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TILFLYTTER 
 
At være tilflytter betyder, at man starter forfra et andet sted i håbet om, 
at det nye liv bliver anderledes og meget bedre. Men somme tider findes 
det, man så gerne vil flytte fra, usynligt inde i flyttekasserne. Og hvad 
gør man så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af samme forfatter: 
 
Efterskoleliv: 
 
Forstanderen har altid ret! 
Forstanderinden har magten! 
Ned med forstanderinden! 
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1 
 
Martin sparkede til sneen, da han var nået over på den anden side af 
gaden. Vinden var skarp denne eftermiddag, lige imod, nøjagtig som 
krisen, der ikke ville forlade dette land. Den ville åbenbart heller ikke 
nogensinde forlade én personligt. Han fik lidt ondt af sig selv. 
Det var ikke, fordi det var så koldt igen. Harmen og vreden sad i ham, 
og han trængte til luftforandring.  
Strucksallé viste sig fra sin barske side med østenvinden på langs lige 
imod. En udmærket parallel til hans sindsstemning og udmærket til af-
køling.  
Åh, ham viceinspektøren med sit ”du har jo kun været her to år”, som 
om det betød, at man skulle have rosset hver gang. Den stud! Så kunne 
de gamle fra stenalderen sidde på flæsket og have de gode klasser.  
Det var ikke sådan, seminariets undervisning havde lydt. 
Viceren ville på en skala fra 1 til 10 næppe komme meget højere end 2, 
hvis det stod til Martin. 
Han følte sig selv lige nu som en ældre herre trods sine kun 30 år. Uvil-
kårligt bøjede han nakken lidt forover og gik med slæbende skridt. 
 
 
Han skråede over jernbanen og åbnede døren til Tønders ældste bode-
ga.  
-Porter? Spurgte tjeneren.  
Han nikkede. En af fordelene ved at være kendt herinde var, at man ik-
ke behøvede mange ord. 
Han drak grådigt. Det flimrede for ham, og vicerens messende stemme 
gentog ustandselig betydningen af, at netop den klasse fik ham næste 
skoleår. Åh, der var dejligt varmt herinde. 
Det var tredje år i træk, at han skulle have skolens suverænt dårligste 
skema. For tredje gang forstod han intet af det. Det første år jo. Som ny 
får man altid det dårligste. 
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Mens han drak, tænkte han lidt sørgmodigt på, om han i det hele taget 
skulle have været skolelærer. Nu sad han andet år på en stor folkeskole 
med en uheldig klasse med udsigt til et endnu dårligere skema næste år.  
Boede i en lille, kold og fugtig lejlighed. Ugift, uden kæreste, uden lys 
forude i tunnellen.  
Skolelærer! Det var en drøm! Som skolelærer ville de stirre beundrende 
på én, når man gik ind på skolen. Forældrene ville hilse ærbødigt, måske 
ta hatten af. Børnene ville stå tavse og tænke: Bare han ikke hører mig! 
Respekt ville man få.  
Det ord stod langt nede på listen. Man kunne godt komme i tanker om 
nogle andre ord, der passede bedre. Lærling. Underholder. Skidespræl-
ler. Hvis man ikke føjede eleverne engang imellem, kunne de finde på at 
lave ballade. Råbe op, så de kunne høres inde ved siden af. 
 
 
Pladsen overfor blev optaget. Åh nej, ikke hende. Kunstige, fabriks-
fremstillede bryster. 
-Hvad så, skat? Trænger du til selskab? Hendes affarvede stemme lød 
indladende. 
De gule nikotinfingre slog asken af cigaretten, mens hendes alt for røde 
læber vibrerede: 
-Vi kunne lige smutte hjem og… 
Hun vibrerede med saltvandsposerne og hældede dem ind over bordet 
med den rødternede dug. Så lå de der som to poser hvide ris. 
Han undslog sig høfligt. Det der saltvand var en slags stopklods. Det lå 
nok inde i en plasticpose. En i hver. 
Hun lagde sin ulækre hånd oven på hans. 
-Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det kun skulle være den ene gang! 
Hun strøg hans hånd. Det føltes, som om hun skrællede huden af. 
Hans tindinger begyndte at banke hurtigere. Luften var fuld af flimmer 
og kvælende cigaretrøg. Det steg op i ham. Hånden med glasset løftede 
sig selv af egen fri vilje og kørte i en bue gennem luften, drejede sig og 
afleverede indholdet i kavalergangen. Ned til de andre væskebeholdere. 
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Hun skreg op, stolen væltede bag hende, og der opstod en farlig balla-
de. Tjeneren kom farende og undskyldte og tørrede op, han vidste ikke, 
hvad der var sket, og hun skældte Martin ud og samlede sin frakke op 
og skred, idet hun smak ham en lussing. 
-20 dages fængsel, mumlede han, mens han tog sig til kinden og hævede 
skulderen og øjenbrynene til tjeneren.  
Han rystede på hovedet og kom med en ren dug. Martin selv var blevet 
våd på det ene ærme. Han flyttede op til baren og bestilte en ny. Der 
faldt igen ro over det hele. Harmen og vreden fra før kom lidt mere på 
afstand. 
Det mørknede udenfor. De mange lys fra gaden, posthuset og forret-
ningerne kunne dog ikke skjule mismodet. Den sorte brandvæske var-
mede, men det var en stakket frist. 
-Dårlig dag? 
Tjeneren tørrede disken af.  
Den halvanden porter var lige tilpas til ikke at holde sig tilbage og på 
den anden side ikke være snøvlende dum. Han var alligevel noget usik-
ker på, om det gjorde nogen forskel. 
-Tja, det kan man vel godt sige! Tak for nu. 
Han rejste sig og luntede ud i vintermørket. 
Vinden var drejet om i syd, så nu fik man den igen skråt forfra. Typisk 
at få modvind både ud og hjem. Typisk for ens liv. Studentereksamen. 
Soldat i Haderslev. Småjobs. Seminarium. Ansættelse. Hvis man døde i 
aften, var der ikke en kæft, der ville savne én. Burde man skyde sig en 
kugle for panden med Berettaen? Så var det hele overstået. 
Farten aftog, det var lige før, han standsede helt. 
Åh, man syntes altid, det var synd for én efter to portere. Gør noget 
ved det, mand! Få styr på din tilværelse, find et bedre job, find en dejlig 
dame, bliv borgerlig! Ekkoet fra en seminariekammerat kunne man sta-
dig huske. Henrik var en irriterende stodder, der sådan set allerede der 
var blevet gift, havde fået job længe før alle andre og gik med planer om 
at købe hus. Man følte sig stadig som en skoleelev, der ventede på at 
blive voksen. Det var det mærkelige. Man følte sig altid yngre end de 
andre.  
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I den første tid på skolen havde man følt sig som ældste elev. Nu var 
man yngste lærer, selv om der var to, der var endnu yngre. 
 
Næste morgen bankede han på ind til viceren og spurgte, om der slet 
ikke var anden mulighed til næste år end den der sammenbragte 7. klas-
se med alle problemerne og ellers tysk, tysk og atter TYSK. 
Viceren med de mange skæl i håret kiggede bare på én med sine fiske-
øjne. Han samlede nogle ark i begge hænder og stødte kanten ned mod 
bordet, som studieværterne gjorde, når de var færdige med at speake. 
-Jeg tror, du skal belave dig på, at du står bagerst i rækken. Længst an-
sat, først tilgodeset. Sådan vil du nok også gerne selv have det om nogle 
år! Hvis du bliver her længe nok! 
Martin vendte på en tallerken og gik ind på det kæmpestore lærerværel-
se. Frederik hilste muntert godmorgen og bemærkede, at det var en 
skam, Martin ikke skulle med i indskolingsgruppen, som han ellers hav-
de ønsket sig. 
-Jeg har ikke gjort mig fortjent endnu, fløj det ud mellem tænderne. -
Man skal være mellem 50 og skindød, hvis man skal gøre sig nogle for-
håbninger! 
-Nå, nå. Frederik havde hævet panden og øjenbrynene: 
-Har man fået det forkerte ben ud af sengen i dag? 
-Er det ikke snarere den forkerte vicer på skolen? 
Martin trak på skulderen og satte sig hen i en sofa. Der var endnu et par 
minutter til time. Det var et fucking lorteudtryk. Forkerte ben! Betød 
det, at hvis man svingede ud til højre, så skulle venstre ben først ud? Så 
ville man trimle om på maven og rejse sig baglæns op. Hvorfor i alver-
den skulle man det? 
Han tog det nyeste nummer af ”Folkeskolen” og kiggede ledige stillin-
ger. Hvis man nu skulle søge et job så langt væk som muligt, hvor mon 
det så skulle være? 
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2 
 
I Bøgsted Rende i Thy, 278 kilometer mod nord i det allernordvestligste 
hjørne af Jylland, sad Karl-Henrik på kontoret i MultiBrugsen og blade-
de brochurerne med overvågningssystemerne igennem en gang til. Han 
og medejeren Troels var ikke enige om nytten af udstyret, og dertil 
kom, at det var relativt dyrt. På den anden side var der flere fordele: De 
kunne nemmere nappe butikstyvene, og så var der selvfølgelig også mu-
ligheden for at kunne belure de mest interessante af de kvindelige kun-
der… 
Han havde overvejet at kunne købe Troels ud, især efter den gang hvor 
Troels havde snakket om at flytte til en større by. Det var jo Troels´ 
Multibrugs oprindelig. Karl-Henrik var ikke som sådan misundelig på 
ham, fordi han havde arvet en del penge, som han dengang brugte til at 
opføre butikken i Bøgsted.  
Det var lige efter, at Coop indførte muligheden for som uddeler at købe 
og dermed eje sin egen brugs og benævne den MultiBrugsen. Troels 
havde troet, at der foregik meget mere i Thy, det største vækstområde i 
Danmark, men han kedede sig og måtte af og til helt ind på Ålborgs 
Jomfru Anegade for at kunne more sig ordentligt og nakke et par sven-
skere, som han sagde. Karl-Henrik smilede for sig selv. 
 
Men at blive eneejer stod for Karl-Henrik som en rigtig god idé, det var 
noget af det største. Han vidste, at man kun havde ét liv. Her gjaldt det 
om at blive rig, at være på livets solside. Hans far havde i den grad vist 
ham, at pengene styrede det hele. 
 
Da han i sin tid overtog MultiBrugsens ene halvpart, måtte han medde-
le Katrine, at de ikke længere havde råd til at bo i eget hus. Hun var 
blevet lidt ked af det.  
Nu kunne han omsider kompensere lidt for det. Han havde tjent godt 
de sidste par år. 
-Men du vil så have det der nede på Engen? Katrines stemme var mod 
forventning ikke just fuld af lyst. 
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Det var til salg og havde en formidabel udsigt ud over havet her ude 
ved kysten mellem Vorupør i syd og Klitmøller i nord, og han forestil-
lede sig, hvordan han en dejlig sommeraften ville sidde på terrassen 
med en kold thypilsner, som Katrine havde hentet til ham og bare nyde 
udsigten. Det havde han snakket om flere gange. 
Omsætningen måtte vise, om der var råd. 
Men Katrine havde virkelig stirret på ham, så han følte, der ville hun ik-
ke bo: 
-Men det er jo et alt for stort hus. Og hvordan skal jeg få tid ... 
-Du ved, at min far altid vil hjælpe sin yndlingssøn med penge. Og så-
dan et hus kræver nærmest en ... 
-En ung pige? Katrines øjne lyste op. 
-Nemlig! Og det skal vi nok få råd til. 
 
Børge Vesløs var bankdirektør i Thisted, og enebarnet Karl-Henrik var 
ikke i tvivl om, at penge var det centrale i tilværelsen. Faderen var i 
stand til at vurdere alt ud fra et økonomisk princip. Når moderen var 
ked af det, stak han hende et bundt sedler og udtalte det forløsende: 
-Gå ned og køb noget! 
 
Karl-Henrik havde ikke mange venner; de fleste var ganske kortvarige. 
Nogle havde han en klemme på, fordi de skyldte ham penge.  
Andre var bange for ham. Det var en god ting, syntes han. 
 
Han rejste sig og gik ud i butikken og begyndte at sætte varer på plads. 
-Hej Peter! Nå, I holder et par dage fri, mens dine medarbejdere sælger 
BMWerne? 
Peter tog en liter mælk fra montren: 
-Ja, hæ, vi er simpelthen så glade for sommerhuset. Hvis man ikke hav-
de sin gode forretning på Mors, kunne man godt bo her og kalde sig 
thyboer! 
-I havde chancen under kommunesammenlægningen. Mors mødte en 
udstrakt hånd fra Thy! 
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Mors ville absolut være sig selv og ikke en del af Thy. Nu lå øen der syd 
for Thy, som den havde redt! Karl-Henrik havde været overrasket over 
den beslutning som så mange andre. Først vantro: Det kunne da ikke 
passe? Så ærgerlig. Til sidst ligefrem vred. Så thyboerne var ikke gode 
nok. 
 
-Vi morsingboere vil helst klare os selv uden at fornærme andre. 
-Sådan nogle som dig byder vi sandelig også velkommen. Der er bare så 
mange nasserøve på Mors, der kommer herop og... 
 
Karl-Henrik havde fået øje på noget, og med et venligt klap på skulde-
ren til Peter var han pludselig væk. 
 
 
Oppe ved kassen med to øl stod Per Måne, Karl-Henrik vrængede med 
læberne, det var lige så tåbeligt som øgenavnet Hylde-Per.  
Denne rodede i lommerne efter pengene, men fandt kun sin mobil, og 
Karl-Henrik lod, som om han lige skulle sætte noget på plads. Han ville 
godt se, om Bøgsteds original, morsingboen Hylde-Per havde penge. 
Han havde indskærpet over for Tommy og de andre ved kassen, at alle 
skulle betale kontant, der hjalp ingen kære mor! 
Hylde-Per havde åbenbart ikke penge nok, og så stod han der hjælpeløs, 
som han plejede og så tiggende ud. 
Han sku´ fanme ikke ha´ kredit igen! Sådan en spasser-nasser.  
 
Karl-Henrik gik resolut hen til kassen og gjorde det meget klart for 
Hylde-Per, at alt det der med kredit var afskaffet, og at han naturligvis 
ikke kunne komme her og købe to øl og nøjes med at betale for en! 
Hvor var vi så henne, hvis alle gjorde det? 
Uddeleren havde foldet begge arme temmelig stramt over brystet og 
søgte at se meget bestemt ud. 
Det kunne Hylde godt forstå, men der var kun tale om en midlertidig 
ubalance i hans økonomi, og i morgen ville han kunne betale for den 
anden øl også. 
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Karl-Henrik tog hans anden øl, mens han vredt gjorde kort proces med 
den melding og satte ølflasken på plads igen. Hyldes øjne fulgte flasken, 
til den igen stod på sin plads. 
Der gjaldt kontant betaling overalt og for alle kunder! Basta! Og skulle 
han ikke overveje at emigrere tilbage til Mors? Kunne han ikke få langt 
bedre forhold der på øen? Han ville i hvert fald få flere kammerater, for 
der var ganske enkelt flere fulderikker dernede. Det vidste Karl-Henrik.  
 
-Find dig et andet sted at købe din alkohol, fyldebøtte! Det her er en 
pæn butik. Ikke for sutter som dig! 
Med disse kontante udmeldinger tog han fat i Hylde og slæbte ham for-
bi andre mere ordentlige kunder hen til døren, hvor han stak ham en på 
skrinet og sparkede ham ud. Hylde faldt, men hans ølflaske gik ikke i 
stykker mod fortovet, fordi han havde åndsnærværelse nok til at holde 
den højt. 
-Idiot! Brummede Karl-Henrik i første omgang og skulle lige til at gå 
ind igen, da han lagde mærke til, at der flød væske ud under Hylde. Han 
gik hen til ham: 
-Sig mig engang, hvad er det?  
og pegede på væsken, der i en smal strøm banede sig vej på asfalten.  
-Ligger du og pisser på mit fortov? 
En pludselig opstået mistanke fik Karl-Henrik til at bøje sig ned og snu-
se. Pis! Det var det ikke. Tænkte han det ikke nok. Der var ingen tvivl! 
Det var ren og skær whisky! 
Han rejste sig rasende op og råbte: 
-Har du stjålet whisky? Så sku´ da fanden stå i det!! 
Han hev ham trods hans protester resolut op, fik fat i resterne af fla-
sken med 12-års mærket, trak ham hele vejen ind gennem butikken og 
ind på kontoret og ned i en stol. Så greb han telefonen og bad Thisted 
Politi om at komme med det samme. Kunde grebet på fersk gerning i 
butikstyveri! 
 
8 minutter senere stod to granvoksne uniformerede betjente i døren, og 
efter at have fået historien klarlagt bad de Hylde-Per om at følge med. 
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Det var ikke første gang, og nu måtte der statueres et eksempel, mente 
Karl-Henrik rød i hovedet af galden. Når det oven i købet var whisky, 
12 års, var det i sagens natur ekstra alvorligt. 
Hylde gik mellem de to store betjente hele vejen op gennem butikken 
forbi de andre kunder og blev kørt ind på politistationen, hvor man gik 
i gang med den sædvanlige procedure. Derfor varede det heller ikke 
længe, inden han blev løsladt igen, men denne gang med risikoen for en 
sigtelse. De andre gange var han sluppet med advarsler. Assistenten, der 
udspurgte ham, luftede ud på kontoret bagefter. 
 
 
Da Karl-Henrik senere kom hjem, hørte han stemmer inde fra stuen. 
Katrine sad derinde og talte med en ung, lyshåret pige, der straks rejste 
sig, da han trådte ind. 
-God dag, jeg er Hanne Lene Andersen. Jeg kunne godt tænke mig at 
blive ung pige i huset hos jer. Jeg ville godt tjene lidt ekstra lommepen-
ge… 
-Nej, javel, sagde han glad overrasket. Hun så godt ud, og det var abso-
lut ingen skade til. Katrine var sandelig handlekraftig, og det så ud til, at 
hun også kunne lide hende, og det var da lige så vigtigt. 
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3 
 
Selve byen Bøgsted Rende var ikke noget at prale af i forhold til Tøn-
der.  
Alligevel, - Thy og 55.000 indbyggere måtte være sagen, tænkte Martin. 
En helt ny by, kun fem år gammel, nærmest et eksperiment. Beliggende 
i Thy, det eneste sted i Danmark uden krise. 
Om vinteren boede der i byen omkring 2.000 fast, om sommeren ofte 
det femdobbelte, når alle sommerhusejerne og især de tyske turister 
kom valsende i deres Mercedeser og BMWer og Audier og erobrede 
sommerhuse og wellness-hotellet ”Hallo”. 
Et par brochurer fra Thy var en fabelagtig god reklame for området 
især den der ”Ta´ Thy ved hornene!”. Thy ved hornene. Brochuren op-
fordrede faktisk én til at gøre noget alvorligt ved sit liv: ”Kom, hvis du 
kan noget! Har du uddannelse eller penge, er det her, du får mest ud af 
det.” 
 
Han kunne læse, at Thy var blevet Danmarks vækstpunkt nummer et. 
Der var anlagt motorvej fra Herning op over Thisted og videre til Ål-
borg, det var besluttet, at lufthavnen skulle åbne igen, og en metro var 
blevet bygget. Metroen forbandt Thisted med Bøgsted Rende, og herfra 
gik der afstikkere mod Hanstholm i nord og Stenbjerg i syd. Metroen 
var simpelthen gravet ned under kystvejen og var et teknisk set genialt 
stykke ingeniørarbejde, hvilket også klart fremgik af flere af pjecerne. 
Adskillige thyboere havde været med til at bygge den. 
Den havde kun kostet en fjerdedel af den i København, fordi thyboerne 
ganske enkelt havde valgt de gravemaskiner, der i sin tid gravede ud 
under Storebælt. 
 
Martin kunne godt lide at sidde på Tønder Bibliotek og læse Thisted 
Dagblad, selv om det var fra dagen før. Det var nok nødvendigt at sætte 
sig lidt ind i det område, man muligvis ville flytte til. 
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Regeringen og folketingsflertallet havde tændt det grønne lys for en ud-
bygning af nationalparken og dermed skabt de vilkår, der skulle til, for 
at dens egen 10-årsplan kunne opfyldes.  
Et aktivt kvindeligt flertal i Thisted Byråd af samme partifarve som re-
geringspartiet var hurtige til at følge efter med dette eksperiment, der 
indtil videre måtte betegnes som en stor succes, idet befolkningstilvæk-
sten i Thy foreløbig var på over 20%, de fleste af egen avl, hvilket thy-
boerne satte pris på. På det punkt var indavl lig med kvalitet. Der var et 
væld af oplysende artikler om kulturen. 
Thyboerne var ikke storsnudede. Det havde de absolut ingen grund til 
at være. Det var man kun, hvis man ikke var stor og alligevel fremture-
de. 
 
 
Foråret kom og gik langt hurtigere, end Martin havde forestillet sig. 
Den endeløse vinter var ikke endeløs, og Martin havde søgt et job på 
Bøgsted Skole, havde været til samtale og fået det. Han havde mødt 
flinke, venlige mennesker og havde hele tiden sammenlignet dem med 
viceren, der desværre faldt igennem hver gang.  
 
Dagen efter ansættelsesbrevets ankomst stillede han inde på skolens 
kontor, holdt en lille pause, lavede så at sige en mindre spænding i loka-
let, – og sagde op med lav, men klar stemme. 
Viceren kiggede bare ned i sine papirer, mens inspektøren beklagede 
hans afgang og samtidig ønskede ham held og lykke det nye sted. 
-Ja, jeg får et ønskeskema, kunne han ikke lade være med at meddele 
dem.  
Det kunne de måske lære lidt af,- i stedet for at sige farvel til gode med-
arbejdere. 
 
Viceren så et øjeblik op. Så rejste han sig fra stolen og gik hen til skran-
ken: 
-Ønskeskema får man, når man har vist, at man er en god lærer! 
Martin udtrykte en tak for sangen på sin egen måde: 
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-Hvornår viser man, at man er en god vicer? og smækkede med døren. 
Der skulle egentlig ikke smækkes med døren, men det skete så alligevel. 
Den gik nu også for let, den dør. Måske fordi mange før havde været 
den tur igennem. 
De par gange han skulle den lange vej til Thy, var det altid op over 
Nystrup Plantage med golfbanen. 
Således også i dag efter at have besøgt en mægler og købt et fint lille 
hus. Det var en flinker mægler, så flink, at man godt kunne tro, han 
nærmest var købers mand. 
 
Han standsede et øjeblik i nærheden af golfbanen og sad og så ud på 
landskabet. Forkrøblede og vindblæste fyrretræer blandede sig med 
stoute graner og åbne arealer med lyngen i overvejende brune farver; til 
september ville den blomstre anderledes farvestrålende i mere violette 
nuancer. 
Der gik en ældre herre ovre på øvebanen og slog til sine bolde.  
Det så ret lovende ud. Det var spændende at følge de gule boldes skæve 
flugt langt ind i skoven. Hvem skulle hente de bolde? 
 
Det kunne ikke gå galt med det nye liv heroppe. Det var kickstarten, 
der skulle til, kunne man godt fornemme. Det dejlige solskin hjalp na-
turligvis en hel del og gav håbet ny farve. Det var tiltrængt at kunne 
starte på en frisk og lægge de sidste års ørkenvandring bag sig. Der hav-
de været få oaser, men selvfølgelig – en hel del portere i dem. 
Den der Café Splitte Mine Bramsejl nede på havnen i Bøgsted var et 
dejligt sted at sidde og slappe af. 
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4 
 
De to ejere havde flere møder, og selv om det gik trægt, nærmede de sig 
en afklaring. Karl-Henrik var ikke sådan at bide skeer med, men på den 
anden side ville Troels ikke give køb på noget. Hverken goodwill eller 
lager ville han forære Karl-Henrik. 
Karl-Henrik måtte bide i det sure æble og acceptere Troels´ krav. 
Eneejeren og enemultiuddeleren fejrede sin overtagelse af MultiBrugsen 
med flag, balloner og gratis lokal fadøl til kunderne. Troels glædede sig 
tydeligt over at have fået en lederstilling i Viborg i Bilka trods sin rela-
tivt unge alder. Hans mulighed for at avancere og tjene penge ville være 
noget større end her i Bøgsted Rende. Så med en pæn pose penge, alt 
for pæn efter Karl-Henriks smag, rejste Troels i slutningen af sommer-
ferien. 
Tilbage var Karl-Henrik, der allerede havde meddelt fru Martinsen, at til 
jul var det godnat med hende, og hun måtte finde sig noget andet. Han 
ville fremover satse på ungdom, fantasi og arbejdsiver, og uden at sige 
det direkte lod han hende forstå, at pensionister ikke kunne være ansat i 
Bøgsted Rende MultiBrugsen. 
Han havde bedt hende komme ind på kontoret, og der havde han de-
klameret meget poetisk, når han selv skulle sige det: 
-Når alder begynder at trykke, du sørme derhjem´ må rykke! 
Den egentlige grund var den enkle, at han ikke gad se på gamle menne-
sker. Gamle mennesker havde rynker, hørte dårligt og var altid duknak-
kede, skaldede og fede. 
De ældres tilstedeværelse i butikken kunne dog gå an, hvis de købte 
godt ind.  
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5 
 
På skolen var alt gjort klart til det nye skoleår og til at modtage den nye 
lærer. Aftenen før var der en lille sammenkomst for Martin, hvor foræl-
dre til hans klasse bød ham velkommen i gymnastiksalen. Mere end 
halvdelen var mødt frem, og det var han godt tilfreds med. Han fik lej-
lighed til at hilse på dem og syntes godt om det hele.  
Lettere nervøs trykkede han en forvirrende masse hænder. Mobilen rin-
gede, lige da han skulle til at hilse på uddeleren. Man flåede den frem af 
gammel vane, men Karl-Henrik var væk, da samtalen var overstået. Nå, 
forhåbentlig tog han det ikke ilde op.  
Mange af forældrene kunne fortælle ham, at der var en del problemer 
med især de andres børn. De var lettere umulige og ødelagde undervis-
ningen for deres egne børn. Det skulle han være opmærksom på, og det 
lovede han. 
 
Hans egen private og hemmelige målsætning var, at der skulle andre 
boller på suppen. Nu skulle det være! Væk med mindreværdsfølelsen, 
der jog ind i én, hver gang det gik skævt med kærligheden, eller der var 
nedtur på jobbet. Det skulle være slut. Tænk positivt. Det var rådet, 
man havde læst i ”Folkeskolen”. Respekt til eleverne og kollegerne og 
lederne. Intet mindre. Så ville ”respekt fra” følge helt naturligt, og man 
kunne omsider føle sig som en ansvarlig voksen, de andre regnede med. 
Det at være lærer var blegnet noget i forhold til det at blive lærer. 
 
Under morgensangen næste dag bød inspektøren velkommen til det nye 
skoleår og også til ham, den nye lærer, i hall´en, og alle klappede. Der 
blev forhåbentligt noget at klappe af. Alle lærerne stod klistret op ad 
væggen, mens elever og forældre sad ned.  
 
 
 
Han takkede inspektøren for velkomsten og blev bagefter bænket på 
lærerværelset, et lille hyggeligt et, præcis sådan som han havde længtes 
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efter. Det var fint med noget mere lydhørhed. Bøgsted Rende Folke-
skole var svaret. 
På skolen var der ingen, der havde noget at bemærke vedrørende hans 
etniske baggrund. Måske var de så høflige, at de undlod at nævne det. 
Bag hans ryg ville de nok snakke og sige: Han er sønderjyde. Hvordan 
skal det nu gå? Hvorfor har de ansat en sønderjyde? 
Hans indtryk fra sit sparsomme kendskab til Thy var i det store og hele, 
at man altid ville blive anerkendt, bare man ikke kom fra naboområder-
ne Mors, Salling eller Hanherred. 
 
Flere af kollegerne var henne og præsentere sig, og en af dem var god at 
snakke med. Det var klasselæreren for syvende klasse, Lause, der var 
jævnaldrende og viste sig at interessere sig for noget af det samme. 
Martin spurgte ham forsigtigt ud om forældrene i sin klasse, og da de 
kom til uddeleren fra MultiBrugsen i Bøgsted Rende, løftede Lause høj-
re hånd og rystede den fra side til side. 
-Der er få thyboere, der ikke er gode nok, skal du vide, dæmpede Lause 
sig. En af dem er uddeleren. Han er forfærdelig.  
 
Lause havde kendt ham fra drengetiden i Sjørring. 
Han sagde med overbevisning i stemmen, at sådan var Karl-Henrik, og 
sådan havde han altid været: En fars dreng, gennemforkælet, den eneste 
af alle drengene i Sjørring, der altid fik sin vilje. Det havde lært ham, at 
han kunne få hele verden, gerne og om nødvendigt med alle midler. 
Lause tilføjede lidt dæmpet, at han faktisk havde gået i klasse med Karl-
Henrik. 
-Jeg er også gammel Sjørringdreng, sagde han. Jeg har kun skidt at sige 
om Karl-Henrik. 
-Han fik altid flest lommepenge. Han havde altid det nyeste tøj. Han 
havde altid masser af slik til at købe kammeraterne med. Hans cykel var 
den dyreste i hele Sjørring.  
Martin mente nu, at der måtte være formildende træk ved selv det vær-
ste afskum af menneskeheden, men heri var Lause helt uenig. 
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-Det kan godt være, du kan finde formildende træk hos alle andre, men 
du kan sgu ikke finde nogen hos Karl-Henrik Vesløs. 
Martin var dog parat til at give ham lidt ret. Bare fordi mobilen lød, ville 
han ikke hilse. Han kunne da være kommet bagefter? Have sagt, nå, var 
det noget vigtigt? Ja, vi har alle travlt og må passe vores. 
 
På den måde fik Martin både vist lydhørhed og evner til samarbejde 
samt endnu bedre teoretiske forudsætninger for at bo i Thy. 
 
Ugen før havde for ham været en travl uge. Noget af arbejdet med at 
forberede sig til skolen bestod i at lære elevernes navne at kende. Han 
havde fået udleveret deres billeder og tilhørende navne og terpede læn-
ge og omhyggeligt. Til sidst syntes han, at han kunne det godt nok.  
Den første time stod han over for klassen, mens nogle få forældre sad 
nede bagerst. Hver af eleverne havde på et stykke pap skrevet deres 
navn og stillet det foran sig, en idé inspektøren havde fået. 
Martin mente smilende, at det da var unødvendigt med de der navne-
skilte, da han havde brugt hele sin sommerferie på at lære alles navne 
udenad. 
En dreng på en af de bagerste pladser lagde sit skilt ned og sagde højt: 
-Hvad hedder jeg? 
I samme sekund kunne Martin ikke huske det og fortrød i det næste, at 
han havde sagt det med sommerferien. Nu blev han helt til grin. Og 
hans ansættelse var sådan cirka 50 minutter gammel. 
-Øh, lad mig tænke mig om. Han søgte at vinde tid og fiskede febrilsk 
et eller andet sted inde i hjernen efter svar. 
-Hvad hedder jeg, blev den formastelige dreng ved. Martin begyndte 
langsomt at synes, at han var noget irriterende. 
-Jeg tror, jeg må give op, stammede Martin. 
En fnisen og adskillige smil bredte sig, da drengen gentog: 
-Hvad hedder jeg? 
En dame nede bagved rejste sig og gik hen og sagde noget til ham. 
Martin beklagede og undskyldte sig med, at der var så meget nyt for 
ham. 
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Efter en times tid med forskellige indslag om planen fremover på klas-
sen var der afgang for forældrene, og eleverne gik til frikvarter. 
Sidst kom drengen og borede i såret: 
-Hvad var det så, mit navn var?  Hans mor tilføjede, mens hun gav 
hånd: 
-Det er vigtigt at kunne navnene. 
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6 
 
I den følgende tid gik det dog efterhånden bedre, og Martin kunne 
mærke, at forskellen på en stor skole og en mindre skole var mærkbar 
på flere områder. Der var et tættere sammenhold her på den mindre og 
åbenbart ikke så mange konflikter, og han fik mange opfordringer til at 
deltage i et væld af fælles arrangementer, lige fra idrætsforeningens 
sommerfest til at synge i kirkekoret.  
Det sidste skulle han nok lade være med. Han var for længst udmeldt af 
folkekirken, men respekterede naturligvis andre nordiske menneskers 
tro på en mellemøstlig gud formuleret i en ret gammel samling tekster 
forfattet af beduiner, nomader, stammefolk og andre mennesker fra 
området.  
Han gik ovenpå. Fra overstuen, som han kaldte den lille stue på første 
sal, var der et formidabelt kig til Langgade, der gik hele vejen gennem 
Bøgsted Rende. I horisonten var Vesterhavets blå og mellem vandet og 
byen et større grønt klit- og lyngområde, hvor man lige kunne skimte 
det røde sømærke. 
En lidt lurvet mandsperson kom slingrende hen ad fortovet. Det kunne 
man da kalde en balancegang. Ikke et hverdagssyn her i Bøgsted. En bil 
kørte langsomt op på siden af ham, og chaufføren råbte et eller andet 
ud ad vinduet til den usikkert gående herre, der var lige ved at ramme 
bilen. 
Den standsede brat, og chaufføren sprang ud og løb om til ham, greb 
fat i ham og var øjensynlig blevet vred. 
En cyklist bag bilen opdagede ikke, at den var standset og kørte direkte 
ind i den og væltede. 
Martin løb ned for at hjælpe den tilskadekomne. Inde på fortovet havde 
chaufføren fat i fulderikkens tøj og havde hævet hånden for at slå ham, 
imens han skældte ud. Martin bøjede sig ned over den unge mand, der 
lå på gaden bag bilen og talte til ham. Det var en tysk turist åbenbart, og 
da Martin var usikker på hans skadesomfang, tog han resolut sin mobil 
og tilkaldte ambulancen.  
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-Hov, hov, råbte Martin, slap nu lige lidt af, vi har en såret cyklist her, 
kunne I ikke hjælpe lidt i stedet for? 
Chaufføren smak den anden en på skrinet, men slap ham så. Manden 
skyndte sig at humpe videre, mens chaufføren gik om til Martin og ty-
skeren. 
-Jeg gider kraftedme ikke sådan en fuld stodder, der gør byen og min bil 
usikker. De kan eddermugme rejse hjem, hvor de kommer fra, kan de! 
Han var sgu ved at skramme min bil, lede stodder! Nå, was ist in Weg 
mit dir? Kann du dich nicht vorsehen? 
Han havde vendt sig mod tyskeren, mens han belærte Martin om, at det 
altid var en fordel at kunne sprog. Han hjalp ham op at sidde, og man-
den blødte. Martin brugte et lommetørklæde til at tørre blodet af.  
 
Chaufføren havde haft så travlt med den fulde mand, at han selv helt 
glemte færdselsreglerne og egentlig også straffeloven. Det var jo rent 
faktisk hans skyld, at tyskeren var kommet til skade, men Martin sagde 
det ikke højt. Man ville nødig komme på tværs af ham, så fik man også 
bare en på skrinet. 
-Vi har kun én fucking stodder i byen, ham der Hylde-Per! Sagde han 
og pegede ned ad gaden, hvor den berusede netop forsvandt om et 
hjørne. 
Mens de ventede på ambulancen, udbredte han sine synspunkter yderli-
gere. 
-Han har udsolgt på alle hylder og burde fannemer pakke sine sydfrug-
ter og rejse hjem til Mors igen! 
Martin syntes, det var hørt før. Måske skulle man en dag køre til Mors 
og se lidt på de 22.000 indsatte. Hvornår var der mon åbent, og skulle 
man betale entré? 
 
Ambulancefolkene var der 10 minutter senere og tog tyskeren med til 
Thisted Sygehus efter at have sikret sig, at han havde euro nok i pun-
gen. Martin undrede sig, mens han og chaufføren stod og så efter den.  
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Chaufføren forklarede ham, at selv om udlændinge egentlig ikke skulle 
betale for sygehusophold, havde byrådet bestemt, at skulle danskere be-
tale for det i udlandet, skulle udlændinge også betale i Danmark.  
En fuldmægtig havde gjort opmærksom på, at EU faktisk ikke tillod 
den praksis, men borgmesteren gjorde kort proces og sørgede efterføl-
gende for at forflytte den nævenyttige fuldmægtig til Hurup.  
Så kunne han kloge den der.  
Chaufførens mund flækkedes af et grin og udbasunerede den sædvanli-
ge konklusion: 
Eftersom fuldmægtigen var indfødt thybo og nærmest tredje generation 
af slægten, var det svært at deportere ham helt til Mors.  
Da Martin gik hovedrystende hjem igen, dukkede den forestilling op, at 
han havde haft sin lille pistol med til at afgøre stridsspørgsmålet. Han 
havde for nogle år siden, da faderen var død, fundet en 9-mm Beretta 
med patroner og alt tilbehør i dødsboet, men vidste godt, den var ulov-
lig. Chaufføren ville nok have syntes, det var i orden, hvis man havde 
skudt ham bistandsklienten.  
 
Ved fundet af pistolen tænkte Martin dengang på, at han godt kunne 
have brugt den, da han gik i 5. klasse og hele tiden var udsat for bossens 
forfølgelser. Bossen og hans evindelige jagen i frikvartererne resulterede 
som regel i, at Martin blev fanget og udsat for diverse lidelser. Stillet op 
ad en firkantet mursøjle med begge arme vredet bagud, mens bossen 
selv stod foran og kørte knytnæverne op og ned ad hans ribben. Mafia-
bossen, der bestemte over alle. Med pistolen kunne man om ikke skyde 
ham, så i hvert fald skyde ham i foden. Det kunne give ham en lære-
streg. Og huske ikke at ramme i egen fod. 
 
 
 
  

Denne side er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 



 

25 
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Undervisningen gik fint i begyndelsen bortset fra episoden med navnet. 
Men snart mærkede Martin, at der var andre ugler i mosen. En dansk-
times fredelige fordybelse i dansk stil blev brat afbrudt af noget larm fra 
den bagerste ende af klassen. 
Han rejste sig fra katederet og gik derned. Hans Viggo og Bubbi skænd-
tes. Bubbi hed egentlig Klas, men blev aldrig kaldt sådan. Ingen vidste 
hvorfor, og det var også ganske ligegyldigt. De skændtes om et eller an-
det, som Martin ikke kunne finde ud af. Han søgte at standse dem og 
lagde sin hånd ned på bordet mellem dem. Sådan havde han set, at bok-
sedommere gjorde, når de skulle standse kampen. Her resulterede det i, 
at Bubbis hånd knaldede ned og ramte hans. Det gjorde ondt, og han 
kunne heller ikke lade være med at sige avs. Det lød dumt, men med-
førte, at de stoppede, og en del elever begyndte at grine. 
Han fandt ikke ud af, hvad der var galt. De arbejdede videre og lod som 
ingenting, men der var stadig en del fnisen i krogene. 
Nu skulle han altså på banen. Respekten og grebet smuldrede formelig 
ud mellem fingrene på ham, og det var alt andet end rart. Hjælpeløshed. 
Afmagt.  
Han rømmede sig og bad dem lægge skriveredskaberne fra sig. De kig-
gede spørgende op, nogle stadig fnisende. 
Så begyndte han at fortælle myten om Kraka. Der var helt stille i rum-
met, og han fik mod til at gå ind i historien med dens krav om at ''Du 
skal komme nøgen, men dog påklædt. Du skal faste, men dog spise.'' 
Han holdt passende pauser og nød mere og mere den åbenlyse stem-
ning af nysgerrighed og fascination over, hvordan Kraka ville klare den 
opgave. Klasseværelset emmede af pædagogisk foretagsomhed, og i det-
te øjeblik kunne han drømme om, at en kollega eller måske endda sel-
veste inspektøren kiggede ind. 
Lige inden han afslørede, at Kraka kom nøgen iført fiskenet med et løg 
mellem tænderne, lukkede han munden et par sekunder og så insiste-
rende på dem. Alles øjne var vendt op mod ham, og for første gang i 
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Bøgsteds 6. klasse havde han dem. Han havde dem virkeligt! Skulle der 
ikke andet til?  
Da han havde afleveret slutningen på myten, lod han igen et par sekun-
der gå, så de kunne synke den. De var da godt nok modtagelige, når det 
gjaldt. Han var glad og forventningsfuld og skulle lige til at brede my-
tens morale ud for dem, da Bubbi rakte hånden op: 
-Hvornår har vi egentlig efterårsferie? 
 
 
En time lidt senere diskuterede de blomster og deres forskellige farver 
og dufte. En eller anden omtalte de stærkt gule blomster, som han kald-
te smørblomster. Martin rettede ham og sagde, den hed ranunkel. Der 
opstod tavshed, mens de alle tyggede på den. Det var rart, at man sådan 
kunne gøre dem klogere, og han bad dem slå op i bogen. Lidt efter var 
Hans Viggo der og rakte hånden op: 
-Hvis det hedder rakunkel, hvorfor siger alle folk så smørblomst? 
-Det hedder altså ranunkel, Hans Viggo. Jeg skal ikke kunne sige det, 
men det er vel, fordi farven i blomsten er så gul som smør. 
-Er der så noget i vejen for at kalde den smørblomst? 
-Altså, når den hedder ranunkel, skal vi vel også bruge det ord? 
-Men vi siger jo også kneppe og bolle, når de voksne siger samleje og 
kønslig omgang! 
Der opstod en piften og grinen og støj, og Casper tog sin ene sko af og 
hamrede den i bordet. Selv den søde Ulla skraldgrinede. Ham Hans 
Viggo var da noget speciel. Martins ansigtsfarve blev en kende blegere. 
Fingrene lukkede og åbnede sig. 
Døren blev smækket op og der stod hr. From, der var klasselærer i den 
artige 4. klasse inde ved siden af. 
-Hvad foregår der her? 
Eleverne dæmpede sig, da de så From. 
-Vi har styr på det, From.  
Han skulede bistert ud over klassen og også lidt på Martin, inden han 
gik igen. 
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Hr. From havde hængerøv, hvilket kun kunne skyldes, at han ikke hav-
de særligt mange par bukser.  
Så vendte han sig mod sin klasse og gav dem lektier for til næste dag. 
 
Samme aften befandt han sig på Café Splitte Mine Bramsejl og fik sin 
porter. Det var dejligt at sidde her og slappe af og lade verden køre for-
bi derude. Tilfredsheden med skolen var ikke i top. Det var synd at sige. 
Det var ærgerligt, at eleverne mere var imod end med. Indtil nu var de 
ikke stort bedre end dem, han forlod sidste skoleår i Tønder. I dag hav-
de han troet, at miraklet var på vej. Men som sædvanlig var det udeble-
vet. Den fantastiske pædagogiske kæmpeeksplosion var blevet erstattet 
af en smørblomst. Var han kommet videre siden Tønder, eller hvor var 
han havnet? 
 
Gennem vinduet kunne det eneste kunstværk i Bøgsted Rende skimtes, 
en stenskulptur, der naturligvis havde fået navnet Rendestenen. 
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8 
 
En aften skulle både Karl-Henrik og Katrine til møde og det hver for 
sig. Da Karl-Henrik mødte op i Thisted til revisormødet, var det aflyst. 
Revisoren, der skulle fortælle dem om vigtige sider ved det at drive en 
forretning, var blevet syg. Karl-Henrik skældte formanden for arrange-
mentet ud over ikke at være blevet informeret i tide. 
Så han kørte ærgerligt hjem igen. Halvanden time spildt! Mundvigene 
pegede klart nedad.  
Den direkte motortrafikvej fra Thisted til Bøgsted Rende var bred og 
overskuelig og var derfor velegnet til en fart, der i højere grad stemte 
med moderne bilmotorer end de sølle 90, man måtte køre. 
På vejen foran ham tøffede en rød Volvo PV 544 sindigt af sted. Der 
var i hele Thy kun én rød PV 544, og den tilhørte Hans Peter Johansen, 
forhenværende landmand, nuværende pensionist, far til Lause henne fra 
skolen. 
Hans Peter kørte meget langsomt, det var faktisk spørgsmålet, om han 
holdt stille, og Karl-Henriks blodtryk holdt sandelig ikke stille. Han 
speedede op og drejede tæt udenom og overhalede. Ved at være snært 
på ham kunne han give Hans Peter fingeren.  
I det samme slog Hans Peter et lille sving ud mod midten af vejen, og 
dermed strejfede de to biler hinanden, så Karl-Henriks sorte BMW kom 
i slinger. Det lykkedes ham at få kontrol over den, og han bremsede op 
og holdt skarpt ind til siden for at tale lidt med Hans Peter.  
Han sprang ud af bilen og fór hen til ham, rev fordøren op og hev ham 
ud af bilen. 
-Sig mig engang, hvordan fanden er det, du kører? 
 
Hans Peter spærrede forskrækket øjnene op og genkendte lige med det 
samme Karl-Henrik, hvis fortrukne ansigt holdt sig i forholdsvis røde 
farver. 
-Hva, hva, hvad mener du? 
-Du kørte ind i mig, da jeg overhalede dig. Se her! 
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Karl-Henrik trak ham med hen, så han selv kunne se de røde striber på 
siden af den sorte BMW. Havde sagen ikke været så alvorlig, så det fak-
tisk rigtig flot ud med et par fartstriber!  
 
-Det der! Karl-Henrik pegede. Det har du gjort. Er du med? 
Hans Peter, der ikke rigtigt anede, hvad den anden snakkede om, nik-
kede bare. 
-Og du skal betale for en omlakering, er du med? 
-Ja, ja, selvfølgelig. 
Karl-Henrik fik fat i et stykke papir og pegede nederst på siden, hvor 
Hans Peter skulle skrive under. Da han ligesom tøvede, tog Karl-
Henrik fat i ham, rystede ham og hvæsede: 
-Jeg tror, det er bedst for dig, hvis du skriver under nu! 
Alvoren i hans stemme burde ikke være til at tage fejl af. Hans Peter så 
ud til at være blevet overbevist om, at det var bedst for ham at skrive 
under. 
Karl-Henrik slap ham og tilføjede datoen. Så stak han papiret i lommen, 
hilste med to fingre til hovedet og sagde, inden han smækkede døren i 
og kørte: 
-Ha´ en fortsat god dag! 
 
 
Da han kørte ind i dobbeltgaragen, var Katrines lille røde Polo ikke at 
se. Han gik ind i stuen, hvor Hanne Lene sad og læste.  
-Nå, er det gået godt? 
-Ja, det kan du tro. De sover begge og faldt faktisk i søvn, da jeg havde 
læst en historie for dem. 
Hun havde rejst sig. Hun var faktisk enormt sød, som hun stod der 
med det lange, lyse hår. Karl-Henrik skruede lige charmen på. 
-Ku´ du ikke tænke dig lige at nyde en lille én med mig? Han gik hen til 
glasskabet, hvorfra han hev en flaske sødt og stærkt frem. 
-Nej tak, jeg drikker sjældent spiritus. 
-Når jeg nu presser lidt, så er jeg sikker på, at du godt lige vil smage. 
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Hun blev ved med at nægte, men blev dog stående. Han satte sig med 
sit glas og stirrede på hende. 
-Du er godt nok en sød pige, mente han. 
Hun slog øjnene genert ned. Han rejste sig og tog om hende: 
-Vi er forfærdelig glade for at ha´ dig her i huset, og du betyder så me-
get for børnene. 
Hun smilede glad til ham, hvilket han tog som en slags opmuntring, og 
han skænkede et lille glas op til hende og nødede hende. Da hun drak 
lidt af det, vrængede hun over hele ansigtet. 
-Du skal nok drikke lidt mere, før det smager virkelig godt! 
Han charmede sig ind på hende, og hun lo. Hun drak lidt mere. Karl-
Henrik vidste nok, hvordan sådan nogle småpiger skulle tages. 
Musikken på anlægget kom i gang, og han spurgte hende, hvad hun 
godt kunne lide at høre. Hanne Lene svarede beredvilligt, og efterhån-
den gik det lidt bedre med hendes drikkeri. Glasset blev tomt, og hun 
stillede det fra sig på bordet. Straks hældte Karl-Henrik lidt mere i det 
og gav hende det, og han fornemmede, at stemningen blev lidt mere af-
slappet. 
Han placerede sig hos hende i sofaen, hvor han kyssede hende. Han 
følte, at hun var villig, selv om hun værgede for sig, det havde hun nok 
læst et eller andet sted, at man skulle. 
Han fik hånden op under hendes kjole og fik hevet trusserne af hende, 
presset hende ned at ligge og lagde sig ovenpå. Hun kæmpede lidt på 
skrømt, følte han. Begæret havde taget over, og det kunne man ikke 
kæmpe mod.  
Bagefter lå han ved siden af hende og slappede af. 
Han tilbød at køre hende hjem, for hun gik noget usikkert på benene, 
følte han. Selv var han trods alt så ædru, så han sagtens kunne køre bil. 
No problem. 
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Martin befandt sig stort set godt i Bøgsted. Rutinerne i dagligdagen var 
ved at sætte sig, og han nød det gode vejr her i sensommeren, samtidig 
med at han fandt naturen enestående. Flere gange cyklede han ligefrem 
ud på de små stier i skovene eller i reservatet og fandt enestående flora 
og fauna. 
 
Derimod gik det stadig ikke helt, som det skulle med klassen. Ikke læn-
ge efter oplevelsen med ranunklen fattede han ganske langsomt, at de 
brugte ordet smørblomst i andre sammenhænge. Det gik efterhånden 
op for ham, at det var blevet hans øgenavn. Hvem skal I have? Vi skal 
have smørblomst. Det havde han tilfældigt hørt i et frikvarter, hvor han 
havde åbnet vinduet på lærerværelset. From stod altid henne i hjørnet 
og røg, men han kunne ikke finde ud af at åbne vinduet. Røgen genere-
de tilsyneladende heller ikke de andre kolleger eller inspektøren. Men 
Martin vidste da, at rygning inden døre var ganske forbudt.  
Måske havde Thy egne regler på det område. Man kunne godt blive 
usikker. 
Han vidste ikke, hvordan man skulle klare det der øgenavn. Hvordan 
skulle man få dem til at holde op med at kalde én det? Ingen anelse. Det 
var også lige meget, så længe de andre lærere intet vidste om det. 
 
Timen startede med brask og bram. Eleverne væltede ind efter frikvar-
teret, og et par stole og et bord fik et fur. Da alle var på plads, mente 
Martin, at dette var en god anledning til at drøfte disciplin og orden. Ik-
ke fordi man selv just var det store, fine eksempel. Så langt fra. Men en 
vis grad af orden burde der være i enhver klasse. 
Han indskærpede dem, hvordan han gerne ville have det, herunder at 
kaldes ved rette navn, og de lyttede opmærksomt. Da han var færdig, 
slog Hans Viggo den ene hånd ned over den anden, og de omkringsid-
dende grinede højt og larmende. 
Vreden kogte op i Martins ansigt, der skiftede farve til det højrøde. Han 
pegede på Hans Viggo og hvæsede: 
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-Du bliver tilbage efter timen! 
Resten af timen var der arbejdsro. De var nok alle lidt spændte på, hvad 
der nu skulle ske. 
 
Hans Viggo stod med hænderne i lommen og så provokerende ud. Han 
var stor af sin alder, lettere kraftig med vilde øjne. Der var ingen tvivl 
om, at han var klassens førende ballademager. 
-Sæt dig! Martin pegede på en stol. 
Han satte sig med et bump. 
-Har du problemer, Hans? Jeg synes, du har gjort dig uheldigt bemærket 
flere gange. 
Uheldigt bemærket var et god udtryk, der signalerede en skæv udvikling, 
samtidig med at det ikke var en direkte udskældning og slet ikke nedgø-
rende. Man måtte aldrig nedgøre elever. 
-Hvad har jeg gjort? 
-Du laver sådan et dumt klask, for eksempel. 
-Må man nu heller ikke slå begge hænder sammen mere?  
Han var provokerende. Ingen tvivl om det. 
-Er det dig, der har fundet på at kalde mig for smørblomst? 
Ikke en trækning afslørede, at han forbandt Martin med ordet, eller at 
der var noget med det ord i det hele taget. Han var da nærmest profes-
sionel. En løgner og forstiller af format. Og så kun 11 år. 
-Det kender jeg ikke noget til. 
-Nogen kalder mig for smørblomst. Og jeg vil vide, hvem. 
-Ja, det er ikke mig. Du kan selv spørge Bubbi. 
Det skulle nok nytte. At spørge kammeraten. Troede han, at man var 
født i går? 
-Ja, hvis du ikke retter dig og koncentrerer dig noget mere om skolear-
bejdet, er jeg bange for, at jeg må have fat i dine forældre. 
-Ja, så må du jo det. 
Han var ikke nem at stikke i. 
Martin kørte hjemad. Solen evnede ikke rigtigt at ændre i de nedad-
vendte mundvige. Var man i virkeligheden en dårlig lærer uden gen-
nemslagskraft? Det var et vigtigt ord, man havde lært sig på seminariet. 
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En vurdering af arbejdet i Bøgsted til nu ville højst kunne gi en 4´er på 
skalaen. 
 
Efter det normale besøg på Café Splitte Mine Bramsejl var han lige ved 
at brænde sine læber på den varme pizza, han havde bagt i ovnen. Øje-
blikkeligt slog det ham, at det ville hans far ikke have fundet sig i. Mar-
tin huskede en bestemt aftensmad, hvor faderen til at begynde med sad 
med den ene hånd foran øjnene. Det standsede al samtale, indtil det gik 
op for dem, at lyset over spisebordet hang for lavt. Moderen havde 
sænket lampen for at kunne tørre støvet af og havde ikke fået den op i 
samme højde igen.  
Da hun så samtidig serverede rygende varm mad, brugte han den anden 
hånd til at vifte sig foran munden, som havde han brændt sig. Uden at 
sige et ord. Alle havde været lammet, fordi han kunne blive så rasende, 
hvis maden ikke var i orden. Her var hele to ting gået galt. Moderen 
skyndte sig at rette den grove fejl med lampen. 
Hun havde derefter forsøgt at gøre det hele godt igen ved at tilbyde 
chokoladebudding til dessert, noget de ellers kun fik ved særlige lejlig-
heder. Faderen havde tøvende sagt ja, hvilket fik alle til at ånde lettet 
op. 
 
 
 
Da Lause hørte, at hans far havde mødt Karl-Henrik på en vej og mu-
ligvis, muligvis ikke var årsag til en skramme på Karl-Henriks BMW, 
havde han reageret med skepsis, indignation og til sidst vrede. Især den 
måde hans far fortalte om underskriftens tilblivelse, vakte hans harme, 
og han besluttede sig for at ville tale med Karl-Henrik og give ham et 
par borgerlige ord.  
Samme aften kørte han om på Engen og parkerede mellem et par træer 
uden for det store, trelængede hus. Det var snarere en kæmpevilla, 
skønnede han, ikke under 300 m2. 
Han ringede på. Katrine lukkede op og viste ham ind i stuen. 
-Er Karl-Henrik hjemme? 
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-Ja, jeg tror, han er lige udenfor. 
Der kom lyde ude fra entreen, og ind trådte Karl-Henrik Vesløs. 
-Goddag, Lause! Hvad så? Spurgte han Lause.  
Brynene var lettere rynkede. Han måtte da vide, hvad det besøg gik ud 
på: 
-Jeg er stærkt utilfreds med den måde, du behandler min gamle far på. 
Forleden aften. Da I strejfede hinanden derude ved kystvejen! 
-Nå. Hvordan det? 
-Han påstår, at du truede ham til at skrive under! 
-Nej, det ved den søde grød jeg ikke gjorde. Din far var godt klar over, 
at det kunne ha´ stået ham rigtig dyrt, hvis jeg ikke var undveget så me-
get, som jeg gjorde. Jeg skal sige dig, at da jeg overhalede, slog han et 
sving ud mod midten af vejen og kom derved til at ramme mig. Jeg 
havde åndsnærværelse nok til at styre yderligere udad og derved lige-
frem undgå en katastrofe. 
-Han siger ikke desto mindre, at du tog fat i ham, da du havde skrevet 
det stykke papir, og han følte sig truet. 
-Den gamle nar så ud, som om han slet ikke havde forstået, hvad han 
havde begået. Jeg ved sgu´ ikke, om han er dement, men han reagerede 
jo slet ikke på min dytten… 
 
Karl-Henrik havde åbnet stuedøren ud til entreen. 
-Så var der vel ikke mere? spurgte han. 
-Nej, det håber jeg ikke. Men jeg synes, du skal vide, at jeg ikke har en 
skid tillid til dig overhovedet. Jeg tror, du prøver at udnytte enhver situ-
ation til din egen fordel. 
-Ja, det er den omvendte verden, hvad? Farvel, Lause. Det var hyggeligt. 
Døren knaldede i bag ham. Han stod lidt, trak på skulderen og satte sig 
ind i sin bil og kørte bort. Omvendte verden? Han havde aldrig før ha-
det en person. Nok var han blevet gal på en anden, nok sur og træt af 
nogen, men hade? Karl-Henrik brød det mønster hos ham. Han mær-
kede, at han for alvor var begyndt at hade Karl-Henrik. 
Helt i modsætning til den søde Katrine, han var gift med. 
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I længere tid havde det undret Martin, at så mange af eleverne var søv-
nige, nogle var fraværende, og nogle var direkte underligt pjattede og 
ukoncentrerede. 
Han havde en del i alvorlig samtale, og flere af dem, han talte med, 
vrøvlede sært usammenhængende, og han fik mistanke om, at noget var 
galt med hans sjette klasse. Selvfølgelig var der noget galt med klassen. 
Flere af drengene havde svært ved at styre sig, og Hans Viggo og Bubbi 
var ikke de eneste.  
På lærerværelset var der ingen, der spurgte, hvordan det gik. Inspektø-
ren viste ingen interesse for en opfølgende samtale med sin nyansatte 
lærer, hvilket han ellers godt kunne trænge til. From havde som den 
eneste pålagt én, at man ikke skulle finde sig i et øgenavn. Visse elever 
havde omtalt én som smørblomst. Til at begynde med var det bare ikke 
forstået, hvad de mente, så måtte de spørges. Det er da bare dit kæle-
navn, svarede de. 
From mente, det var farligt med øgenavne til lærere. Han foldede sine 
hænder og så indtrængende på Martin: 
-Du må sørge for, det holder op. Ellers kan det gå ud over flere af os 
andre! 
 
Martin nikkede. Man var nok mere sårbar, når man hed From end 
Poulsen. Det var skægt, at From så sådan ud. Martin tænkte på bossen i 
sin tid. Han hed også det, han var. From her var så inderlig i øjnene. De 
var nærmest lyseblå, så milde og gode. Om lidt ville han lægge sin hånd 
over hans og give ham velsignelsen. Men han rejste sig bare og gik ud af 
lærerværelset med sin hængerøv efter sig.  
Han besluttede sig for at kontakte de forældre, der havde børn med en 
anderledes adfærd end normalt. Anderledes? Det havde de næsten alle 
sammen. 
En dag ringede han i det store frikvarter rundt til flere, men enten var 
de på arbejde, eller også var der optaget. Han udskød det til senere og 
drøftede mistanken med inspektøren. 
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-Hvad tænker du på? spurgte inspektøren. 
-Jeg tænker på, om drengene har været til fest og fået øl eller det, der er 
værre? 
-Hvad kunne være værre, spurgte den forbavsede skoleinspektør. 
-Hash, sagde Martin og stirrede direkte på ham. -Hash er kendt for at 
kunne have virkning flere døgn efter indtagelsen. De her drenge virker 
ærlig talt, som om de har røget hash! 
Inspektøren så måbende på ham. 
-Det vil jeg nu anse for temmelig usandsynligt. Vi herude i Bøgsted 
Rende plejer ikke at trækkes med den slags københavnerskavanker. Han 
skævede mistænksomt til Martin, som om det var ham, der havde ind-
ført hashen via Sønderjylland. 
 
Mon inspektøren i sin ophøjede verden havde distanceret sig fra virke-
ligheden? Samtidig blev Martin lidt ærgerlig, for i det stykke lignede han 
den inspektør, man var flygtet fra i Tønder. Måske kendte han i sin høje 
alder intet til hash, vidste måske slet ikke, hvad han talte om? 
-Må jeg sende forældrene et lille brev med min mistanke? 
-Neeeej, det, tror jeg, ville kunne skabe panik. Unødig ængstelse, blot 
fordi du har fået en mistanke.  
-Men du har vel intet imod, at jeg retter henvendelse til de enkelte for-
ældre? 
-Neeeej, altså hvis du er forsigtig og går roligt frem. Når du så mærker, 
at der er en mulighed for at nævne det der hash, så skal du selvfølgelig 
sige det. Men jeg ønsker ikke, at du siger det som det første. Det ville 
være ulykkeligt. 
-Jeg skal gøre det diplomatisk. 
-Ja, tak! 
Inspektøren så virkelig ængstelig ud. Martin havde alligevel sjældent set 
eller hørt om en så konfliktsky skoleleder. Det var nok derfor, at han 
havde så mange panderynker. Det var fascinerende at se det vaskebræt, 
der bølgede fra øjnene og opad og efterhånden fladede noget ud og 
blev overtaget af issens mere jævne og glatte struktur.  
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Martin sukkede, da han kiggede ind på lærerværelset. Gjorde man nu 
også det rigtige?  
Nu var det hele ellers begyndt så godt heroppe i det fremmede. Ja, lidt 
småtterier havde der været. Klassen havde man slet ikke styr på endnu, 
men det kom. Det var han overbevist om. 
 
Lause var noget mere ligefrem og udstødte helt spontant: 
-Selvfølgelig skal du sige ligeud, hvilken mistanke du har. Det er da bed-
re at sige det og så derefter opdage, at det ikke er hash end omvendt! 
Martin var mere enig med Lause end med inspektøren. Men man turde 
ikke helt gå imod inspektøren. Han var trods alt en særdeles velrenom-
meret mand i Bøgsted Rende og havde været inspektør i Thy siden før-
ste verdenskrig eller nå ja, i hvert fald i mange år. 
 
-Hvor får de hashen fra? ville Martin godt vide. 
-Jeg tror, de henter den i Thisted. Metroen tager højst 20 minutter. Der 
er masser af muligheder. Væksten har en bagside. Og så må du jo huske 
på, at vi har Thylejren i nærheden. Der kan du altid få hash! 
-Ja, politiet holder af og til razziaer, har jeg hørt! 
-Ja, og de finder som regel også noget hver gang. Der går rygter om, at 
de altid har hash på lager! Det siges, at hvis betjentene i Thisted sidder 
og keder sig lidt, kører de lige en tur ud i Thylejren. De får altid fat i 
hash, pot, galar, tjald, skunk, det fede, eller hvad man nu kalder det, og 
som regel høster de lige en mark eller to med hamp. Så anholder de et 
par stykker, og når de kører dem hjem til stationen, synger de højt for 
de pågældende og altid ”Marken er mejet og hashen er høstet”... 
-Jeg troede, at thyboere ikke røg hash, men fik deres kick af at snyde det 
offentlige! 
Martin smilede af sin egen naivitet. Fordomme er forestillinger, man har 
på forhånd. Klart nok.  
 
-Ja ha, det troede du. Næh, du. Dem i Thylejren er stort set alle sammen 
københavnere. Egentlig er vi thyboere kun lidt bedre end andre menne-
sker. Du skal huske på, at den meste kriminalitet heroppe begås af til-
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flyttere, som regel morsingboere. Nogle gange folk helt fra Sallingland 
og andre lande. Og så har vi et grumme træk ind fra Hanherreds nordli-
gere egne opad mod Fjerritslev. Der var engang bal i forsamlingshuset i 
Klitmøller, hvor bønder og fiskere festede den. Så kom en 10-12 unge 
læderjakker fra Fjerritslev og skabte sig tosset og ville ind. Det kom de 
ikke! De ville ikke ha´ tur med dem! 
Martin forstod ikke alle thyske gloser og vendinger og spekulerede over, 
hvad det var for en tur, de ikke ville have med dem.  
-Nå, jeg tror, jeg vil orientere nogle af forældrene! Martin gad ikke rig-
tigt høre på hans pralerier. Man kunne da også, hvis det her var en pra-
lekonkurrence, fortælle et par gode historier fra Sønderjylland. 
-Vent lidt. Du skal lige høre resten af historien. For så truede de med, at 
de ville hente forstærkning. De kørte minsandten hjem igen og ringede 
til deres venner i Halvgrimmen og Brovst, og så kom de tilbage. Over 
50. Men i mellemtiden havde vore tapre unge mennesker her samlet 
drengene fra Nors, Hanstholm, Hundborg og Snedsted, og så tog de 
kærligt fat i rockerne. Og Store-Lars fra Vester-Vandet tøffede med sin 
kæmpetraktor, der kan køre i mosen og vejer mere end seksten tons, 
hen over deres kværne, så de alle fik smalle fælge. Det var en aften, kan 
jeg godt fortælle dig. Nå, smut så. Jeg kan altid senere vise dig billederne 
fra festen. 
 
På hjemvejen holdt Martin ind i MultiBrugsen for at hente et par poser 
havregryn. Da han var på vej ud, mødte han Karl-Henrik, der nikkede 
til ham og så på hans varer: 
-Ja, det kan blive en hel sport kun at gå efter tilbuddene! 
Martin skulle lige til at retfærdiggøre sig, men så var uddeleren væk. 
Han lagde sin havregryn på bagsædet og satte i gang. 
Igen følte han sig sært dum og ydmyget. Hva´ fanden mente uddeleren 
med den bemærkning? Han plejede da at købe alle sine dagligvarer der? 
 
Café Splitte Mine Bramsejl var det rigtige sted at falde i staver. Den evi-
ge porter, sort som ind i helvede med skummet, der var hvidt som det 
pureste paradis, var det bedøvende middel, der klarede de fleste tanker. 
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Hvis man drak to, var det for meget, der gik ræs i hjernen, når virknin-
gen dukkede op. Én var fin for at få has på ham inspektøren. Hvad var 
han bange for med sine indvendinger mod kontakt til forældrene? Man 
blev faktisk i dårligt humør af at tænke på ham. Karl-Henrik Vesløs 
kom ind fra højre, lagde sig i hjernevindingerne ved siden af inspektø-
ren og gjorde humøret en kende dårligere. Var det alligevel nu, to porte-
re var på sin plads? 
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Om aftenen efter 19 var leverandøren klar til at installere overvågnings-
kameraerne. Karl-Henrik glædede sig som et lille barn, og oplevelsen 
med den uforskammede Lause kunne ikke ødelægge noget.  
Han benyttede lejligheden til at nedsætte prisen på udvalgte varer og så 
samtidig undlade at justere kasseapparatet. De få kunder, der opdagede 
det ved at nærlæse deres boner, fik naturligvis forskellen udbetalt med 
en undskyldning og et smil. Det var under alle omstændigheder en god 
reklame. 
 
Selv om han ikke fik megen søvn, var han tidligt oppe og lysvågen. Han 
spurtede ned i butikken og var klar til arbejde lige efter klokken syv. 
Tommys øjne var større end Rundetårn. Chefen plejede ikke at indfinde 
sig før halv ni. 
Karl-Henrik gik ind på sit kontor og satte sig i den bagerste afdeling. 
Her var tre monitorer sat op, og han kunne med et lille joystick ændre 
kameraerne og endda zoome ind og ud. Han sad og ventede.  
 
Endelig kom den første kunde. Sjovt, det lige skulle være hende. Tænk, 
at hun skulle blive den første kunde, der blev filmet af alle hans skjulte 
kameraer. Hvad hun så end lavede her i Bøgsted sådan en tidlig sen-
sommermorgen.  
Han kiggede med spænding og en smule glad om hjertet på det meget 
tydelige billede af hende, som gik rundt og ledte lidt efter de varer, hun 
nu manglede.  
Pludselig stivnede han. Stak hun ikke et eller andet i lommen? Hun stod 
ved hylden med impulsvarerne, læbestift, mascara, øjensværte, pudder, 
dameting i alle afskygninger i ren a-placering. Hold op, nu røg en læbe-
stift samme vej. Hun kiggede sig rundt, inden hun også stoppede en 
pudderdåse ned i lommerne. 
Han var forfærdet. Meget havde han set i denne butik, meget havde han 
været igennem, men dette slog alle rekorder. 
Han strøg ud af kontoret og ilede op til kassen. 
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Hun hilste varmt på ham og lagde sine varer på båndet. Hun fik altid 
personalerabat, selvfølgelig. 
-Kom lige med ind, sagde han med en mørk mine og vinkede hende 
med sig ind i det lille rum bag kontoret. 
-Tag plads, sagde han og pegede på stolen over for skrivebordet. 
-Nu skal du se, sagde han og tændte for playfunktionen. 
Hun tog hånden op for munden, da hun så sig selv stå lige så tydeligt og 
stoppe deo, læbestift og pudderdåse i lommen. 
-Jeg synes, det er pinligt, at man skal afsløre sin egen mor som butiks-
tyv. Synes du, du kan være det bekendt? Du ku´ sgu´ da ha´ valgt en 
anden butik. 
Moderen rystede på hovedet. Hun sad foroverbøjet, armene lå slappe i 
skødet. Øjnene flakkede, og hun så pinlig berørt ud. De optagelser der 
var bare så afslørende, som noget kunne være og hindrede enhver bort-
forklaring. Karl-Henrik så næsten medlidende på hende: 
-Mor, kan vi ikke være enige om, at det gør du aldrig mere? 
Karl-Henrik var diplomatisk. Imens tænkte han på, om hun ligefrem 
var kleptoman. 
-Hvad laver du egentlig her i Bøgsted? 
-Jeg trængte til at komme lidt væk… 
-Gør du det også andre steder? spurgte han forsigtigt. 
-Nej, Karl-Henrik, selvfølgelig ikke. Jeg ved heller ikke, hvad der gik af 
mig. Et øjebliks dumhed, måske… 
Hendes fingre fumlede uafbrudt ved trøjeærmet. 
-Ja, ja. Nu snakker vi ikke mere om det her, og jeg skal nok holde mund 
over for far. Men jeg håber virkelig for dig, at det aldrig sker mere. Som 
du kan se, bliver alt optaget. 
Moderen nikkede, rejste sig besværligt og forlod kontoret. Hun glemte 
helt at betale for en deo, læbestift og pudderdåse. 
 
 
 
Telefonen ringede længe i den anden ende. Martin ventede tålmodigt på 
lærerværelset med røret for øret. Omsider lød en stemme: 
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-Hallo? 
-God dag, Maryan. Jeg har en alvorlig mistanke til klassen. Nogle af 
børnene har måske røget hash. Jeg kan fortælle dig, at jeg aldrig før har 
set så megen søvnighed. Der var så megen forvrøvlet snak, som jeg al-
drig tidligere har hørt. Det gælder også din dreng. 
Der opstod igen en pause i røret. Maryan pustede og havde tydeligt hef-
tigt åndedrag. Det lød til at gøre indtryk på hende. 
-Jeg tror da, at jeg vil ta´ en snak med ham, når han kommer hjem. 
-Fint! Hvis du hører noget, vil jeg meget gerne også vide det. 
De ringede af, og Martin syntes selv, at samtalen var gået godt. 
 
Den næste, han ringede til, var Louises mor. Som eneste pige havde 
hun deltaget i festen, og hun havde været mere end vrøvlet. Det var 
stærkt generende, at hun midt i timen havde siddet og gnedet sig mel-
lem benene, ganske ugenert, hvilket han aldrig havde set før, ikke i den 
klasse. 
Moderen var noget mere kontant med en skarp og skrap stemme: 
-Jeg vil straks gå til hende. Hvis de finder på sådan noget, så kan jeg ga-
rantere dig, at festen er slut. Hvad siger de andre forældre? 
Martin forklarede sig. 
-Ha! Ja, men sådan er det ikke hos mig.  
Martin havde ikke set Louises mor, men forestillede sig en noget be-
stemt dame, Louise ikke sådan kunne løbe om hjørner med. Hun var 
nok ikke én, man skulle lægge sig alt for meget ud med. 
Han ringede af og pustede ud. 
 
Så tastede han uddelerens nummer. 
-MultiBrugsen Bøgsted, lød det. 
Martin hilste venligt og forklarede sagen for Karl-Henrik. 
Han blev noget studs og mente, at det i hvert fald intet havde med Cas-
per at gøre. 
-Han er en god dreng, og jeg tror aldrig, han kunne finde på sådan no-
get. 
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-Nej, det siger jeg sandelig heller ikke, men et eller andet er der galt i 
klassen, er jeg sikker på. 
-Men sgu ikke med Casper. Antyder du, at min dreng har røget hash? 
Martin bakkede hurtigt, men den anden ivrede og blev mere og mere 
ophidset. Han havde da virkelig ramt et ømt punkt, siden Karl-Henrik i 
den grad tændte af. 
Som for at glatte ud og slutte af på en god måde forsikrede han Karl-
Henrik om, at han absolut ikke havde mistanke til Casper på nogen 
måde. 
Karl-Henrik faldt da også lidt ned, og Martin kunne afslutte. 
-Men tak for samtalen. Vi ser, hvad fremtiden bringer. 
Den anden sagde ikke farvel, men havde allerede lagt på. Han var da 
lidt særpræget, måtte Martin indrømme. 
Nu var over halvdelen af forældrene orienteret. 
 
I det samme kom inspektøren farende ind på lærerværelset og stilede 
direkte hen mod Martin. 
-Nu har jeg fået to klager over dig, Martin. Sig mig engang, hvad er det 
her for noget? 
Martin så uforstående på ham. Inspektørpanden var foldet efter alle 
kunstens regler. 
Han måtte nok kunne forklare sig. 
-To forældre siger samstemmende, at du beskylder deres børn for at ry-
ge hash. Er du fra forstanden? Det kan du slet ikke tillade dig. 
Hans åndedræt var sandelig anstrengt. Det måtte så være dagens tema: 
Folk med hang til hurtig vejrtrækning. 
Martin protesterede. 
-Jeg har overhovedet ikke beskyldt nogen for… 
-Jeg sagde til dig, at du skulle gå forsigtigt frem. Og hvad gør du? 
Martin følte sig overrumplet. Alle ens gode viljer til at få det her opkla-
ret lå smadret på det fine lærerværelsesgulv. Inspektøren var ligesom 
ens egen far. Stående med hænderne i siden, foroverbøjet og med det 
hele kørt op. 
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Karl-Henrik fór op til kassen og ventede. Han kunne ikke snakke i tele-
fon under disse omstændigheder. Tommy skævede undrende til ham, 
men han lagde en finger på læben. 
Under telefonsamtalen havde han på monitoren lige set hende den tyk-
ke Bodil C fra det lille hus lige efter skolen stå og rapse en dåse ahornsi-
rup og det af den sjældne slags. Fantastisk, hvad man kunne se af detal-
jer, når man zoomede ind. Ugen igennem havde han brugt en hel del tid 
derinde bag monitoren, og artige ting var kommet for dagens lys. 
Bodil C nærmede sig kassen, så hastigt på ham og begyndte at lægge va-
rerne frem på båndet. Der var ingen ahornsirup iblandt. 
Da varerne kørte frem mod Tommy, gik Karl-Henrik hen til Bodil C og 
spurgte hende: 
-Har du ikke glemt noget? Han pegede på hendes lomme. Hun blev ild-
rød i hovedet. 
-Nå ja, det er sandt. Hun hev den lille dåse frem og smed den på båndet 
hurtigere, end multiuddeleren kunne sige ordet ahornsirup.  
-Du kan betragte det her som en advarsel. Næste gang bliver du meldt 
til politiet, er du med? Truede han hende. 
-Og det er sgu da ikke noget, du ligefrem bliver slankere af. 
-Du havde måske hellere set, at jeg havde fået et bundt gulerødder i 
lommen? 
Hun slog med nakken efter den bemærkning. Han så det godt. Sådan 
var de tit. Forsøgte at spille overlegne, bedrevidende eller frække for at 
dække over selvforagten. Han ville ved lejlighed anmelde hende til 
manden, der i øvrigt sad i skolebestyrelsen. Så skulle hun få anmeldelse, 
skulle hun. 
 
 
Martin gik med inspektøren ind på kontoret, og herinde fik han en læn-
gere lektion i, hvordan en nyansat skulle stikke fingeren i jorden og hol-
de den der. Den skulle blive i jorden, indtil den var følelsesløs.  
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-Forstår du det, Martin? Følelsesløs. Jeg vil ikke have klager fra foræl-
dre, forstår du det? 
Hans fingre åbnede og lukkede sig heftigt. 
Martin nikkede. Man var efterhånden klar over, hvor ømtålelig den 
gamle inspektør var over for kritik.  
Der var ikke meget, der tydede på, at inspektøren havde humor. Man 
havde aldrig set eller hørt ham le. Måske var der ikke og havde aldrig 
været noget at grine af i det job. Hjemme havde han nok en værre Xan-
tippe, der skældede og smældede. Martin fik paradoksalt helt ondt af 
ham.  
-Jeg prøver at gøre det sådan, som du ønsker. Jeg har virkelig… 
-Det har så ikke været godt nok. Du er måske ikke klar endnu til selv-
stændigt at foretage dig sådan noget? 
-Men hvis jeg nu observerer nogen af børnene ryge hash sådan direkte, 
hvad gør jeg så? Siger, at det må de sandelig ikke så gerne? 
-Nu skal du ikke være flabet. Jeg tror, du har forstået, hvordan landet 
ligger heroppe. 
Det var ikke til at holde ud at være der længere. Det havde været en 
stressende dag, og han glædede sig til at komme hjem, få smidt fødder-
ne op i sofaen og drikke en porter. Måske én fra Hancock-bryggeriet i 
dag. 
Han tog sin taske og satte sig ind i bilen. 
 
 
Karl-Henrik rejste sig fra sin stol. På monitoren havde han set Hylde-
Per inde i butikken. Kunne den idiot ikke forstå en direkte hentydning? 
Hvorfor fanden blev han ved med at genere ham? 
Han drønede ud i butikken og lige hen til Hylde. 
-Sig mig engang, sagde han lavt, men særdeles indtrængende, har du 
misforstået noget? 
-Hvad? Hylde så noget overrasket ud. 
-Ja, du kan sgu da ikke komme her og stjæle varer fra min butik, blive 
anholdt og alt muligt og så bare vende tilbage, som om der slet ikke var 
sket noget. 
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