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1. KAPITEL 

 

MORS DAG 

 

Hvori Tykke-Niels lærer at være praktisk. 
 

LØRDAG EFTERMIDDAG ... 

Tykke-Niels kommer hjem fra spadsereturen på Søpro-

menaden, hvor han har nydt den friske luft samt sin 

flamme Margots selskab. Han lytter ved døren til spise-

stuen, hvorfra der høres højrøstede damestemmer. 

- Tevandskomsammen, brummer Tykke-Niels filosofisk. 

Alle taler, ingen hører. 

- Og ved du, hvad han vovede at svare mig? Tante Ama-

lies røst overdøver alle andre røster. 

- Nej, hvad sagde han? 

- Ja, det er så utroligt, at De ikke vil tro det, når jeg for-

tæller det. Tante Amalie spænder sit publikum yderligere. 

- Sig det nu - sig det nu, frk. Brun. 

- Han sagde - ja, nu har jeg for resten glemt, hvad han 

sagde! 

Der lyder et almindeligt udbrud af skuffelse. 

- Lille glemsom dame i maj, mumler Tykke-Niels for sig 

selv og vender brat om, da han hører en barnlig stemme 

bag sig råbe: 

- Tyttenis - da', Tyttenis! 

Rædselsslagen beskuer Tykke-Niels fru Tofts eneste søn, 

den berygtede fireårige ”Buldermand”. 

- Da', hr. søn, hilser Tykke-Niels og vil trække sig op ad 

trappen til sin hybel, da ”Buldermand” råber: 

- Stå på ho'det - stå på ho'det! 

- Det er for blødt til at stå på, undskylder Tykke-Niels 

sig, men iler hastigt ned ad trappen, da ynglingens ansigt 
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trækker op til gråd og tænders gnidsel. - Sæt dig så herop 

på trappen, din lille abekat! 

Buldermand kravler op og anbringer sig på et trappetrin. 

Gennem gelænderet betragter han interesseret Tykke-

Niels, der midt på gulvet i hallen begynder en række 

gymnastiske øvelser. 

- ”Buldermand” stå på dit hoved! Tyrannen stikker hove-

det ud mellem tremmerne i trappegelænderet. 

- Nej, se nu på mig, kommanderer Tykke-Niels og farer 

rundt i den rummelige hal, idet han lader, som om han er 

forfulgt. Se, nu kommer tigeren efter mig. 

- ”Buldermand” kan ingen tiger se, meddeler individet og 

gaber som tegn på, at han keder sig. Som nutidens børn 

ønsker han den størst mulige realisme i sine lege og vil 

aldeles ikke synes, det var for meget, om Tykke-Niels for 

hans personlige fornøjelses skyld lod sig æde af en tiger. 

- ”Buldermand” se en løve! 

Sporenstregs giver Tykke-Niels sig til at imitere en løve. 

Han brøler frygteligt, og med hænderne hævet som rov-

dyrklør nærmer han sig truende hr. Toft junior, der sætter 

i et brøl og vil trække sit hoved tilbage. 

Om gelænderet i mellemtiden er skrumpet sammen, eller 

om ”Buldermands” hoved er vokset større, vil højst sand-

synligt aldrig blive opklaret - måske er det osse en helt 

tredje eller fjerde årsag, der er skyld i miseren - vist er 

det, at hovedet ikke kan komme løs. Det bliver siddende 

fast mellem to tremmer i trappegelænderet. 

”Buldermand” hyler og hviner, som havde han den klas-

siske kniv i halsen, hvad han ikke har. Tykke-Niels løber 

til undsætning, yderdøren bliver åbnet, og overretssagfø-

rer Brun viser sig på skuepladsen, netop som hele dame-

tekomsammet kommer farende under anførelse af tante 
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Amalie. 

”Buldermand” hyler højere og højere og mere gennem-

trængende. 

- Stille, stille, englemand! tysser hans mor, med det resul-

tat, at englemanden er mindre stille end nogen sinde. 

- Ikke al det takel! Tante Amalie stikker fingrene i ører-

ne. 

- Hva' for noget? Overretssagfører Brun ser uforstående 

på sin søster. 

- Ja, spektakel, men det kan den lille engel ikke forstå. 

- Han jamrer jo som en hel torsdagskoncert. Overretssag-

føreren er vred - her kommer man hjem, og så er der hal-

løj som sædvanlig. La' os få fat i en sav. 

- Det er ikke nødvendigt. ”Buldermands” mor får hjulpet 

sin søn ud af klemmen. - Nå, hvordan kunne mors lille 

bassemand få sit lille hoved derind? 

- Det var ham - Tyttenis! ”Buldermand” peger med en 

anklagende og møgbeskidt pegefinger på Tykke-Niels, 

der forgæves bedyrer sin uskyldighed. Fru Brun ser vredt 

på sin søn og bliver ikke mildere stemt, da hendes mand 

snerrer ind i hendes øre, at hun sporenstregs må skaffe ro 

i indianerlejren. 

- Tyttenis – løve! 

Tykke-Niels skynder sig at blive løve med diverse brøl 

for at glæde ”Buldermand”. 

- Er du komplet gal, dreng? tordner overretssagføreren. 

- Nej, jeg er løve! 

De tedrikkende damer tager afsked og lover snarest mu-

ligt at komme igen samtidig med, at de kraftigt opfordrer 

fru Brun og tante Amalie til at ”titte indenfor”. Hr. ”Bul-

dermand” Toft bliver skånselsløst eskorteret ned til den 

ventende klapvogn. 
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Højst sandsynligt var der ikke kommet mere ud af affæ-

ren, hvis ikke hr. Brun en lille halv times tid senere var 

blevet forstyrret i nydelsen af aftenaviserne og den dertil 

hørende cigar af en serie hundeglam ude fra hallen. Han 

farer derud og får øje på Bonzo - hundens hoved er klemt 

ind mellem to af tremmerne i gelænderet. 

- Hold mund, din dumme hund! Efter nogen tids anstren-

gelse lykkes det overretssagføreren at befri Bonzo, der til 

tak logrer med halestumpen og slikker sin redningsmand 

på næsen. 

- Niels! råber hr. Brun og tørrer næsen med sit lomme-

tørklæde. 

Tykke-Niels arriverer i herreværelset et øjeblik efter. 

- Nå, der er du! hvæser overretssagføreren. 

- Det ku' se sådan ud, indrømmer Tykke-Niels. 

- Er du snart færdig? 

- Forhåbentlig er jeg færdig med skolen i slutningen af 

næste måned ...  

- Du ved godt, hvad jeg mener! For lidt siden anbragte du 

en lille drengs uskyldige hoved - jeg mener en uskyldig 

drengs lille hoved i gabestokken - det afstedkom en bal-

lade af den anden verden. Næppe ti minutter efter opirrer 

du yderligere mine nerver med at anbringe den fordømte 

hunds hoved sammesteds. 

- Jeg har ikke sat hverken ”Buldermands” pære eller 

Bonzos knold fast. - Du må meget undskylde. Jeg er lige 

så uskyldig som et nyfødt påskelam ...  

- Vil du dermed fortælle mig, at de to væseners hoveder 

har sat sig fast af sig selv? Den lille laban sagde jo tyde-

ligt, at det var dig, der var gerningsmanden ...  

- Offeret løj, påstår Tykke-Niels. 

- Hvorom alting er, så så jeg dig også for lidt siden føjte 
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om nede på Søpromenaden med et pigebarn …  

- Det var Tutternasen. 

- Tutter-hvem? Overretssagføreren er ikke rigtig med. 

- Tutternasen - det er det, jeres generation kalder sivet! 

- Jeg er så ligeglad, om det var en tutternas eller et siv - 

jeg ved bare, at det i allerhøjeste grad er noget pjat at 

føjte omkring, når eksamen begynder her om et par dage. 

Hvad havde du at tale med eh eh ...  

- Tutternasen om? hjælper Tykke-Niels sin far på gled og 

øjner en mulighed for at klare skærene. - Hun havde bedt 

mig nulre med og kigge på butikker ...  

- Butikker? 

- Ja, hun sku' købe noget til sin mor - fordi det var mors 

dag i morgen, sagde hun, og så mente hun, at jeg ku' 

hjælpe hende. Hun syn's, jeg har sådan en god smag. 

- Det er hun vist osse ene om, siger overretssagføreren 

tørt. - Men ”mors dag” og ”fars dag” har man for resten 

osse ...  

- Og søns dag tooghalvtreds gange om året, indskyder 

Tykke-Niels. 

- Ja, den har jeg nu ikke i sinde at fejre, bemærker hr. 

Brun. - Men for at tale om noget andet, så er du et af de 

mest unyttige væsener her på jorden - du kender ikke til 

at bestille noget. Men i anledning af mors dag synes jeg, 

det er rimeligt, at du og jeg gør alt arbejdet her i huset i 
morgen. Så skal jeg vise dig, hvordan man bestiller noget 

og ta'r fat i et hus - det kender du ikke noget til. I morgen 

vil du lære din far at kende fra en helt ny side - fra den 

praktiske! 

 

SØNDAG MORGEN ...  

Tykke-Niels slumrer fredfyldt og drømmer, at hans fars 
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hoved sidder fast i trappegelænderet. Overretssagføreren 

tordner for at komme løs. 

- Stå nu op, dreng! 

Hr. Brun står ved siden af sengen og rusker i Tykke-

Niels, der øjeblikkelig står op og ifører sig sin badekåbe. 

- Måren, far! 

- Schschschschsch, tysser overretssagføreren. - Vi lister 

ned og har morgenbordet parat, inden din mor og din 

tante står op. Vi vil vække dem med grammofonmusik. 

Jeg har givet frk. Jensen fri - jeg vil selv klare det hele. 

Far og søn lister ned i spisestuen. 

Fru Brun og tante Amalie har for længst sat sig ved spi-

sebordet og har indtaget morgenmaden. 

- Hva' er nu det for noget? indleder overretssagføreren 

ærgerligt. 

- Hva' for noget, I syvsovere? kommer det spidst fra tante 

Amalie. - Klokken er mange. Vi spiser snart til middag. 

- Jeg havde regnet med, I lå i sengen. Det er jo ”mors 

dag” i dag. 

- ”Mors dag” betyder bare, at mor'en skal ta' ekstra kraf-

tigt fat, mener tante Amalie. 

- Sikke noget snak. Niels og jeg laver det hele i dag. Frk. 

Jensen har fri. Værs'go og gå i seng igen! 

- Jeg er udsovet! protesterer tante Amalie. 

- Vi må hellere gå ovenpå - Aksel vil vist lave nogle ar-

rangementer hernede. Fru Brun gyser let, da hun nævner 

ordet ”arrangementer” - hun kender sin mand. 

- Overmennesket og jeg skal nok klare alt! Tykke-Niels 

bukker let for tante. 

- Ja, jeg vil lære Niels at være praktisk. Hent støvsuge-

ren! 

- Her trænger ikke til at blive støvsuget, knurrer tante 
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Amalie. 

- Om her trænger eller ej - her skal støvsuges alligevel! 

buldrer overretssagføreren, som stod han på en komman-

dobro og dirigerede et søslag. 

Fru Brun og tante Amalie fortrækker skyndsomt.  

Tykke-Niels arriverer med støvsugeren og hans far be-

gynder at støvsuge hallen med lange, seje tag. Pludselig 

standser han: 

- Det var da mærkeligt - det forekommer mig, at den pu-

ster i stedet for at suge. 

- Højst pudsigt! indrømmer Tykke-Niels. - Det er, fordi 

du har sat røret på i den gale ende - men det er måske 

praktisk i den forstand, at man slipper for at gå og tømme 

støvsugeren for det indsugede snavs? 

- Vrøvl! siger hr. Brun i støvsugerlarmen. - Ringede det 

ikke på døren? Overretssagføreren lukker op, stadig med 

røret til støvsugeren i hånden - luften blæser lige op i 

næsen på den, der ringede på, og som ikke er nogen rin-

gere end lektor Mortensen, ”Sjakalen”, i egen person. 

- Ja, det er ”mors dag” i dag, siger overretssagføreren 

som svar på ”Sjakalens” spørgende blik. - Kom indenfor, 

gamle dreng, og få en aktie med! 

- Jeg vil ikke være med i det almindelige spekulations-

vanvid. ”Sjakalen” træder nærmere. 

- Det er nu en aktie til at bestille noget, kommer det ge-

mytligt fra overretssagføreren. 

- Din søster var så elskværdig at indbyde mig til middag, 

forklarer ”Sjakalen” grunden til sin ankomst. 

- Og du skal ikke blive skuffet - jeg laver selv middagen. 

Hr. Brun klapper opmuntrende sin gamle studenterkam-

merat på skulderen. 

- Og hvad fatter gør er som altid det skrupforkerte, siger 




