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Sneen kildede mig i ansigtet, da jeg gik ud på parkeringspladsen 
for at ryge. Jeg smilede til den og vendte ansigtet mod himlen.

mmmm … denne følelse … denne søde, vidunderlige følelse … 
Det kildede i maven, ja i hele kroppen, når jeg tænkte på ham.

bip, bip, lød det fra min telefon. Det var fra ham. ”også mig – gid jeg 
kunne komme og hente dig lige nu ” Jeg havde skrevet til ham, at jeg 
havde lyst til at lege i sneen med ham. Fjollet. men fjollet var lige, hvad 
jeg følte mig. Det var meget, meget nyt. Vi havde kun været forelskede i 
en måneds tid, og han var først lige flyttet fra sin kone et par uger tidli-
gere. men jeg var helt sikker på, at han var mit livs næste store kærlighed. 
Den, som ville vare livet ud. han var alt det, som jeg drømte om, men i en 
indpakning, der var ny for mig. hans udseende var anderledes end mine 
tidligere kæresters, hans profession var anderledes end mine tidligere 
kæresters, hans umiddelbarhed var anderledes. men jeg havde fundet ind 
til hans hjerte og var faldet med et brag for det.

og jeg følte helt sikkert også, at jeg havde fortjent det!
Uhh … Det gøs lidt i mig, da jeg genkaldte mig det lange, hårde efterår, 

hvor jeg havde været så dybt optaget af og begravet i mig selv efter skils-
missen fra drengenes far.

målet var at finde mig selv. Finde mig, kende mig og ikke mindst rum-
me mig. Det havde været så bydende nødvendigt.

Jeg anede heldigvis ikke, hvad jeg gik ind til, da jeg startede processen, 
for så var det altså ikke sikkert, at jeg havde gjort det. smerte var nemlig 
ikke lige min kop te … Det havde det vist aldrig været. Jeg havde altid 
mestret evnen til at lave en eller anden overspringshandling, som fik det 
til at gå lidt væk, for jeg kunne simpelthen ikke holde smerte ud. så jeg 
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sprang den ganske enkelt over. når en kæreste havde forladt mig, sagde 
jeg altid: ”et knust hjerte skal kureres med ny forelskelse, så ud at finde en 
ny!” altså nærmest ignorerede smerten over det, gemte den væk og satte 
med et skuldertræk bare noget nyt i stedet. ingen skulle tro, at de fik mig 
ned med nakken!

men jeg havde bestemt mig for, at noget måtte ske, så derfor tog jeg fat 
på udfordringen.

og jeg gik all in. som altid. all in. ingen leverpostejsfarvet mellemvare. 
alt eller intet. sort eller hvidt.

så jeg havde indledt et dobbeltforløb: individuel coaching og et kur-
sus i coachende kommunikation, så jeg kunne lære at coache mig selv. så 
kunne jeg jo også give den en skalle hjemme. Jeg ville nemlig gerne have, 
at det skulle gå lidt stærkt. Jeg havde jo ligesom ikke hele livet til det her. 
Det skulle jo blive færdigt, så jeg kunne bruge det til mit liv.

og jeg var simpelthen så stolt af mig selv. Jeg følte virkelig, at jeg var 
nået langt. Ja, jeg følte vel nok, at jeg nærmest var færdig.

Den Pernille, som var så flagrende i sine tanker og handlinger, at hun 
ikke engang kunne finde ro ved at være sammen med sine drenge, var ved 
at være væk. Der var stadig meget energi, der skulle ud at arbejde, men 
endelig kunne jeg bare nyde livet og drengene og mig, når vi var sammen. 
og mig selv alene, hvilket var mindst lige så stort.

Det havde særligt vist sig til jul, hvor drengene og jeg havde været hos 
mine forældre sammen med resten af min familie. Jeg havde haft et helt 
nyt overskud, som jeg ikke havde oplevet i meget lang tid, og jeg kunne 
faktisk slappe af og bare nyde det. mine dejlige drenge, min familie og 
højtiden.

Det havde været skønt efter det hårde arbejde i efteråret.
at træffe en beslutning om skilsmisse havde været tungt. meget tungt. 

og det var vigtigt for mig at kunne retfærdiggøre den med vigtige ting. 
Lige så vigtige, som den var tung. For det var nødvendigt for mig at blive 
skilt, for at jeg kunne være tro mod mig selv. og det ville jeg gerne lære 
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mine drenge; at det nogle gange er tungt at være tro mod sig selv, men 
kun sådan har man en chance for at finde lykken. så selvom beslutningen 
havde været tung, så havde jeg ikke så meget som et øjeblik været i tvivl 
om, at den var rigtig.

”hej, hej. Vi ses senere.” en af kollegerne smuttede forbi mig på ram-
pen. ”hej, hej,” svarede jeg. ”God fornøjelse.” han skulle til møde med en 
ny potentiel kunde og så rigtig skarp ud. ”Du ser godt ud.” Jeg blinkede til 
ham. ”tak,” sagde han og smilede, mens han gik ned ad trappen.

Det var en del af tonen på min arbejdsplads. masser af flirt og fjollerier. 
Jeg kom helt automatisk til at smile. De her mennesker var virkelig noget 
helt særligt. De havde denne her særlige egenskab, som jeg ikke syntes, at 
jeg havde fundet på samme måde før, til at holde mere og mere af mig og 
af hinanden, jo mere jeg og alle andre viste af os selv. om jeg var glad, sur, 
ked af det eller dansede rundt i fredagskådhed onsdag morgen, så blev 
det bare omfavnet.

og det gjorde mig altså bare godt, særligt i den periode, hvor jeg skulle 
finde mig selv igen. For der var det så afsindig vigtigt for mig at turde øve 
mig på at være mig selv. og det skal jeg lige love for, at jeg fik lov til her.

Drengene var hos deres far i denne uge, og jeg havde ugen for mig selv. 
Jeg smilede ved tanken om mine skurke. De var vidunderlige, og drengene 
alene gjorde mit forliste ægteskab det hele værd. men når det var sagt, 
så nød jeg simpelthen også bare mine børnefri uger helt vildt! Jeg kunne 
få lov til at være fri og uafhængig igen. men det betød jo ikke, at jeg ikke 
tænkte på dem, når de var hos deres far.

Jeg blev revet ud af mine tanker af en lastbil, som bakkede hen til ram-
pen for at læsse noget af, tog et sug af cigaretten og svarede på hans sms. 
”Ja kom! Kom og bortfør mig! ”

mens jeg skrev det, tog jeg mig selv i at stå og ønske, at han virkelig 
ville gøre det – komme susende i sin bil og bortføre mig. Jeg ønskede mig 
at blive taget med storm. at blive hentet af prinsen på hesten. Det var ok, 
hvis den var grå – jeg var jo heller ikke selv helt uden sager i bagagen – og 
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han behøvede ikke at være alt for royal, men altså, konceptet, ikke? at en 
mand ville mig så meget, at han slet ikke kunne lade være.

Jeg havde bestemt mig for, at jeg ville prøve at finde den igen. Liden-
skaben. i alle aspekter af livet. min egen lidenskab i forhold til at leve. til 
at arbejde. til at elske. til at suge livet til mig med alt, hvad det bød på.

På en eller anden måde syntes jeg, at jeg skyldte det. at skilsmissen 
ikke skulle gå ubemærket hen i mit sind. For drengenes far var faktisk en 
god mand og en virkelig god far for drengene. Jeg følte, at når jeg valgte at 
forlade ham, så skulle det være en beslutning, som gav mig noget andet, 
noget tilsvarende godt, i bytte.

så derfor havde jeg sat aktion Find Pernille i gang.
Jeg slukkede cigaretten og gik ind på kontoret igen. Jeg satte mig foran 

skærmen og gav mig til at arbejde. Jeg måtte gøre mig umage for at holde 
koncentrationen, for tankerne dansede hele tiden i retning af manden. 
han havde ikke svaret på min sms, og jeg blev straks nervøs over hvorfor. 
han var lidt svingende i sin interesse, og det irriterede mig.

”hmm, er det med den på igen,” tænkte jeg ved mig selv. eigh! Jeg var 
ellers ved at lære det. at give ting og mennesker tid. at lade livet gå sin 
gang i sit eget tempo og ikke hele tiden prøve at styre det, forcere det. Jeg 
tænkte tilbage på, hvor hårdt jeg havde arbejdet i det lange efterår. mange 
års mønstre havde jeg skullet ændre på. mange år, hvor jeg bare havde 
ladet mig føre derhen, hvor livet ville have mig. 34 år faktisk …

en af mine forcer havde altid været, at jeg var nem at danse med. Fysi-
ske tilstande var ikke så vigtige for mig. hvis en mand ville have det hus 
og de møbler – nå, nå, så gjorde vi det. hvis jeg bare fik kærlighed, så var 
alt andet ikke så vigtigt.

Det var egentlig nærmest naturstridigt, for med min jernvilje skulle 
man tro, at jeg ville have bestemt det hele. men ikke på det her punkt i mit 
liv. her ville jeg bare gerne elskes.

og sådan ville jeg gerne blive ved med at have det. Det var noget af det, 
jeg var kommet frem til i mit arbejde i efteråret.
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bip, bip. en sms! hjertet fløj op i halsen på mig, og jeg greb straks tele-
fonen og åbnede den. Det var fra min mor!

”hej min skat. tak for en dejlig weekend. Vi savnede drengene, men 
det var også dejligt at have dig for os selv. Knus mor.”

hmm …
Jeg kiggede lidt surt ind i min skærm. han kunne sgu da godt lige svare 

…
Jeg havde været hos mine forældre i weekenden for at fejre deres 

40-års-bryllupsdag. 40 år! Jeg kunne helt få kuldegysninger ved tanken. 
mit ægteskab holdt kun i mindre end fem år, så 40 år var jo helt absolut, 
fuldstændig og komplet uoverskueligt for mig!

men kærligheden ville jo være meget god …
Jeg havde bestemt mig for, at min evne til ikke at lægge værdi i mate-

rielle ting var én af de egenskaber ved mig selv, som jeg godt kunne lide. 
Jeg kunne godt lide, at jeg ikke lod mit liv styre af, om det var den ene eller 
den anden sofa, der stod i stuen. men jeg var også blevet bevidst om, at 
det nogle gange kan kræve noget fysisk at holde fast i, hvis man skal være 
i stand til at holde fast i de uhåndgribelige sider af livet. Det havde jeg 
glemt. så jeg havde mistet forbindelsen med mine værdier og min måde 
at mærke livet på. Jeg havde glemt, hvordan det var at være glade, sprud-
lende Pernille, der angreb hver ny dag med glubsk appetit på livet, og som 
var så optaget af at følge nye veje, at jeg ikke et øjeblik opdagede, at det 
måske ikke var muligt. For mig var aLt muligt. Det var min styrke. Det 
var sådan, jeg mærkede, at jeg levede. når frygten blev trodset og over-
vundet.

og det var det, der var målet med hele processen: igen at kunne mærke 
livet.

så da jeg havde mødt manden og fundet, at vores værdier var ens, så 
havde jeg simpelthen ikke kunnet lade være med at forelske mig. Pludse-
lig gav det hele mening, følte jeg. For jeg kunne sÅ meget mærke livet!

i Don’t Wanna WorK toDaY, maYbe i JUst Wanna staY, JUst 
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taKe it easY ‘CaUse there’s no stress. min telefon fyrede sin ringe-
tone af. som altid var den ved at tage livet af hele kontoret, når den satte 
af. Ja, ja, de kunne tage det. ingen på det kontor var hverken sarte eller vist 
helt raske … ”måske det er det, vi har tilfælles,” tænkte jeg. ”ingen her er 
helt raske.”

Det var drengenes far, der ringede. ”Gad vide, hvad han vil,” tænkte jeg, 
lige inden jeg svarede.

”Det er Pernille.”
”Ja hej, det er mig. arbejder du hjemme i dag?”
”hej med dig, ehm, nej, det gør jeg ikke, hvorfor?”
”Årh, de har lige ringet fra vuggestuen. tobias har fået noget mad galt i 

halsen, og de synes, at vi skal komme. Jeg ved ikke rigtig … tænkte bare, at 
hvis nu du var hjemme, så var du jo tæt på … men jeg kører derud.”

”ok … ja, det gør jeg da også … gad vide, om han ikke bare sidder med et 
stykke mad i hånden og griner til os, når vi kommer derud,” svarede jeg.

”Jo, det tænker jeg også, men de synes, at vi skulle komme, så skal vi 
ikke køre derud? Det vil glæde ham at have fået os begge to til at springe 
for sig.” hans humor var som altid lun og upassende. Det var en af de ting, 
som vi havde tilfælles, og som gjorde, at vi var gode venner efter skilsmis-
sen. Jeg grinede lidt, og vi blev enige om at ses derude.

Jeg rejste mig fra min stol og mærkede noget mærkeligt. med ét blev 
min sindstilstand anderledes. tung. og det føltes som om, jeg blev ført. 
af en hånd. en usynlig hånd, som ligesom skubbede mig i ryggen. Jeg un-
drede mig. ”hvad sker der her?”, tænkte jeg, mens jeg tog min jakke på. Jeg 
nåede ikke engang at lukke min pc.

”tobias har fået noget galt i halsen. Jeg kører til vuggestuen, men jeg 
tror, jeg kommer igen,” sagde jeg til de andre på vej ud. stadig med denne 
underlige hånd i ryggen. og uden at tænke over det, tog jeg genvejen gen-
nem fotostudiet til parkeringspladsen. idet jeg lukkede døren, hørte jeg 
en af de andre på kontoret udbryde: ”Åh Gud!” Jeg ville have vendt mig om 
for at høre, hvem der sagde det og hvorfor, men hånden ville ikke lade mig 
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standse. nu var jeg altså virkelig forundret! og det blev kun værre! For da 
jeg bakkede min bil ud, begyndte jeg at græde. Først helt stille, men siden 
voldsommere.

”hvad sker der her?”, tænkte jeg. Det var jo bare en bagatel, en del af en 
procedure, at vi var blevet tilkaldt …

Jeg var ikke nogen særlig pylret mor. nok snarere tværtimod. Jeg ville 
gerne have nogle stærke drenge, der kunne klare sig selv, og det var min 
overbevisning, at det ville de kun blive, hvis jeg stillede nogle krav til dem. 
så hvad var nu det her? at begynde at græde, fordi tobias havde fået no-
get mad lidt galt i halsen?

men der var ikke noget at gøre. tårerne strømmede til sidst ned ad 
kinderne på mig.

og det blev kun værre, da jeg kom frem til Fregatten og så det syn, som 
for altid vil være prentet i mit indre billedgalleri: to store ambulancer og 
en lægeambulance stod foran lågen. til min lille tobias. alt dette til min 
lillebitte tobias på 19 måneder.

”Åh nej!” min hånd fløj op til munden, da jeg pludselig indså alvoren i 
situationen. Den alvor, som min underbevidsthed havde fanget fra første 
øjeblik, og jeg gav slip på tårerne.

med ét blev jeg moren. alt andet var ligegyldigt lige nu. Lige nu var jeg 
bare moren.

”Åh nej!” Jeg følte et tryk i brystet, som om et 100 kilos lod var blevet 
lagt på det. som om noget døde inden i mig og måtte ud. som om jeg for 
altid måtte give slip på noget værdifuldt.

Jeg smed bilen på parkeringspladsen og løb ind i Fregatten, hvor am-
bulancefolkene ihærdigt forsøgte at genoplive min tobias.

”Åh nej!” Jeg mærkede med ét en dyb, dyb følelse af sorg overmande 
mig, og jeg måtte sætte mig på taburetten, som stod ved siden af mig. For 
inden i mig føltes det som om, tobias døde. Lige dér. Lige nu. Lige for øj-
nene af mig. De forsøgte stadig desperat at få liv i hans lille krop, men han 
døde på det tidspunkt. Det vidste en mors hjerte.




