skal jo være den første. 
 Jeg fiskede cigaret og lighter op af brystlommen. 
 - Jeg har læst din dagbog, Pia, snerrede Lene. 
 - Du har meget interessant at fortælle… 
 Jonny tændte sin første smøg. Pia prøvede at tage den 
fra ham, mens hun overså venindens trussel. 
 - Altså, du burde ikke begynde at ryge! 
 Lene rejste sig og kiggede på mig med et såret blik. 
 - Jeg skal hjem nu. Nogen må følge mig hen til hytten. 
 Jeg rejste mig op i soveposen, klar til at assistere, men 
Pia holdt mig tilbage. 
 - Jonny skal træne sine arme. Desuden er det ned ad 
bakke på tilbagevejen. 
 Lene tog irriteret fat i håndtagene på Jonnys rullestol, 
mens Jonny kæmpede med at ryge uden at hoste. Han 
vendte sig om mod os. 
 - Ikke noget pjat, Pia! Du ved, hvad jeg mener. 
 - Nej da. 
 
Kassetten var løbet ud. Vi lyttede til vandets klukkende 
lyde og indsnusede lugten af røg og tang. Jeg tog et hiv 
og skyllede det ned med saft. 
 - Tror du, Jonny har tænkt sig at begynde at ryge? 
spurgte hun. 
 - Ved det ikke. 
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 - Han er bitter, han kan komme til at skade sig selv. 
 - Han er jo allerede skadet, sagde jeg. 
 - Jeg mener det, Laurits. Far faldt ofte i søvn i bilen, han 
kørte altid midt på vejen. Det ved Jonny godt. De må 
have sovet begge to. Det er jo ikke Jonnys skyld, at det 
skete! Må jeg varme mig lidt hos dig? 
 Pia klaprede tænder og krøb ned i den brune sovepose. 
- Jeg sover så dårligt, sagde hun og lagde sig ind til mig. 
 - Jeg føler et savn i kroppen, ligesom en uro, en slags 
kløe, men jeg ved ikke, hvor jeg skal klø! 
 Jeg prøvede at forholde mig så passivt som muligt, 
mens jeg indsnusede duften fra hendes hår. 
 - Jeg har fået mens, fortsatte hun. 
 Jeg skævede til hende. 
 - Jeg har det ikke nu, slap af, jeg kommer ikke til at blø-
de i din sovepose. 
 Hun sænkede blikket. 
 - Jeg fik mens først på sommeren. Det var jo tidligt. Mor 
vidste først ikke, hvordan hun skulle tackle det. Det var 
lige efter ulykken. Pludselig ville hun fejre det og tog mig 
med på restaurant. Der var ingen ende på, hvor fri jeg 
skulle føle mig samtidig med, at alt muligt blev meget 
farligt. Især drenge selvfølgelig. Hun er oven i købet også 
bange for dig. 
 - Mig? Tror hun jeg vil gøre dig noget? sagde jeg, mens 
jeg et kort øjeblik tænkte på min første sædafgang. Den 
ville moren næppe have fejret. 
 Pludselig kyssede hun mig, med åben mund, og slikkede 
mig prøvende og meget koncentreret på læberne. Jeg 
havde for længst fået ståpik. Det var trods alt en ting, jeg 
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ikke var herre over, i hvert fald ikke når Pia gned sig mod 
mig. 
 - Hvad er det? spurgte hun og sendte mig et underfun-
digt blik. – Gør det ikke ondt at have den spærret inde 
der? 
 - Jo, gispede jeg. – Lidt. 
 - Så må vi slippe den ud, sagde hun og fnisede. 
 Men hun nåede det ikke, før Jonny kom trillende tilba-
ge. 
 - Pia, din… 
 Pia var ude af soveposen på et splitsekund. Men det var 
ikke hurtigt nok. 
 - Jeg vidste det, sagde han opgivende. – Hun gjorde det 
også med Frank. 
 - Vel gjorde jeg ej! 
 Jonny stønnede. 
 - Hun er fuldstændig sexfikseret. Du skal i seng nu, klok-
ken er over ti. 
 Pia var helt på grådens rand, da hun samlede sine ting 
sammen. Jeg ville forsvare hende, trøste hende, stryge 
hende over håret. Men det var helt umuligt. Sådan no-
get gjorde man bare ikke. Desuden kunne jeg ikke forla-
de soveposen uden at afsløre min tilstand. 
 
Vi lå i hver vores sovepose og stirrede op på stjernerne, 
mens vi snakkede og lyttede til Mannfred Mann. The 
land no longer is a Virgin. Empty sockets blankly stare at 
children making love to children. Children making love to 
children. Jeg kæmpede med at holde fokus efter det 
med Pia. Hun tog på mig. Det var ikke sket før. Ingen 
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havde før taget på mig, så vidt jeg kunne huske. Jeg for-
søgte at fastholde fornemmelsen af Pias fingre mod 
skridtet, mens jeg anstrengte mig for at forklare Jonny, 
hvordan det havde været som lille at blive afleveret på 
børnehjemmet. Jeg skulle bo der i en periode, da min 
mor ikke havde overskud til at passe mig. Hun havde 
mere end nok at se til med min babylillebror. 
 - Jeg husker det uhyggelige, golde rum med jernsenge 
langs væggene. Jeg nåede mor til hofterne og kunne 
mærke det stive kjolestof gnide mod kinden. En dame 
med hvidt forklæde og en mærkelig hat kom hen til os. 
Hun smilede på en skræmmende måde. Pludselig gik det 
op for mig, at jeg skulle blive der sammen med damen, 
og at min mor skulle gå. 
 Jeg vidste, at Jonny ikke ville snakke om ulykken og hel-
ler ikke om sin barndom. Men han fortalte gerne om sin 
far og om jazzmusikken, som faren spillede, og om den 
gamle slægt fra Tjekkoslovakiet. Det var derfra, han hav-
de det mørke hår og de mørke øjne, og den lidt krogede 
næse. Jonnys far var vist ofte på turné og ødede sine 
penge væk. Jonny påstod, at hans mor var lettet over, at 
faren døde, men jeg syntes ikke, det lød særlig trovær-
digt. 
 Jeg prøvede at fortsætte med at fortælle om mine tid-
ligste minder, men jeg blev så påvirket af dem, at stem-
men svigtede. I stilheden genoplevede jeg, hvordan min 
mor rev sig løs fra mine klamrende fingre og løb, mens 
jeg blev holdt tilbage på børnehjemmet. Den stærke 
følelse af svigt har aldrig siden sluppet taget i mig. Jeg 
låste mig inde på et toilet og stillede mig op på toilet-
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brættet for ikke at blive set. Der klædte jeg mig af stykke 
for stykke, til jeg var helt nøgen, og forsøgte at finde en 
følelse af tryghed og kærlighed ved at kæle for mig selv. 
 
Jonny var faldet i søvn. Endelig kunne jeg komme i gang 
med at gokke den af og på den måde koncentrere ople-
velsen med Pia i en udløsning. Jeg var godt i gang, da 
Bente og naboen, Tom, kom ned for at tage et natbad. I 
fuldmåneskæret slap hun håndklædet og gled ud i van-
det. Jeg skønnede, at hun snart ville komme op igen, og 
at det antageligt ville ske lige for øjnene af mig. Jeg rul-
lede pikken, som om jeg lavede en pølse af modeller-
voks. Det var smertefuldt, jeg fik rifter i huden og mær-
kede, at der kom blod på håndfladerne. 
 Tom vadede ud i vandet og sprøjtede vand på Bente. 
Hun bad ham dæmpe sig af hensyn til os. Hun lo på en 
forsigtig, intim måde. Jeg hørte hende tale lavt og tak-
nemmeligt om al den støtte, han havde givet hende i 
den svære tid. Det irriterede mig, at hun drejede op-
mærksomheden væk fra datteren. Det var jo på grund af 
oplevelsen med Pia, jeg ville have en udløsning, men nu 
var det den nøgne mor, der gjorde størst indtryk på pik-
ken. Jeg lå på siden med soveposen som en hætte over 
hovedet og lod, som om jeg sov. 
 Jeg kom i et kaos af følelser, da Jonnys mor kravlede op 
ad badetrappen. 
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Solen stod allerede op et kvarter i fem. Jeg rullede ind i 
den nærmeste skygge, men måtte ved syvtiden opgive 
mit forsøg på at sove videre. Jonny sov som en sten i 
solskinnet. Jeg tog mig en smøg. Mine hænder var kli-
strede af størknet sæd og blod. Jeg vaskede dem i vand-
kanten og gik op til hytten med den gode hensigt at gøre 
klar til morgenmad. 
 På stuebordet stod et par brugte rødvinsglas. I askebæ-
geret lå en tom pakke Dunhill. Under glasbordet lå et 
eksemplar af det feministiske tidsskrift Sirene og et Rea-
ders Digest. I den amerikanske udgave af Det Bedste var 
der artikler om radioaktivt affald, om hvordan TV foran-
drer samfundet, om de blå swingbuksers verdensherre-
dømme og en spændende historie om en gruppe overle-
vende efter et flystyrt i Andesbjergene. Jeg hæftede mig 
ved en annonce for et køleskab, som jeg godt kunne 
tænke mig. Det havde ud over en ismaskine, der var ind-
bygget i døren, også dispensere til rød og gul saft. 
 Jeg var lige kommet i gang med at dække bord på ter-
rassen, da Bente kom søvndrukken ind i køkkenet. 
 - Jøsses, er du så tidligt oppe? 
 - Jeg kunne ikke sove længere, sagde jeg. 
 - Og Jonny? 
 - Han snorker stadig. 
 - Hvordan har han det egentlig, Laurits? 
 - Han har det vel fint. 
 - Jeg ville ønske du havde ret, sagde hun og sukkede 
opgivende. – Selv Pia har forandret sig efter ulykken. 
Tror du, det er normalt at være så optaget af drenge? 
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 - Jeg kan godt høre dig! råbte Pia advarende fra hyttens 
indre. 
 Bente og jeg gik ud for at hente Jonny. 
 
Da morgenmaden var klar, kom Pia ud på terrassen. Hun 
virkede hævnlysten. 
 - Du mener jo, at alle mænd er voldtægtsforbrydere. 
 - Det gør jeg slet ikke, sagde Bente. 
 - Du vil helst have et samfund uden mænd. 
 - Mænd er gode nok… til det, de skal bruges til. 
 Moren havde skiftet morgenkåben ud med jeans og en 
hvid skjorte. Håret var sat op i en knude i nakken, og jeg 
lagde mærke til, at hun ikke brugte BH. Det var kun få 
timer siden, jeg havde set hende nøgen. 
 - Hvorfor må jeg ikke være interesseret i Jonnys venner, 
uden at du tænder helt af? 
 - Der er ikke nogen 14-årig dreng, der vil være kæreste 
med en 11-årig, det ved alle jo. Desuden er det ulovligt. 
Den seksuelle lavalder er 16 år. 
 - Ikke når begge er under 16, dit fjols. 
 - Begge skal være over 16, før det er lovligt, og jeg er 
ikke noget fjols. Sex med en 11-årig kaldes pædofili, 
uanset hvor gammel fyren er. 
 - Romeo og Julie var begge under 16. 
 - Men de havde ikke sex. 
 - Hvad ved du om det? 
 Bente gav sig. Pia havde dermed indkasseret en sejr. 
Resten af dagen blev brugt til oprydning, pakning og 
aflåsning af hytten.  
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Det var tydeligt, at Pia ikke mere ville kendes ved mig. 
 
Det lugtede skarpt af ny bil, da jeg satte mig ind. Forsik-
ringen havde givet moren en Volkswagen Golf med 70hk 
motor, radio og kassettespiller. Jonny havde møvet sig 
ind på passagersædet. Rullestolen var slået sammen og 
anbragt i bagagerummet. 
 Pia sad på bagsædet sammen med mig. Jeg kunne ikke 
begribe, hvad der var sket med hende. I aftes lå hun i 
min sovepose, og nu trak hun sig væk og kiggede på mig, 
som om jeg var syg, når jeg prøvede at røre ved hendes 
knæ. 
 - Kan vi ikke tænde for radioen? spurgte hun. 
 - Du ved, hvad jeg mener om musik i bilen! 
 - Ih altså, du er så kedelig. 
 Vi kørte gennem Frederikstad og forbi deprimerende 
steder som Kil, Missingmyr, Tomb og Råde. Bare tanken 
om at blive forladt på sådan et sted fik angsten til at 
lægge sig som et snærende bånd rundt om mit bryst. 
Det tiltagende dårlige vejr og Pias totale afvisning gjorde 
absolut ikke stemningen bedre. 
 Jeg mærkede trætheden komme snigende. Larkollen, 
Moss, Drøbak, Vestby. Sommeren var ovre. Bilen fragte-
de den ødelagte familie og sønnens kåde ven ind til ho-
vedstaden, til job og skole og andre gøremål. 
 Bente foreslog en leg for at forkorte tiden, at tælle gule 
biler. 
 - Herregud, vi er da ikke børn! snerrede Pia. 
 Det var lidt komisk.  
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Vi grinede dæmpet, og Pia blev om muligt endnu mere 
muggen. 
 
Bente satte mig af på vejen, hvor jeg boede. Jeg takkede 
hurtigt og høfligt, mens jeg stod ude i regnen, smilede til 
Jonny og kastede et blik på Pia, som bare sad og stirrede 
surt ud ad vinduet. Hvidt, koldt og afvisende lå det tre-
etagers høje rækkehus foran mig. Jeg følte mig ikke 
hjemme her. Jeg længtes efter Høvik, og nogle gange 
endda helt over til min mors England. 
 Min far blev født i det hus, vi boede i nu. Han tog over 
Nordsøen for at studere. I forbindelse med et skolepro-
jekt havnede han på Pet Foods, min mors arbejdsplads. 
Allerede ved første øjekast opstod jeg som en logisk mu-
lighed for studenten og den unge kvinde på dyrefoder-
fabrikken. Et par år senere blev jeg født. Jeg fik en barn-
dom spredt over 5 lokaliteter, med nogle få år på hvert 
sted. For mig var dette hus koldere og værre end de for-
rige. 
 Jeg låste mig ind i vindfanget. Næste dør førte ind til en 
hall med pejs og indgang til en hybellejlighed. Der stod 
min mor og lejeren Helga. Helga fulgte med, da vi over-
tog huset efter farmor og farfar. Samtidig flyttede tante 
Aud og onkel Noa ind i vores hus i Høvik. 
 Min mor smilede og blinkede til mig midt i samtalen. 
 - Men det kunne du jo ikke vide, sagde min mor og sut-
tede på lillefingeren. 
 - Jeg burde have indset det, jeg burde have taget chan-
cen, snøftede Helga. 
 Hun var sekretær i et filmselskab, omtrent 30 år, meget 
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damet og velklædt og med permanentet hår. Hun så 
faktisk nydelig ud. De to kvinder lignede hinanden lidt, 
selv om min mor nærmede sig de 40. 
 - Måske, måske ikke, sagde min mor en smule uinteres-
seret. 
 Jeg sneg mig forbi dem og ind i trappeopgangen. Det 
slog mig, at jeg var blevet lige så høj som dem i løbet af 
sommeren. For enden af rummet var der en indbygget 
bænk og messingkroge med bøjler på væggen. Vi børn 
havde vores egen garderobe i vaskerummet ved siden 
af. Jeg syntes egentlig, jeg var vokset fra nethylden til 
våde huer og de tre lave knager, men jeg gik alligevel 
derind og hængte mit overtøj. 
 - Du tog jo chancen, sagde Helga. 
 Min mor lo. 
 - Ja, jeg tog chancen, alright.  
 - Din mand ville ikke have taget et nej for et nej. 
 Jeg kunne høre, at Helga brast i gråd. Jeg var glad for, at 
jeg slap for at se det. 
 Min mor kunne ikke lide følelsesudbrud. Når der blev 
for meget føleri på TV, gik hun sin vej. Jeg gættede på, at 
hun ikke havde det godt med, at Helga stod og græd. 
 - Det er for sent for mig. Jeg må vente på skilsmisserne, 
vente på anden omgang, klynkede Helga. 
 Men så tog hun sig pludselig sammen. 
 - Undskyld. 
 - Nej da, du behøver ikke undskylde. 
 - Hvordan går det med Bror? Er han meget nervøs? 
 Jeg kunne høre en klar lettelse i min mors stemme. 
 - Åh ja. Jeg har netop fulgt ham til hans første skoledag 
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på den nye skole. Han har frygtet den dag hele somme-
ren, den stakkel. 
 Jeg luntede op ad vindeltrappen. Rent arkitektonisk var 
den måske en perle, men jeg syntes faktisk bare den var 
lang og kedelig, og at den knirkede så irriterende. 
Hjemme hos granny og grandad i England havde de en 
hyggelig trappe. En smal, enkel en med blødt tæppe. 
Trappen førte op til anden etage med soveværelse og 
bad. Jeg kom til at tænke på forrige sommer, da min 
mor, Mini og jeg delte rum der. Mini og jeg lå i dobbelt-
sengen, min mor i en simpel gæsteseng. Jeg havde end-
nu ikke lært at gokke den af og huskede tydeligt den uro, 
jeg mærkede i kroppen. Jeg gættede på, at det var den 
samme uro, som Pia mærkede. Mine seksuelle lyster 
rettede sig dengang mod min mor. Jeg ville lægge mig 
ind til hende, jeg ville have at hun skulle tage på mig. En 
søvnløs nat, hvor jeg havde en stivert, som jeg ikke vid-
ste, hvad jeg skulle gøre ved, var jeg lige ved at gå hen til 
hendes seng. Det var kun angsten for at blive afvist, der 
holdt mig tilbage. Jeg vidste jo, at hun pludselig og uden 
forklaring kunne forsvinde. Det føltes, som om jeg på en 
måde stadig stod på børnehjemmets toiletbræt. 
 Trappeafsatsen på anden etage i vores hus havde en 
dør ind til stuen og en til anretterværelset. Jeg småløb 
videre op til tredje etage og smuttede ind på mit værelse 
for enden af gangen. Det blev ligesom lettere at trække 
vejret, da jeg kom ind på mit eget domæne. 
 Jeg stillede luftgeværet op ad sengen under vinduet, 
koblede kassettespilleren til en hjemmelavet højtaler og 
satte Deep Purples Machine Head i. Musikken dæmpede 
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lidt af den akutte, rastløse ensomhed. Jeg smed mig i en 
hvid plastkurvestol med sort fløjlspude. For enden af 
rummet stod tre indbyggede klædeskabe med mørke-
brune skabsdøre. Under vinduet, på en krog ved radiato-
ren, hang et brandtov, som blev ved med at afgive en 
svag lugt af gymnastiksal. I en sytråd, jeg havde bundet 
fast til loftslampen, hang et modelfly. Noget gammelt 
legetøj fra Høvik lå stadig i kasser henne ved døren. 
Langs væggen stod en lav bænk med rygpuder i sort fløjl 
og med madras af skumplast. Midt på gulvet tronede et 
ikke helt jævnt høvlet, rundt bord fra sløjd. På bordet 
stod et ubrugt askebæger lavet af en udhulet træklods, 
brændt med gasbrænder og dekoreret med dødninge-
hoveder. Over min blåmalede sengs fodende hang en 
plakat af en nyvasket, barbrystet pige med håndklæde 
om livet. Hun lignede Pia. 
 Jeg fik øje på et halvfærdigt samlesæt, som lå på skrive-
bordet, fyldt med støv. Der lå også en gammel, rød 
krydderihylde med elektroniske komponenter, som jeg 
havde fået af onkel Noa. Ved siden af samlesættet lå et 
JostyKit katalog og en benzindrevet flymotor, som jeg 
havde fået af Trygve, nabodrengen i Høvik. Oven på 
krydderihylden stod en række brugte babymosglas med 
organiske eksperimenter. Mel, sukker og mælk for ek-
sempel. Jord, kartoffelmos og spyt. Og sæd. Der kom 
ikke så meget ad gangen, men der var lige nok til at 
dække bunden. 
 Pludselig mærkede jeg, hvad der var galt med mit væ-
relse. Jeg var vokset ud af barndommen. I løbet af som-
meren var interessen for byggesæt og legetøj forsvun-
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det. Det vandfarvede glasmaleri på vinduet skulle straks 
vaskes væk. Legetøjet fra Høviktiden, dampmaskinen fra 
England, modelflyet og byggesættene, legoklodserne og 
Anders And bladene – alt skulle væk lige med det sam-
me! 
 Jeg var blevet en ung mand nu. 
 
Da jeg var færdig med oprydningen, kiggede jeg ud ad 
vinduet og fik øje på Jonny, der sad i sit værelse i huset 
på den anden side af baggården. Han gjorde tegn til at 
snakke i hustelefonen, som vi havde installeret mellem 
vores værelser. Jeg løftede røret. 
 - Det glasmaleri brugte du en uge på, sagde han. 
 - Det ved jeg godt, men det er alt for barnligt. 
 Jonny lo. 
 - Min mor siger, at man skal være barn så længe som 
muligt. 
 - Det er kun en lærer, der kan sige sådan noget vrøvl. 
 - Skal vi mødes senere? 
 - Ja, når vi har spist. 
 
Det kom som en total overraskelse for mig, at både far-
mor, farfar, Tante Aud og onkel Noa var kommet på be-
søg og sad samlet i opholdsstuen. Stor familiesammen-
komst på en helt almindelig mandag. Inden jeg nåede at 
begynde på den sædvanlige hilserunde og høflige små-
sludren, åbnede min far skydedørene ind til spisestuen 
og meddelte, at middagen var serveret. Derefter styrede 
han højtideligt, hvor alle skulle sidde. 
 Farfar fik æren af at sidde ved den ene bordende. Ved 
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den anden skulle min far sidde. Vi andre blev placeret 
ved langsiderne. Da min farmor fik øje på skålen med 
tyttebær, kunne hun selvfølgelig ikke dy sig for at fortæl-
le historien om sin mor. 
 - Ty-te-bær, ty-te-bær, råbte børnene, da mor gik i land i 
Stavanger, fortalte den næsten 70 år gamle dame, som 
om vi ikke havde hørt den historie før. 
 - De hev og sled i hendes kuffert, men hun jog dem væk, 
mens hun råbte: Jeg har ikke nogen tyttebær! 
 Tante Aud og onkel Noa lo dæmpet. Farmors historie 
tøede min fars strenge og højtidelige ansigtsudtryk en 
smule op. Tante Aud lænede sig over mod Bror og Mini. 
 - Når de siger ”ty-te-bær” i Sørlandet, mener de ”tøj til 
at bære”. Børnene ville bære hendes kuffert for at tjene 
nogle penge. 
 Jeg lurede på, hvad det var, vi fejrede. De varme taller-
kener blev delt ud og placeret på den fine dug, som var 
anbragt på en blød filtunderdug. Fadene stod på sølv-
bordskånere. Farfar hængte omhyggeligt sin serviet for-
an brystet ved hjælp af en guldlænke, som havde klem-
mer i enderne. 
 - Hvordan går det med flytningen? spurgte han. 
 Min far satte sig. 
 - De sidste dage har været meget travle. Bror har haft 
sin første skoledag på Majorstua i dag. 
 - Og Mini har været i børnehaven i dag, sagde min mor 
med et stolt smil. 
 - Hvordan gik det, Bror? spurgte farmor sukkersødt. Hun 
havde altid været meget interesseret i skole og børne-
opdragelse. Da min far var barn, kæmpede hun en hero-
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isk kamp for at få skolen til at forstå, at min far var ord-
blind og ikke dum, som skolen mente. 
 Det var næsten kvalmende at se, hvordan det lille kryb 
udnyttede situationen. Hvis han havde sagt: Tak, men 
det ville gå bedre med is, så havde han sikkert fået det. 
 - Hvordan har du så haft det i skolen i dag? spurgte min 
far og kiggede på mig. 
 - Jeg var ikke i skole i dag. 
 - Hvorfor ikke? 
 Hans øjenbryn samlede sig truende over næseroden. 
 - Det ved jeg da ikke. 
 - Laurits har været på hyttetur med familien Sakse, sag-
de min mor. 
 - Jaså, hvordan var det så? 
 Hvad skulle jeg sige? At Pia krøb ned i min sovepose? At 
jeg havde set fru Sakse nøgen? 
 - Helt fint, sagde jeg og satte tænderne i bayonneskin-
ken. 
 
Det var holdt op med at regne. Sporene efter Jonnys 
rullestol blegnede på fliserne langs hegnet til huset, som 
farmor og farfar boede i. Jeg boede der, da jeg var lille, 
og jeg mindedes pludselig, hvordan jeg en dag stak af på 
min trehjulede cykel; jeg stak af fra min babybror, fra en 
straffende far og en malplaceret mor. 
 Jeg skubbede Jonny over Bygdøy Allé og måtte lægge 
hele min vægt på rullestolen for at skubbe den op ad 
Hafrsfjordsgate. Det var første gang efter ulykken, at 
klassekammeraterne skulle se Jonny. Han var bekymret 
for, hvordan de ville reagere, når de så ham i rullestolen. 
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 - De vil vel prøve at lade som ingenting, tænker jeg. 
 - Hvordan kan de lade som ingenting, når de ser mig for 
første gang i rullestol? 
 - Det ved jeg søreme ikke. 
 - Bare de ikke synes, det er synd for mig. 
 - Det kan måske være svært ikke at synes, det er synd 
for dig, stønnede jeg bag ham. 
 Endelig nåede vi op på toppen. Foran os lå børnehaven 
ved Vigelandsmuseet. 
 - Det var her min far fandt mig efter min flugt på den 
trehjulede cykel, sagde jeg til Jonny. – Han havde lånt en 
varebil på jobbet. Jeg anede fred og ingen fare, da jeg så 
en mørk skikkelse åbne bagdørene. Pludselig overfaldt 
skikkelsen mig. Uden et ord tog han både mig og cyklen i 
et fast greb og kylede os ind i varerummet, låste døren 
og kørte af sted. 
 - Det lyder ikke rart, sagde Jonny. 
 - Nej, det hører heller ikke til blandt mine bedste min-
der. 
 Vi krydsede Halvdan Svartesgate og fik øje på vores 
venner, der sad på en bænk. Skønne Barbie pulsede 
ihærdigt, tykke Reidun bed negle og lumske Katinka fra 
c-klassen suttede ihærdigt på en is. Seje, rødhårede 
Frank med de smarte Levisbukser var der også. 
 - Hej Jonny. 
 - Hej Laurits. 
 - Hvodden skær den? 
 Den bemærkning var ikke heldig. Katinka, Lenes store-
søster, så på mig med et forarget blik. 
 - Lene fortalte, hvad der skete i Hvaler. Hun og Pia skal 
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gå i din brors klasse. 
 - Javel. 
 Barbie strakte hals og pustede røgen ud. 
 - Hvad så? Fortæl! 
 - Pia er lun på Laurits! råbte Katinka. 
 - Herregud, hun skal op i 6. klasse. Er du pædofil eller? 
 - Ja, det siger de. Og hvad har du lavet i sommer? 
 - Det sædvanlige. Du ved, dyresex og nekrofili, svarede 
Barbie hånligt. 
 - Jeg har stort set kun været i hytten, kom det fra Jonny. 
 Der blev helt stille. 
 - Det lyder godt, sagde Reidun. 
 - Hvad har du da lavet der? ville Katinka vide. 
 - I rullestol, mener du? Faktisk ikke meget. Skudt på 
vandlopper med luftgevær og kørt til Sunnås Sygehus to 
gange om ugen til genoptræning. 
 - Hjælper det? 
 - Ikke noget særligt. 
 - Stakkels dig. 
 Det røg ud af Barbie. 
 - Kan du ikke blive frisk igen? 
 - Det er der ingen, der ved. I øjeblikket er jeg lam fra 
livet og ned. Jeg bruger ble. Så, nu ved I det. 
 Der bredte sig en trykket stemning. 
 - Du kan jo stadig lege ”Kys, klap og klem”, sagde jeg i 
den bedste mening. 
 Alle var enige om, at det var en god idé at lege den leg. 
 Da det blev Jonnys tur til at være ”postbud”, kunne jeg 
se, at Frank var bange for at få noget med Reidun at gø-
re. Han prøvede at styre legen. Reidun forstod, hvad der 
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var gang i. Hun kiggede på mig. Barbie kiggede også på 
mig. Jeg var lidt forelsket i Barbie. Men hun var og har 
altid været Monos pige. Mono er bedste kammerat med 
Brille. Brilles pige hedder Englefjes. Gud ske tak og lov at 
de ikke var her nu. 
 - Der går rygter om en blotter, sagde Katinka og hostede 
på grund af røgen. – Jeg er altså kun festryger. 
 - Blotter, hvad er det? spurgte jeg og forsøgte samtidig 
at virke cool. 
 Frank så faderligt på mig med sine knaldblå øjne. 
 - En fyr, som blotter sin pik, forstår du? 
 Jeg valgte kys, da det blev min tur, og jeg fik Barbie. Det 
var en uskyldig leg, men alle fulgte interesseret med. 
 - Munden! Munden! råbte Katinka og kiggede drillende 
på mig. 
 Jeg lænede mig ind mod Barbie, som lukkede øjnene og 
lavede trutmund. Mine læber havde knap nok berørt 
hendes, da hun pludselig skubbede mig væk og skreg. 
Katinka løb straks hen til hende. 
 - Hvad er der? 
 - Han stak tungen ud! råbte Barbie og spyttede som en 
besat. 
 Katinka kiggede forarget på mig. 
 - Gjorde du det? 
 - Nej, sagde jeg. 
 - Det var ulækkert! hylede Barbie.  
 - Måske var jeg lidt våd på læberne, sagde jeg. 
 Barbie fnysede til mig. 
 - Man skal være enig om sådan noget på forhånd! Skal 
du stikke tungen ind i nogen, må du spørge først. Mono 
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bliver vildt sur på dig. 
 - Men… 
 - Det er jo næsten voldtægt! 
 - Hvad? 
 - Er det sådan, man gør, hvor du kommer fra? Her kal-
der vi det tungevoldtægt. 
 - Jeg kan godt lide det sådan, mumlede Reidun, mens 
hun rødmede voldsomt. 
 Barbie og Katinka kiggede på hende med et himmelfal-
dent blik. Frank løftede sine solblegede øjenbryn. 
 - Det er på tide at gå til køjs, sagde han. Jeg har morgen-
rute. Kommer du, Laurits? 
 - Ja, selvfølgelig, svarede jeg, lettet over at slippe væk. 
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Jeg trillede Jonny ind i parken ved Frogner Hovedgård, 
forbi lysthuset med sovende fulderikker på bænkene og 
videre ud igennem hovedporten i den anden ende. Vi 
var på vej til første skoledag i niende klasse. 
 Da vi lige var flyttet til byen for næsten et halvt år siden, 
var det Jonny, der fulgte mig i skole på sine to ben. Det 
var på den første skoledag efter påskeferien, da jeg skul-
le begynde i min nye klasse, ottende klasse på Majorstua 
Skole. De eneste, jeg kendte i den nye klasse, var Jonny 
og Mono, som jeg engang havde gået i børnehave med. 
Da Jonny fulgte mig i skole efter påskeferien, begyndte 
han pludselig at opføre sig underligt, da vi nærmede os 
skolen. Det virkede, som om han ikke ville have, at no-
gen skulle se os sammen. Jeg troede bare, han var irrite-
ret over, at jeg udfrittede ham så indgående om den nye 
klasse. Senere forstod jeg, at det var mit tøj og min frisu-
re, der gjorde ham flov. Jeg havde meget kortklippet hår, 
bar sydvest og lang regnfrakke og gik med høje grønne 
søstøvler. Indenunder var jeg iført shorts og stribet trøje. 
Jeg lignede på en prik drengen fra hundredemetersko-
ven, da jeg åbnede munden foran drengene i klassen. 
 - Hej, jeg er jeres nye klassekammerat. 
 Det blev ikke nogen succes. Selv Jonny grinede. Ingen 
var interesseret i at få en ny klassekammerat. I hvert fald 
ikke en, der så ud som mig. Med få undtagelser bar de 
helt ens, orange Helly Hansen regnjakker. Så godt som 
alle gik med Levisbukser med svaj, sirligt puttet ned i 
hvide og blå sejlerstøvler.  
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Alle drengene havde hår til ned over ørerne. 
 
Uden for den nyåbnede vinudstyrsbutik, ”Proptrække-
ren”, stod Mono og slænget. Barbie i en dyr, kortærmet 
mærkevarebluse, Brille i T-shirt fra Gran Canaria og Eng-
lefjes i snævre bukser og gul top. Barbie gjorde nar ad 
min hoppende gangart. Jeg ændrede lidt på mit fodar-
bejde og koncentrerede mig om at gå med hovedet i en 
vandret linje bag rullestolen. Da vi nåede hen til dem, 
sagde Mono truende. 
 - Det er i orden, at du savler på min dame, men ikke at 
du voldtager hende. Forstår du? 
 Han overså Jonny. Barbie smilede ondt. 
 - Det var bare en leg, sagde Jonny. 
 Mono tog et hiv af sin smøg og lod, som om han ikke 
ænsede Jonny. Da ingen af de fire virkede specielt imø-
dekommende over for Jonny, trillede jeg ham rundt om 
hjørnet og ind på den lille vej, der var opkaldt efter en 
eller anden Arboe. 
 Lidt senere dukkede den store, skidenhvide smedejerns-
port med spir op foran os. Skoleporten, som områdets 
børn var gået igennem dagligt siden 1909. Den lignede 
noget ondt fra Ringenes Herre. Rundt om en lille oase 
midt i skolegårdens asfalterede ørkenlandskab var der 
placeret et hegn. Inden for det voksede der tornebuske 
med hvide, giftige blomster. Midt i dette lille indhegne-
de område var der et fuglebad med en granitblok i mid-
ten, hvorpå der stod en skulptur, som forestillede en 
dreng og en pige, der lå på maven og kiggede ned i van-
det. De virkede glade. Det var ikke så underligt, for jeg 
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forestillede mig, at de havde skulket. 
 Vi fik megen opmærksomhed, da vi trillede over skole-
gården. Børns håbløse forsøg på at kigge uden at kigge, 
på at pege uden at pege. Jeg kunne se, at der i løbet af 
sommeren var blevet lavet en rullestolsrampe foran D-
indgangen. Der stod rektor Eikehjort klar ved en mikro-
fon. Han var en gammeldags mand med lommeur, blan-
ke sko, habitjakke, slips og fedtstof i håret. Vi stillede os 
foran ham og ventede. Da alle var samlet, fumlede rek-
tor med brillerne og rømmede sig. 
 - Velkommen til alle ungdomsskoleelever, gamle som 
nye, og en speciel velkomst til Jonny, som vi er så heldi-
ge at se igen efter den forfærdelige ulykke i foråret. At 
du er hos os nu, er et mirakel, og vi, lærere og elever, vil 
gøre alt, hvad vi kan for at gøre din skoledag så smertefri 
og enkel som muligt. 
 Alle klappede ad Jonny. Derefter var der ikke længere 
nogen, der havde grund til at pege og hviske. En flok 
piger omringede straks rullestolen. Pedellen stod klar 
ved den nyinstallerede invalidehejs for at lære Jonny, 
hvordan han skulle komme til gymnastiksalen på anden 
sal, klasseværelset på tredje og hjemkundskab på loftet. 
 
De andre klasser var for længst gået ind. Vi stod stadig 
ude på gangen og ventede på vores nye klasselærer, fru 
Soldogg. Jeg forsøgte at stille mig i kø ved døren ind til 
vores klasseværelse. Det medførte en del skubben og 
masen. 
 - Overgribere slipper ikke ind i køen, snerrede Mono og 
viste tænder. 
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 Brille stak sit flade, fregnede fjæs helt op i mit. Vi kunne 
have taget slåskampen med det samme, hvis ikke Barbie 
havde advaret os om, at nogen var på vej. Vi løb hen til 
gelænderet og fik øje på en stor kvinde med permanen-
tet hår, der slæbte sig op ad trapperne. Da hun kom 
nærmere, kunne vi se, at øjenbrynene var tegnet op 
med blyant og at mascaraen sad i klumper på vipperne. 
Hun pustede tungt, da hun gik ind i klassen. Hendes dår-
lige ånde fik de nærmeste til at flytte sig. Var det fru 
Soldogg? 
 Den kraftige kvinde stillede sig ved katederet og blæste 
en slags badering op. Hun lagde baderingen på stolen, 
satte sig på den og ventede på, at der blev helt stille. 
 - Som I måske ved, hedder jeg Nina Soldogg, og jeg skal 
være jeres klasselærer i år. Hvis I er rigtig heldige, får I 
mig også til næste år. Jeg er enke, bor alene og har en 
voksen, gift søn. Jeg blev bedstemor i sommer. Er der 
spørgsmål? 
 Barbie rakte hånden op. Soldogg nikkede til hende. 
 - Hvis I nævner jeres navn, før I siger noget, så lærer jeg 
jer hurtigere at kende. 
 - Barbara, frøken. Hvordan går det med fru Sørgekåpe? 
Har hun fået sin baby? 
 - Vi har ikke hørt fra hende, Barbara, så det ved jeg ikke. 
Flere spørgsmål? 
 Som den førende mobber havde Mono et stort behov 
for at markere sig. 
 - Hvorfor har du så dårlig ånde, frøken? 
 Dyb tavshed. Soldogg målte Mono med et iskoldt blik. 
 - Det skal jeg svare på, når du har vasket bremsespore-
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ne ud af dine underbukser. 
 Det var et morsomt svar, som fik flere til at le. 
 Flere intelligente spørgsmål? 
 Ingen følte sig kaldet. Soldogg trak vejret tungt, som om 
hun havde noget tungt på hjerte. 
 - I dag, kære elever, har I 6 i alle fag. Ja, I hørte rigtigt. 6 
i alle fag, og topkarakter i orden og opførsel. Fra nu af 
kan det altså kun gå én vej. Ned ad bakke. 
 
Resten af denne times ”ned ad bakke” fik vi skoleskema, 
bøger og mulighed for at bytte stole og borde. Vi havde 
svært ved at vænne os til Soldoggs hårde linje. Jeg var 
bange for frikvarteret. Der var blod i luften. Opgøret, 
som fru Sørgekåpe så effektivt havde skånet mig for fra 
påske til sommerferien, skulle selvfølgelig komme nu. 
Tungekysset var bare et påskud. 
 Det ringede ud, og selv om ingen sagde noget, da vi gik 
ned ad trappen, kunne jeg mærke jeg på stemningen, at 
der var mange, der havde ventet på det kommende op-
gør. Der herskede en vis usikkerhed, så længe jeg ikke 
havde fået min plads i hierarkiet. Alle vidste, at Mono 
ønskede at feje enhver tvivl væk om, hvem der var leder. 
Der blev automatisk dannet en ring rundt om os, da vi 
kom ud i skolegården. Mono startede. 
 - Din voldtægtsskiderik! 
 Jeg vidste, at han ikke ville slå først. Han ville have mig 
til at give op, så han og Brille kunne mobbe mig resten af 
livet. Læreren, der var gårdvagt, turde ikke gøre noget. 
Jeg så ham løbe ind på lærerværelset for at hente for-
stærkning. Imens råbtes der taktfast rundt om os, ”mere 
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blod, mere blod, mere blod”. Men der faldt ikke så me-
get som et eneste slag. 
 Teger kom løbende. Nogen kaldte ham Majorstuas svar 
på Jason King; en detektivhelt med mørk løvemanke, 
tykt overskæg og lang sort læderfrakke. Teger var min-
dre og havde ikke helt den samme udstråling som Jason, 
men han var en kraftig fyr. Hans overarme var tykke som 
pigelår, ikke som Reiduns, mere som Barbies eller Katin-
kas. 
 Mono stirrede hånligt på mig. Hvis jeg ikke slog til, ville 
han indkassere en overlegen sejr. Da Teger banede sig 
vej ind i ringen, langede jeg ud efter Mono, men traf 
ikke. Teger gik imellem os og ville vide, hvem der var 
begyndt. 
 - Laurits slog først, sagde Mono fuld af skadefryd. 
 - Er det sandt? 
 Jeg nikkede. 
 
Fru Soldogg sad og lænede sig ind over sin kaffekop med 
en sukkerknald mellem de rynkede læber, da jeg blev 
ført ind på lærerværelset. Rektor Eikehjort granskede 
mig og spurgte lærerne, om sagen skulle rapporteres. 
Mange syntes, den kunne passere, men Soldogg var op-
taget af retfærdighed og disciplin. 
 - Vi må statuere et eksempel og vise, at vi har nultole-
rance over for vold, fastslog hun. 
 Der skulle sendes meddelelse hjem. Træls, men på en 
måde betød det ikke noget. Det vigtigste var, at jeg hav-
de taget konfrontationen, og at Barbie havde set det. 
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Efter et par omgange hård indehockey skulle vi i bad. Jeg 
krængede det svedige tøj af mig og gik ind i baderum-
met. Der var altid kamp om de bedste brusere, så det 
gjaldt om at være først. Derefter var det med at holde 
øje med vandhanerne. Der var mange elever, der i tidens 
løb var blevet skoldet af ”morsomme” kammerater. 
 Teger fik skabt ro og marcherede mellem bruserne. 
 - Vask jer godt. Der er ingen piger, der kan lide beskidte 
drenge, ved I nok. 
 Stemmen var høj og klar. 
 - I skal vaske jer med sæbe over hele kroppen hver dag, 
hvis I skal nogen chance. 
 Hans mørke øjne holdt øje med, at alt gik rigtigt for sig. 
 - Med lidt sæbe på pikken glider den godt og let i hån-
den, sagde han pludselig. 
 Der blev helt stille. 
 I skal ikke lade, som om I ikke gør det. Alle friske drenge 
onanerer. Brug sæbe, så bliver den ikke øm. 
 Ingen sagde noget. Alle vaskede sig i stilhed. Dampen 
blev tættere. 
 - Slap af drenge, I behøver ikke at gøre det nu, men prøv 
derhjemme. Det er ikke noget at skamme sig over. 
 Frank nikkede mod ham og hviskede til mig. 
 - Måske vil han have, at du skal gokke den af på ham? 
 
Jeg sad under middagen og spekulerede på, hvordan jeg 
skulle præsentere meddelelsesbogen. En anmærkning 
allerede første dag ville ikke blive positivt modtaget. Min 
far virkede ikke særlig munter under hovedretten. Må-
ske var det bedre at vente til desserten. 
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 - Hvordan har du så haft det i skolen i dag? spurgte han 
Bror. 
 Jeg kiggede hårdt på den lille fyr for at få ham til at hol-
de kæft om slåskampen. 
 - Det har været fint i dag, far, men Laurits ville ikke følge 
mig hjem. 
 - Hvorfor ikke? ville min far vide. 
 - Jeg var sammen med mine kammerater, sagde jeg. 
 - Kan du ikke være lidt sød mod din bror, nu hvor han er 
helt ny på skolen? 
 - Jeg er sød mod ham, men jeg behøver vel ikke at være 
barnepige for ham? 
 Min mor kiggede ængsteligt på min far. Han holdt sig i 
skindet. 
 - Hvordan var så den nye klasselærer? 
 Jeg blev lidt overrasket over, at han kendte til hende.  
 - Fru Soldogg? Hun var vel god nok. 
 - Det lyder godt. Og du, Mini, hvordan har du haft det? 
 - Jeg har været sammen med Gerd, vi har sexet. 
 Selv min strenge far trak på smilebåndet, og resten af 
middagen blev faktisk ret hyggelig. Jeg bestemte mig for 
at udsætte tilståelsen. Måske var det ganske enkelt 
bedst at vente nogle dage med at vise meddelelsen. 
 
Efter middagen tog jeg loddekolben, nogle gamle film-
hylstre, nogle elektromotorer, propeller, ledninger og 
værktøj frem fra skufferne i skrivebordet. Jeg lavede 
med et søm et hul i filmhylstrene og limede dem sam-
men to og to med bunden mod hinanden. Derefter pla-
cerede jeg motoren i den ene ende, skar et hul i plastlå-
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get til akslen og satte en propel på. I den anden ende 
placerede jeg et batteri. Den ene pol var loddet sammen 
med motoren. Pluspolen stak ud igennem plastlåget 
sammen med en ledningsstump. Hvis man berørte bat-
teripolen med ledningen, begyndte propellen at dreje 
rundt. 
 Laurits´ håndvifte havde set dagens lys. 
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Det var sidst i august. Jeg cyklede i fuld fart hen til avis-
depotet, som lå på hjørnet af Elisenbergveien og To-
strupsgate. Fru Geithams, Lene og Katinkas mor, som 
styrede avisdepotet, lavede sjov med mig, da jeg kom 
væltende ind igennem døren. 
 - Jamen er det ikke Laurits, der kommer på besøg? 
 Jeg prøvede også at være morsom. 
 - Du godeste, kommer jeg for tidligt? Hvor er alle de 
andre? 
 Lokalet var hvidmalet og godt oplyst, og det havde 
bænke langs vinduerne. Væggene var klistret til med 
store plakater, som reklamerede for ”Aftenposten”. 
Midt i det hele stod et pakkebord. Katinkas far, som 
havde kindskæg og tilbagestrøget hår, kom frisk og vel-
oplagt fløjtende ind. Han måtte være færdig med mindst 
fire avisruter. Det var umuligt at afgøre, om Elvis-
efterligningen var skuffet eller lettet over at slippe for 
også at tage min rute. Det var ellers noget af et par, Ka-
tinkas forældre. Moren passede avisdepotet, mens faren 
tog avisruterne for de bude, der var syge. 
 Jeg hørte hr. og fru Geithams snakke i baglokalet, mens 
jeg skar båndene over på de to avisbunker, som tilhørte 
rute 245, gennemgik ændringslisterne, fjernede stopsed-
ler fra sommeren og satte en ny nøgle i nøgleknippet. De 
snakkede om kedelige ting som skolestart og hytten i 
Hvaler, og om at det blev mere og mere mørkt om mor-
genen. 
 Nederst i avisstakken fandt jeg en klage fra fru Jodis i 
FIAT-bygningen. Hun ville have avisen leveret igennem 
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brevsprækken. Jeg stønnede højt. Det der med brev-
sprækken var megairriterende. Det var meget enklere at 
kaste avisen hen til døren. Med lidt træning kunne man 
tage en hel opgang uden at forlade trapperne. Man måt-
te selvfølgelig indimellem tage hensyn til aerodynamik-
ken og bøje avisen omhyggeligt. Avisen skulle flyve gen-
nem luften med den sammenbøjede side forrest. Jeg 
kunne oven i købet få aviserne til at flyve omkring hjør-
ner. Men når nogen kom med det brevsprækkefis, skulle 
jeg helt hen til døren og tvinge den alt for tykke avis ind 
igennem den alt for smalle brevsprække. Det ødelagde 
drivet i mit system. 
 
Jeg gik med kassettespilleren i min rygsæk og et par sto-
re høretelefoner på hovedet. Afsondret fra andre lyde 
blev husfacaderne til døde, tavse baggrundskulisser til 
Black Sabbaths Electric funeral. Ruten startede i Linde-
mannsgate, en mørk smøge, der gik ind fra Thomas Hef-
tyesgate. Det lugtede af pis i de mørke, spøgelsesagtige 
baggårde. Stedet mindede om forfald og bitter ensom-
hed. Dystre, gråbrune mure, revnet asfalt med fremad-
stormende ukrudt. Tre faldefærdige yderdøre med sim-
ple smæklåse førte ind til nedslidte trapper, stejle og 
smalle og med trin så slidte, at man skulle passe på hvert 
skridt, man tog. Det lugtede af mug, støv og brunt sæbe 
derinde. I virkeligheden en ægte lugt. Jeg følte, at der 
boede ægte mennesker der; ærlige, tapre slidere. Avisen 
svævede graciøst over rækværket på øverste etage og 
kyssede dørmåtten med de friske nyheder omhandlende 
død og ulykke. Næsten som i Hand of Doom. Disillusion-
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ing, you push the needle in. 
 På den anden side af Lindemannsgate lå et fashionabelt 
kvarter med fine forhaver. I et af husene boede Mono og 
hans storesøster med husbestyrerinde og grossererfar. 
Grossist i legetøj, faktisk. Det var heldigt for den blonde 
efternøler. Jeg husker Mono fra dengang, vi var små, 
med en ny, blå gåbil i Vigelandsparken. Jonny og jeg var 
syge af længsel efter sådan en vogn og lagde af samme 
grund tidligt den stakkels dreng for had. 
 Now you gon´a die, med basklang. 
 Uden for FIAT-bygningen talte jeg halvdelen af aviserne 
op, mens Ozzie Osborne leverede flyveralarm i mine 
ører. 
 Just like witches at black masses. 
 Jeg tog elevatoren helt op og begyndte på uddelingen, 
etage for etage. Et skridt ind i sidefløjene var nok til, at 
jeg kunne få aviserne til at lande inden for rimelig nær-
hed af abonnenternes døre. Men på femte etage boede 
fru Jodis, så der blev jeg nødt til at forlade trappeopgan-
gen og gå ind i sidefløjen for at proppe hendes avis ind 
igennem brevsprækken. Jeg følte mig så underligt over-
våget. Pligtopfyldende og omhyggeligt foldede jeg avisen 
sammen tre gange, sådan at den med nød og næppe 
kunne presses ind igennem messingbrevsprækken uden 
at blive revet i stykker. Jeg kunne mærke, at nogen tog 
fat i avisen på den anden side af døren. I et lille sekund 
holdt vi fast i den begge to. Mon det var fru Jodis? Det 
virkede pludselig vanvittigt pirrende. 
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Tilbage på depotet satte jeg aviscyklen fra mig og lagde 
nøglerne og bogen med abonnenterne på plads på hyl-
den. Derefter rullede jeg en smøg og tog skolebøgerne 
frem fra rygsækken. Jeg havde tænkt mig at bruge noget 
tid på lektielæsning, indtil skoledagen begyndte. Jeg lag-
de bøgerne ud på bænken; geografi, matematik, en-
gelsk, biologi, historie, fysik og samfundsfag. For hver 
bog jeg lagde op, mærkede jeg, hvordan jeg blev mere 
og mere træt. Det udviklede sig hurtigt til en ubeskrive-
ligt lammende træthed. 
 
Kliken stod som sædvanligt uden for bageren på hjørnet 
af Kirkeveien. Jeg tog en af de hjemmelavede vifter frem 
og blæste Monos cigaretrøg væk. 
 - Cool, sagde han og tog den. 
 Han viftede sig i ansigtet og smilede. Jeg lyste af stolt-
hed. 
 - Ti kroner, sagde jeg og så, at han tøvede. 
 - Men du kan få den, skyndte jeg mig at tilføje for ikke at 
ødelægge den gode stemning. 
 - Jeg vil også have en, sagde Barbie og strakte en smal, 
langfingret hånd ud. 
 - Jeg kan ikke give dem alle sammen væk, sagde jeg. 
 Barbie kiggede på mig med bambiøjne. 
 - Men du kan vel også give mig en, når du har givet Mo-
no en? 
 - OK, siden det er dig, men alle andre må betale. 
 - Hvis du har brug for gysser, kan du komme med til et 
bræk efter skole, sagde Mono udfordrende. 
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Vifterne blev hurtigt populære, ikke mindst fordi Barbie 
og Mono havde en hver. Da Soldogg endelig satte sig på 
baderingen, var det halve af klassen udstyret med vifter. 
Barbie satte sig på bordet ved siden af mig. Det var helt 
utroligt at mærke popularitetens beruselse. 
 Soldogg stønnede bag katederet og så temmelig besvæ-
ret ud under den farveløse permanent. Hun havde nok 
haft rødt hår og fregner i sin ungdom. Nu havde hun 
ingen af delene, bare gråbrun pudderhud med tonsvis af 
sminke. Hun kiggede på os over brillekanten og trak vej-
ret tungt. 
 - Hvad er der galt med jer i dag? 
 Englefjes, som sad på skødet af Brille bagerst i klassen, 
gav ham et langtrukkent kys, hvorefter hun lavede en 
tårevædet afskedsscene, før hun gik hen og satte sig på 
sin plads. Soldogg fnyste forarget. 
 - Har jeg lyst til at undervise en flok småfly? Nej, det tror 
jeg såmænd ikke. 
 De, som havde vifter, sad nu og viftede på livet løs. Jeg 
trak skjorteærmet op og lagde armen over på Barbies 
bord. Det var meget modigt. Heldigvis begyndte hun at 
kilde. Hendes fingerspidser strøg let hen over den tynde 
hud på indersiden af underarmene. Soldogg kiggede 
overbærende ned på mig. 
 - Lander I snart, eller hvad? 
 Hun lo lidt ad sig selv. I grunden ønskede hun nok ikke 
at være fræk. Det var vel bare hendes form for humor. 
Jeg var muligvis lidt overmodig, da jeg tog Barbies vifte 
og vendte den mod Soldogg. 
 - Det er for at slippe for din ansjosånde. 
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