
Kapitel 1

Henrik lod hånden glide om gearstangen. Med venstre fod 
trykkede han koblingen i bund. En let bevægelse med højre 
hånd og han skubbede gearstangen frem. Bilen var i tredje 
gear. Han slap igen koblingen, trykkede på speederen, og 
vognen skød frem. En fryd løb gennem kroppen på ham, da 
en brummen fra motoren tog til i styrke, indtil han skiftede 
til det fjerde gear.

Jo, det var sagen. Hans drømmebil. Godt at han ikke buk-
kede under for sælgerens overtalelser, men holdt fast ved, 
at han ville have manuelt gearskifte. Nu følte han, at det var 
ham, der styrede farten. Han havde kontrollen over bilen 
og ikke den over ham.

Han så frem gennem ruden, hvor to vinduesviskere gled 
over frontruden og fjernede hver en regndråbe. Han hu-
skede sin første Mercedes. Den havde kun en arm. Men det 
var også en mindre bil og frontrude. På denne måtte der to 
til, og han følte, hvordan gummiet gled tæt mod ruden og 
gjorde udsynet klart. 

Han smilede for sig selv og slog blikket ned på den ven-
stre arm. Den hvide skjorte var rullet op, og et Rolex funk-
lede i det svage lys fra instrumentbordet. Kvart i seks. Ok, 
han havde tid nok. Han havde kørt hurtigere end normalt. 
Jo, det var hans ny vidunder af en bil.

Godt gået, tænkte han og drømte sig et øjeblik tilbage til 
de triste studieår på universitetet.

Så sandelig et held, at han slap ud af det og fandt på noget 
at lave. Det var ikke som broren. Hvad havde han ud af det? 
Amanuensis, nu gymnasielærer. Al den læsning for blot at 
hutle sig igennem som amanuensis på et universitet og nu 
et sølle job som lærer for håbefulde eller fortabte unge.
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Han kikkede igen på klokken. Ti minutter i seks. Nå, nu var 
han der også snart. Faren og moren ventede vel spændt.

Det var synd, at det skulle gå sådan. At butikken nu luk-
kede. At et liv med bøger var slut. Kaj Petersens Boghandel 
& Antikvariat. En lille institution i den lille forstad. Den bu-
tik, som alle de lokale tidligere kom til, når de manglede 
noget at læse – eller skulle finde på en gave og savnede in-
spiration.

Nu går han vel rundt og roder med resterne af bøgerne, 
den gamle boghandler, tænkte Henrik. Han så ham for sig, 
kikkende rundt, samlende bøger op, betragte titler, erindre 
sig deres indhold og de diskussioner, han havde haft med 
kunder om, hvorvidt det var noget for dem. 

Jo, den gamle var et med bøgerne. Det var vel også derfor, 
han var så stolt, da han havde en søn, der var amanuensis. 
Skønt han vel havde håbet, at det var blevet til et lektorat på 
universitetet i stedet for, at han nu var endt med et job på 
et gymnasium. Og at det var litteratur og ikke samfundsfag 
og historie, han underviste i.

Han kommer vel for sent, tænkte han så. Broren. Og så 
den pige, han havde med. En ny pige, som han vist nu bo-
ede sammen med. Tænk hans bror i fast forhold i en lejlig-
hed. Som mand og kone. Tiderne skifter.

Nu er de vel helt rundt på gulvet, de gamle, fordi Mikael 
tager en ny pige med til sådan en aften, tænkte han for sig 
selv.

                                     
*

Kaj Petersen kikkede på sit antikke lommeur, som han hev 
frem fra jakken, hvor det var spændt fast i en kæde. Tyve 
minutter i otte, viste urværket, han havde arvet fra sin far, 
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som igen havde fået det fra sin far, og som stadig gik upå-
klageligt, hvis han ellers huskede at trække det op. Jo, så 
var der tid endnu. Han stod midt i stuen. Kikkede på radio-
anlægget. Flotte ting, de laver nu om stunder, tænkte han 
og glædede sig over, at han havde bevaret grammofonen 
og båndafspilleren, selv om alle mente, det var nok med de 
nye cd’er.

Han fumlede med fjernbetjeningen. Lagde en af de gamle 
plader på grammofonen, en af dem, han kendte, og der lød 
et øredøvende: ”But the times they are a-changin”. Febrilsk 
søgte han på selve anlægget for at finde knappen med lyd-
styrken, da det lød fra køkkenet: 

– I himlens navn, hvad laver du? Så skru dog ned!
Men musikken flød ud i rummet med Bob Dylans for-

vrængede stemme:

”Come gather ’round people
Wherever you roam

and admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon

You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’

Then you better start swimin’
Or you’ll sink like a stone

For the times they are a-changin.”

– Ja, ja. Åh, jeg skulle bare lige høre … Kaj Petersen smed 
fjernbetjeningen fra sig, fandt igen knappen på anlægget, 
løftede pickuppen op fra pladespilleren, og musikken aflø-
stes af en ny skrabende lyd, da stiften ridsede over pladen. 
Ah, altså...
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– Hvad laver du nu? Hvad er det, du er i gang med? Du 
lovede jo at finde sherryen. Og glas. Du kunne nu altså godt 
... De kommer om lidt ...

– Jeg skulle bare lige høre ... jeg fandt jo nogle gamle pla-
der. Måske var det noget for Henrik og Mikael. De kan få 
dem sammen med bøgerne. Måske vil Henrik have nogle 
med til børnene. Jeg tror, de stadig har grammofon.

– Tror du, Henrik har dem med?
– Hvad? Hvem med? Kaj Petersen satte forskrækket pick-

uppen på plads og så på sin kone.
– Jens og Christian.
– Nej, du hørte jo, at Henrik sagde, han ikke havde dem 

i weekenden.
– Det kunne han nu godt have ordnet. Han ved, jeg så 

gerne vil se dem.
– Han har dem jo kun en weekend om måneden.
– Så kunne han have byttet om på weekenderne.
– Det er ikke sikkert, det er så let. Vi ved jo ikke, hvad ...
– Det er Joan, der ikke vil have, jeg ser dem.
– Det var nu hyggeligt før i tiden, når de kom alle sam-

men, sagde Kaj Petersen og tænkte tilbage på de søndage, 
hvor familien var samlet. Blot en skam, at Mikael så sjæl-
dent kom. 

– Det var mærkeligt, at Joan og Henrik så pludseligt gik 
fra hinanden, brød Gudrun Petersen ind.

– Åh, der kan være så meget. Men så er det da godt, at 
Mikael endelig har fundet en at bo sammen med.

– Joan var så stolt af Henrik. Og så går hun pludselig fra 
ham.

– Der skal nu mindst to til at skabe en konflikt, sagde Kaj 
Petersen med træt stemme.

Han kendte diskussionen. Moren havde altid forsvaret 
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Henrik. Lillebror. Helt fra små havde hun set et større lys i 
den mindste end i Mikael. Og det fortsatte nu, de var voks-
ne. Men han havde jo også klaret sig godt den lillebror, det 
havde hun jo ret i.

– Skal du nu give Henrik skylden, lød det anklagende fra 
hans kone.

– Skylden? For hvad? Kaj Petersen var dybt begravet i 
sine tanker, men forsøgte igen at samle sig. – Nå! Nej, nej. 
Men der kan være så meget, vi ikke ved.

– Tror du, at de kommer sammen?
– Hvem kommer sammen?
Gudrun Petersen betragtede irriteret sin mand. Hans di-

straktion havde altid været hende imod. Hans fjernhed og 
manglende mod til at tage stilling til noget som helst.

– Ja, tror du, Henrik tager Mikael og ... åh, hvad er det nu, 
hun hedder ...

– Lone!
– Åh ja. Lone. Jeg glemmer altid navnene på hans piger. 

Tror du, Henrik har Mikael og Lone med?
– Nej. Mikael foretrækker nok at tage toget.
– Ih, tænk at min søn kører Jaguar!
– Det er en Mercedes.
– Han er bare misundelig, Mikael. Det er også pinligt for 

ham, at hans lillebror køber nyt hus og bil hele tiden – tænk, 
en hvid Jaguar med brunt læderbetræk og rigtigt palisander.

Hun vendte sig mod sin mand.
– Har du ikke altid talt om jaguaren som et kulturdyr? 

Var det ikke inkaerne i Mexico, der dyrkede jaguaren.
– Nej, nej. Inkaerne var det ikke. Det var folkegrupper i 

Mexico, der var præget af den olmekiske dyrkelse af jagua-
ren – en mytisk menneske-jaguar. Den blev forbundet med 
forestillingen om vand og regn.
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Kaj Petersen tog ivrigt en bog fra en stak bøger, der i ræk-
ker lå på et bord i stuen. Han havde omhyggeligt lagt dem 
til side. I fremtiden fik han tid til at læse, og så ville han 
studere alt det, han aldrig havde haft tid til, da han havde 
forretningen.

Udenfor hørtes en bil, der bremsede. Lysene fra forlyg-
terne trængte sig ind gennem vinduerne. Så blev motoren 
og lysene slukket. De er her, tænkte han og blev afbrudt i 
sine tanker.

– Der kommer en bil. Det må være Henrik. Åh, sherryen 
... du lovede...

Kaj Petersen kikkede ud ad vinduet. Tre personer steg ud. 
Han genkendte sine sønner. Den tredje måtte være Lone.

– De er her alle tre.
– Tre, er Jens og Christian med?
– Nej, Lone og Mikael. Henrik må have taget dem med.
– Lone og Mikael? Men så skynd dig nu. Glassene.
Glassene stod sirligt i en skænk side om side. Kaj Peter-

sen tog hurtigt fire glas. Han rystede en smule på fingrene, 
da han satte dem på et sofabord sammen med sherryen. Så 
ilede han til døren og nåede at åbne den, før gæsterne rin-
gede på dørklokken.

Kaj Petersen så på de tre gæster. Sønnerne. Henrik i et 
mørkt jakkesæt og hvid skjorte. Et gult slips med hvide 
prikker var så frit lukket, at det hang en smule neden for 
skjortekraven, der var åben. Jo, han havde set, at de tilluk-
kede kraver ikke var moderne lige nu. Og Mikael. Han hav-
de ikke noget slips. Den grå fløjlsjakke syntes Kaj Petersen 
altid, sønnen havde på. Også den blå højhalsede trøje og de 
blå cowboybukser.

Så bød han velkommen og betragtede hurtigt pigen. Hun 
var anderledes end dem, han syntes, Mikael tidligere havde 
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haft med. Lidt skarp i trækkene. Men pæn. Pænere end de 
andre, forekom det ham. Og lidt smartere. Det mørkbrune 
hår sat lidt pjusket op. Lidt grøn øjenskygge og antydningen 
af læbestift.  Han huskede andre piger, Mikael kendte tid-
ligere. De havde ikke haft samme fikse make-up. De havde 
heller ikke haft en let brun læderjakke over en stram svagt 
rød trøje og stramme sorte bukser. Han huskede de laskede 
bukser, der var almindelige for år tilbage og så de sweaters, 
de havde båret, om det var sommer eller vinter.

På en måde var det ikke så langt fra den mode, der var 
dukket op i hans egen ungdom. Slutningen af 50’erne og be-
gyndelsen af 60’erne. Cowboy-bukserne og fløjlsbukserne, 
som alle pludselig gik med, og som passede til de protest-
marcher mod atomvåben, han støttede, men aldrig for alvor 
havde deltaget i og været en del af.

Han så sig omkring, og blikket stoppede ved sin kone. 
Hun havde altid været pæn og ordentlig og nåede heller 
ikke at blive en del af nogen bevægelse. Jo, de var gået i 
jazz-klubber sammen, men de var fra en mærkelig genera-
tion. Ikke rigtigt præget af krigen. Da var de for små. Ikke 
med, da populærmusikken slog over i kapløbet mellem El-
vis og Cliff Richard, og allerede udenfor, da pigtrådsmusik-
ken kom, og Elvis og Cliff var skiftet ud i en ny konkurrence 
mellem Beatles og The Rolling Stones.

Jo, Bob Dylan kunne han lide, når han holdt sig til folke-
musikken og ikke gik med på moden med elektriske gui-
tarer. Donovan til nød. Men derefter ændrede udviklingen 
sig så hurtigt, at det var umuligt at følge med, selv om bør-
nene forsøgte at overbevise dem med den mest mystiske og 
larmende musik.

De ældre var sat af, selv om de endnu var unge. På få år 
blev de en aldrende generation. Ganske vist forsøgte han 
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at følge med tiden på andre måder. Litteraturen udviklede 
sig, og meget nyt var spændende, men af og til følte han, at 
det var antikvariatet og ikke boghandelen, der havde hans 
største interesse.

Gudrun Petersen havde det på samme måde, vidste han.
Han tænkte på alle de år, de havde stået sammen i butik-

ken, når hun ikke var ovenpå i beboelsen, der hørte til for-
retningen. Hun tog sig af børnene, maden, husgerningen, 
men de havde også levet sammen i butikken, talt med kun-
der, diskuteret med kunderne og også indbyrdes, om der 
var nye spændende bøger, de burde satse på.

Han så på sin kone. Nu havde hun atter indledt en stor 
diskussion med den yngste søn.

– Henrik! Hvorfor har du ikke Jens og Christian med? Du 
ved jo, jeg så gerne vil se dem, hørte han hende spørge.

Sønnen så forlegen ud, kløede sig i det korte, lyse hår.
– Jeg sagde da, jeg ikke havde dem her i weekenden, kom 

det fra ham med let irritation i stemmen.
– Du kunne have byttet.
– De skulle også i cirkus.
– Joan kunne have byttet billetterne til en anden dag.
– Jens og Christian glædede sig til det cirkus.
– Jeg havde glædet mig til at se dem!
– Det er nu ikke så let at lave om på sådanne arrangemen-

ter. Jeg taler heller ikke så meget med Joan for tiden.
– Det er nu også en skam, det er gået sådan. Og det er 

synd for børnene. Børn har nu en gang bedst af at have både 
en mor og en far.

– Det har de da også, selv om vi ikke …
– En familie skal stå sammen. Man går ikke bare sådan 

fra hinanden.
Jo, de havde selv stået sammen, tænkte Kaj Petersen. Ikke, 

at det altid havde været let. Men egentlige kriser havde de 
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ikke haft. De havde fordelt rollerne. Selv om Gudrun havde 
hjulpet i forretningen, så var det først og fremmest hans, 
som det var hans fars før ham. Og børnene var først og 
fremmest hendes ansvar, selv om han følte, han havde væ-
ret tættere på dem end de fleste fædre på hans alder, fordi 
forretningen gik i et med hjemmet, og han derfor havde set 
mere til dem i dagtimerne.

Gudrun Petersen vendte sig nu mod sin ældste søn. Hun 
målte ham med øjnene.

– Hvordan er det så at køre med i Henriks ny bil?  
– Jo, det var helt fint, svarede Mikael. – Vi kom ud fra 

stationen og gik lidt. Så kom der en byge. Da jeg så en Mer-
cedes, troede jeg, det var en taxi. Jeg rakte armen ud, og 
vognen standsede også, men der sad sandelig lillebror Hen-
rik bag rattet.

– Der går sgu ikke nogen CL-coupé som taxi, kom det 
som et projektil fra Henrik.

– Nej, det er også upraktisk med kun to døre, og der er 
ikke meget plads bagi. Men det var en gratis tur.

– Typisk for din nasse-natur.
– Det er en flot bil, indskød moren. – Næsten som en ka-

ret.
– Jo, men det må nu være irriterende med alle dem, der 

råber taxi efter dig, insisterede Mikael.
– Du er bare misundelig, er du. Var du blevet advokat, 

kunne du også have købt sådan en fin bil, lød det nu vredt 
fra Gudrun Petersen.

– Advokat mig her og advokat mig der. Jeg vil nu hellere 
kalde lillebror for ejendomsspekulant.

– Det hedder ejendomsformidler, afbrød Gudrun Petersen.
– Har du egentlig haft andet end ejendomshandler? Bare 

en eneste skilsmissesag – ud over din egen?
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– Mikael, vil du så stoppe, snerrede moren, men Henrik 
så ikke ud til at tage det nært. Han gengældte bemærknin-
gen.

– Har du nogensinde haft fast arbejde i længere perio-
der?

– Vekslende, afvekslende, men nu er det da ret fast på 
gymnasiet. Måske bliver jeg der.

– Nej, du er bare misundelig. I er ikke andet. Du kunne da 
sikkert købe en bil – bare sådan en lille en – jeg kender en 
forhandler, der kan sælge dig en billigt.

– Du kender sikkert nogle, der kan sælge alt, svarede Mi-
kael.

– Åh, I gamle flippere. I er sgu ikke til at holde ud. I er 
ikke andet end bitre og misundelige. Verden er gået jer for-
bi. I er far out.

Kaj Petersen havde nu hentet den fordømte sherry, som 
det var hans opgave at tage sig af. Han havde serveret et 
glas til Lone og ilede tilbage til chatollet og hentede et femte 
glas.

*

Lone stod lidt tilbagetrukket i stuen og betragtede sceneriet 
foran sig. Godt jeg er sluppet for alt det med familie, tænkte 
hun og nippede til sherryen, som faren havde skænket. Hun 
erindrede scener fra opvæksten hos tanten og onklen, efter 
hendes forældre var omkommet ved en bilulykke, da hun 
bare var ti år. De havde også haft skænderier, og hun kom 
aldrig godt ud af det med de to større kusiner. Siden hun 
blev myndig og flyttede fra hjemmet, så hun kun familien 
med lange mellemrum, og det passede hende godt.

Hun lod blikket vandre rundt i rummet og stoppede op 
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ved Henrik. Hun mærkede en sveddråbe løbe koldt ned ad 
ryggen, og hun tørrede en dråbe fra panden. 

Mikael bemærkede hendes reaktion og pegede derefter 
på Henrik.

– Ja, det er så min lillebror, advokaten eller, som du nok 
forstår, nærmere ejendomsspekulanten.

– Advokat og ejendomshandler! Lone kikkede igen direk-
te på Henrik, og igen fik hun en isnende følelse i ryggen.

– Ja, undskyld, Henrik. Jeg har ikke fortalt Lone så meget 
om dig. Vi har trods alt kun kendt hinanden i nogle måne-
der.

– Advokat og ejendomshandler, gentog Lone.
Mikael så, at hun var gemt bort i egne tanker og fortsatte 

med høj røst.
– Ja, jeg har ikke pralet af ejendomshandleren, der alle-

rede som ung student blev rig på at spekulere i ejendomme. 
Jo mere forfaldne de var, jo rigere blev han.

Gudrun Petersen betragtede sine sønner. Det var ikke før-
ste gang, de havde haft disse diskussioner, selv om det var 
sjældnere og sjældnere, familien var samlet. Det pinte hen-
de. Hun følte, der var noget, hun ikke var lykkedes med, 
noget, som hun mente, var det væsentligste for en mor, det 
at holde familien samlet.

– Der er ikke noget forkert i at gøre gamle boliger pæne 
og sælge dem bagefter, sagde hun og begyndte at gnide på 
en plet på den diskret brune spadseredragt. En plet, hun 
måtte have fået i køkkenet.

– Nej, men det var sikkert kun betalingen, der var pæn. 
Ejendommene blev sgu ikke kønnere.

– Nå, så er der finere i dit kollektiv oppe på Strandvejen. 
Socialisterne forstår at leve. Eller er du flyttet? Var det ikke 
fint nok for dem deroppe at have en gymnasielærer og ikke 
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universitetslærer boende? Henriks stemme lød spydig, da 
han sagde det.

– Jeg har stadig et værelse deroppe, svarede Mikael med 
vrede i stemmen. – Men ejendomme er ikke en almindelig 
vare som alt andet. Du sælger til nogle, der er tvunget til at 
have et sted at bo.  

– Man er også tvunget til at spise og drikke. Du anerken-
der vel, at din leverpostej og bajer er en vare? Eller I har vel 
kun champagne og kaviar deroppe? Men det er også varer, 
ja som disse bøger, selv om de er ved at være passé.
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