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KapitEl 2
 

Efteråret – 6. klasse 

Michael lagde sig ned på bagsædets læder. En voksende uro havde i de seneste 
dage indtaget ham, og han havde sovet dårligt siden torsdag. Nu var det man-
dag – dagen – og han var udmattet. Han havde hver dag beroliget sig selv med, 
at der stadig var tre hele dage tilbage, så to hele dage og til sidst én hel dag, men 
nu var der ikke flere hele dage at tage af. 

Hans forældre havde bemærket, at han talte og spiste mindre og mindre, som 
dagene gik. Hans far havde lørdag eftermiddag trukket ham med ned til van-
det, hvor de så sad på hver deres sten uden at sige et ord til hinanden, indtil 
Ebbe lagde en hånd på hans skulder og sagde, at det nok skulle gå. Hans mor 
havde forudsigeligt nok reageret stik modsat. Siden fredag morgen havde hun 
talt uafbrudt uden at levne plads til pauser, men den eneste gang hun berørte, 
at han skulle flytte hjemmefra, var, da hun søndag middag huskede ham på, at 
han skulle pakke. 

Og nu var de så på vej.
Michael pressede baghovedet ned i sædet og stirrede op i middagssolens 

skyggespil hen over alléens løvtag. Solen farvede enkelte af bladene helt lyse-
grønne, andre lå i mørke. Han svedte, og en trykkende augustvarme varslede, at 
et uvejr var under opsejling.

“Er det ikke fantastisk, at far kunne låne sådan en dejlig vogn af ambassadør 
Hvid?” spurgte hans mor fra forsædet med velberådet begejstring i stemmen. 
Hun omtalte altid bekendte med titel, hvis de da ellers havde en, der var værd 
at tale om.

“Jo,” mumlede Michael og bekæmpede kvalmen. 
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Hans far havde været tavs på hele turen fra sommerhuset i Gilleleje, men hans 
mor igen havde kvidret uafbrudt, og Michaels mave knugede sig sammen i takt 
med, at hendes stemme blev mere og mere eksalteret. Han ville ønske, at hun 
talte om noget andet end den fine, cremefarvede bil eller den fantastiske frem-
tid, der lå og ventede på ham.

“Det er så vigtigt, hvilket førstehåndsindtryk folk får, og en Jaguar kan da i 
hvert fald ikke skade,” fortsatte hun ufortrødent med solskin i stemmen.

“Det er Susåen,” konverserede hun, da de kørte hen over en lille bro.
“Hmm,” Michael hævede sig høfligt op på albuen, så han kunne kigge ud af 

vinduet.
“Og se!” udbrød hans mor og pegede med finger, der dirrede på bygningsko-

losserne, som kom til syne mellem træerne.   
“Ja, ja rolig, Lone,” vrissede Michaels far og tjattede til moderens hånd, som 

blokerede hans udsyn.
“Jamen det er da fantastisk, Ebbe,” henåndede Lone, “tænk at skulle gå i skole 

på sådan et smukt sted.”
Michaels hjerte sank i livet på ham ved synet af kirken, der lå midt i et virvar 

af andre bygninger. De røde murstensmasser lå på toppen af en lille bakke og 
skuede majestætisk ud over de træbeplantede plæner, der skrånede ned mod 
åens bred. 

Hans far sagtnede farten og skulle lige til at dreje ned ad indkørslen, der førte 
forbi kirken og endte foran en stor hvidpudset bygning. 

“Nej, ikke her, Ebbe,” smældede Lone, der havde læst på lektien hjemmefra, 
“der stod i de papirer, de sendte, at vi skulle fortsætte ad alléen, indtil vi kom til 
et vandtårn, og først dér skulle vi dreje af.”

Som lovet dukkede der snart et gråt vandtårn op, og lige inden førte en vej 
ned til en stor parkeringsplads.

“Det er Helenhallen,” docerede Lone og udpegede til venstre en stor byg-
ning, der var pyntet med et solur.
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Michael nikkede mekanisk fra sin plads på bagsædet. Han følte sig fuldstæn-
dig tom indeni. De røde bygninger flød sammen, og han måtte mønstre alle 
sine kræfter for at høre efter, hvad hans mor sagde.

“Og det er så Vuen,” sagde Lone med varme i stemmen og slog med ken-
dermine hånden ud mod en bygning, der lå op mod skovbrynet, “der stod, at 
navnet Vuen er et typisk eksempel på det særlige herlovianersprog, der tales 
hernede, hvor ordets første og sidste stavelse trækkes sammen. Vuen er en sam-
mentrækning af Vuggestuen, og det er dér, de yngste elever bor.”

Hun vendte sig om mod Michael, og hendes øjne strålede, “er det ikke mor-
somt?”

Umiddelbart havde Michael svært ved at se, at det var særlig underholdende. 
Under Lones vedholdende vejledning parkerede Ebbe bilen, så bogstaverne 

og tallene bagpå nemt kunne læses inde fra Michaels nye hjem. 
Michaels mor var ude af bilen, før hans far havde nået at slukke motoren, og 

som en anden Napoleon, der sejrsikkert ledte sine tropper ind i slaget ved Wa-
terloo, rykkede hun i spidsen for sin meget lille indsatsstyrke frem mod Vuen.

Michael havde ingen anelse om, hvordan han kom ud af bilen eller hen over 
parkeringspladsen til den røde bygning, men han registrerede, at de trådte ind 
i en lille gang med rå, røde murstensvægge.

Lige inden for døren stod en høj, korpulent mand på omkring fyrre med en 
vilter mørk hårmanke. Han var iført blankslidte, brune fløjlsbukser, en krøllet 
skjorte i fantasifulde tern og store, sorte hornbriller med tykke glas. 

“Goddag – Torben Sejersen,” sagde han med et smil, der ikke nåede øjnene, 
“jeg er sovesalslærer her på Vuen.” 

Lones mundvige nåede øreflipperne, selv om det var tydeligt, at hun var 
slået ud af kurs. Sejersens fremtoning var absolut ikke, hvad hun havde for-
ventet af en sovesalslærer på landets fineste kostskole. Men hun lod sig ikke 
mærke med noget og plantede et lille kys på den blege hud over hans uplejede 
fuldskæg.
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“Det må jeg sandelig nok sige,” kvækkede Michaels nye sovesalslærer over-
rasket.

“Lone Marshall,” kvidrede Lone og puffede til sin søn, “og det er Michael.”
Michael tog forsigtigt Sejersens fremstrakte hånd, men hans øjne forlod ikke 

de regelmæssige, rustrøde klinker på gulvet, før han mærkede, at hans fingre 
blev knust i den store næve, der lukkede sig om hans. Han så op og mødte Se-
jersens øjne, der så ironisk interesseret på ham. 

“Fast håndtryk,” Sejersen tilkastede Michael et anerkendende lille smil, før 
han atter vendte sig mod Lone og Ebbe, “her er lidt hektisk i dag. Så hvis I ven-
ter her, til en af præfekterne kommer tilbage, så viser han jer rundt.”

“Præfekterne?” spurgte Michael.
“Ja, en præfekt eller en prækt er en ældre elev …,” lagde Sejersen ud, før han 

blev afbrudt.
“En præfekt er en ældre elev, der vejleder de yngre elever,” aflirede Lone og 

sendte Sejersen et stolt smil, “præfektens rolle er både opdragende og vejle-
dende, og præfekten viser sammen med sovesalslæreren eleverne til rette i det 
daglige og sørger for, at de læser lektier og deltager aktivt i livet på skolen.”

Sejersen nikkede høfligt til Lone, før han gjorde et kast med hovedet mod et 
rum til højre. Endevæggen og langvæggen over for de to vinduer var dækket af 
skrammede, sorte reoler, og en fast bænk optog midten af gulvet, “det er sko-
pudserummet. Normalt skifter I til hjemmesko derinde, før I fortsætter inden 
for, men i dagens anledning må I godt beholde skoene på.” 

En elev på 17-18 år dukkede op i gangen. Han var en høj, ledeløs knøs, som 
med sin voldsomt store mund og udstående, blå øjne, der stod til uniforms-
skjorten, lignede et af de kongeportrætter, Lone havde trukket Michael forbi 
på Frederiksborg Slot. 

I det samme viste en kvinde med en stor, kraftig dreng sig i døren, og Sejersen 
vendte sig mod den ældre elev, “Thrane, vil du vise Michael og hans forældre 
rundt?” 
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“Goddag,” smilede Lone, og hun rakte Thrane hånden, “mit navn er Lone 
Marshall, og det er Michael.” 

“Peter Thrane-Jepsen,” oplyste kongeportrættet og vendte sig mod Michael, 
“og du er så den yngste af belmerne.” 

“Belmerne?” Michael så uforstående på ham.
“Det bliver 6. klasserne kaldt,” grinede Thrane og blinkede til ham, “det står 

for blebærerne.”
“Det var da et løjerligt navn,” sagde Lone med et stivnet smil, og Michael var 

klar over, at det ikke var en detalje, hun ville underholde de andre diplomat-
fruer – eller ambassadehøns, som hans far yndede at kalde dem – med ved den 
næste onsdagste i Tokyo.

Thrane førte an ned ad en vinduesløs gang til en dør på venstre hånd, “det 
her er så læsesalen eller Lalen. Det er her, I læser lektier, hygger og ser fjernsyn 
om aftenen.”

“Jamen, hvor er mit værelse?” fremstammede Michael.
“Belmerne har ikke humre,” sagde Thrane og så først undrende på Michael 

og derefter spørgende på Lone og Ebbe. Det virkede, som om han blev lidt ilde 
til mode, selv om han optimistisk tilføjede, “men til næste år får I tomands-
humre.” 

“Men mor, du sagde, at jeg ville få et værelse,” Michael stirrede på Lone. Han 
mærkede, at tårerne pressede sig på, men han var komplet ligeglad med, om de 
to drenge, der sad henne ved fjernsynet og opmærksomt fulgte med i, hvad der 
skete, så det, “du sagde, at jeg måske skulle dele værelse med en anden, men du 
sagde, at jeg ville få et værelse.”

“Så,” Lone bøjede sig ned og tog ham om hagen, “det har jeg så misforstået. 
Det kunne jo ske for enhver, ikke? Men det er der jo ikke så meget at gøre ved 
nu, vel?”  

Michael åbnede munden og prøvede at formulere en protest, men han kunne 
ikke finde på noget at sige. 




