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01 
 

Vi sidder pænt ved bordene, der er stillet op til gruppearbejde. Vi 
ser artige ud. Når der er forældremøde, gælder det om at opføre sig 
pænt. Selv Møf ser sådan ud. 

Døren går op, og et par damer kommer ind. Sådan helt almindelige 
mødre. Jeg tror, den ene er Meks mor. 

Efter dem kommer en fin dame med pels og højhælede sko.  

Hun står et øjeblik i døråbningen. Der bliver helt stille. 

- Hej mor, siger Mathilde og vinker. 

 

Damen smiler og vinker tilbage. Hun klaprer på gulvet ka-klank ka-
klank og sætter sig hen til sin datter. Vi er nogle stykker, der har 
drejet hovedet den vej. 

Hun slår pelsen til side. Den røde bluse, der er besat med noget 
glimmer og en nederdel, er ret stram. Benene sætter hun sådan pa-
rallelt og på skrå inde under stolen. Det ser pænt ud, og hænderne 
lægger hun i skødet. Om halsen hænger en hvid perlekæde. Foran 
sidder et skinnende smykke. Jeg tænker på, at hun nok aldrig gør en 
forkert bevægelse. Hun sidder som en skuespillerinde. 
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Hun gik lige forbi Møf, der nu sidder sjovt og snuser. 

- Hold kæft. Kunne du lugte det? Hendes parfume, hvisker han og 
smiler.  

 

Jeg nikker. Klassen lugter ellers af sokker fra i forgårs, ubestemmeli-
ge madpakker og sure opstød. Lige nu er den omdannet til frisørsa-
lon. Med alt i hårvand og duftevand og vellugtende cremer til ansigt 
og hænder. Bare fordi Mathildes mor kom. 

Mek smiler også: 

- Sådan skulle det eddermame lugte hver dag! 

 

Døren går igen op, og mor kommer ind. Hendes frakke er knappet 
skævt. Hun er ved at vælte en stol, der ellers stod et godt stykke fra 
døren. 

- Hov, sa, for helv … 

 

Jeg holder vejret. 



8 

 

- God dag, kommer det fra hende. Hun kigger rundt og får øje på 
mig og kommer herover. 

 

Jeg bliver rød i hovedet og knuger mit penalhus. En blyant knækker. 

- Er det din mor, spørger Møf, selv om han udmærket ved det. 

 

Jeg svarer ikke, men lader, som om jeg skal finde noget nede i min 
taske. 

Nu håber jeg bare, at der er helt stille ved vores bord. 

 

- Så kommer der vist ikke flere … 

 

Susanne og Miriam byder velkommen og fortæller. Vi har mange 
muligheder for at komme videre i systemet. Susanne smiler: Jo bed-
re karakterer vi får herfra, jo bedre vil vi klare os senere. 

Mens hun snakker, lyder der af og til en rømmen fra mor. Jeg ken-
der den rømmen alt for godt. 

- Så det gælder om at hænge i, afslutter hun. 

- Det gør Ludvig altså også, siger mor. - Han hjælper osse de andre.  
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Mor, for fanden. For fanden. For fanden. Nu griner hun dumt. Der 
er helt og fuldkomment stille i klassen. Jeg ser bare ned i bordpla-
den og er kokrød i ansigtet.  

- Nå, det vidste - aschhh - I ikke, jeg jeg sysses ikke, I siger noget? 

- Vi mener, det er godt, når man hjælper hinanden, siger Miriam. 

 

Mor fortsætter. Nej, nej. 

- Åh, jeg skal vist … 

 

Hun rejser sig op, står og svajer en anelse. Alles øjne er på hende. 
Hun vakler noget usikkert op mod døren. Hun får fat i dørhåndtaget 
og vil presse døren udad. Den skal for fanden denne vej, indad. Det 
går op for hende, og hun er lige ved at få den i hovedet. Endelig lyk-
kes det hende at komme ud, men - efterlader døren på vid gab. 

 

Åh, snak nu, Susanne. Sig noget. Mads rejser sig og smækker døren 
i. Vi sidder i det lydtætte rum. Der er helt stille. 
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Der kommer dog gang i snakken igen, men ingen siger noget til mig. 
Ingen ser på mig. Jeg er blevet usynlig. 

Der er en underlig stemning.  

 

Da jeg kommer hjem lidt senere, sover hun. Hun snorker. Jeg 
knytter hånden og går ind til mig selv. Det varer længe, inden jeg 
sover. 
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02 
 

Det fortsætter næste dag, hvor Mor stadigvæk sover, da jeg går i 
skole.  

- Hva så, morfar. Du er nok ikke stolt over din datter? 

- Nej, Ludvig, det er jeg ikke. Hun har sit at slås med. 

- Men det går jo ud over mig? 

- Ja, det gør det. Tror du, hun gør det med vilje? 

 

Der fik han mig. Ham morfar. 

- Kan du huske, da vi plukkede ærter i din køkkenhave? 

- Ja, for du forsvandt helt. Så høje var de. 

- Der døde du, morfar. Mor fandt dig og troede, du sov. 

- Det troede jeg også, da jeg en morgen vågnede og så mormor. 
Men hun var altså død. Og to år senere din onkel. 

- Nu har mor kun mig tilbage.  
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Jeg snakker af og til med morfar. Det kommer ikke andre ved. Fordi. 

Ingen snakker til mig.  

Ingen nævner noget om det der med mor.  

 

Jeg kommer hjem ud på eftermiddagen, smider tasken på værelset 
og går ind i stuen. 

Ingen hjemme. Jeg smækker døren op til soveværelset, men heller 
ingen der.  

Jeg sparker til en stol i køkkenet. Står lidt og sætter mig så ind på 
værelset. Går på Facebook. 

Møf har skrevet noget. Hvad? Om en fuld dame. Nej, nej. For fan-
den. 

Jeg er træt og søvnig og lægger mig lige lidt. Bare fem minutter. 

Tre kvarter senere vågner jeg forvildet ved, at mor tumler op ad 
trappen. 

Jeg springer ud af sengen og river døren op, suger luft ind, er parat. 
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Hun står foran køkkendøren og ser bare på mig. Hendes øjne er rø-
de, og jeg kan godt se furerne ned ad kinderne. Jeg synker sammen. 
Min hånd falder ned. 

- Har du grædt, mor? 

 

Hun nikker bare. 

- Jeg har det ikke så godt, Ludvig. 

- Skal - skal vi på skadestuen, spørger jeg. 

 

Hun ryster på hovedet og vender sig om og går ind. Mig bagefter. I 
stuen synker hun ned i den blå stol. Begraver ansigtet i hænderne. 

- Hvad er du ked af, spørger jeg og sætter mig på armlænet og hol-
der om hende med den ene arm. 

- Jeg er blevet fyret, Ludvig. 

- Fyret? Fra El-værket? 

 

Hun nikker. 
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- Jeg havde jo arbejde netop i går aftes. Men jeg troede … Fordi jeg 
spurgte nemlig, om jeg kunne få fri. Fordi jeg skulle til det der for-
ældremøde. Det var jo vigtigt. 

- Men det kunne du ikke, og så pjækkede du? 

 

Hun nikker igen. Nu græder hun rigtigt. Jeg stryger hendes hår: 

- Såååå, sååå, du skal se, det går nok. 

- Jeg kan slet ikke se mig ud af det mere, hvisker hun og stammer og 
hikker. 

- Tror du ikke, de vil tage dig tilbage, hvis de hører, at … 

- … nej, nej, det er helt sikkert. 

- Ved du hvad. Nu laver jeg en tår kaffe. Det trænger vi vist til. 

- Ja, min dreng. 

 

Bagefter går jeg ned i skuret. Tager et par vilde omgange på den 
gamle kondicykel. Ved ikke, hvorfor mor gav mig den i fødselsdags-
gave. iPaden var da så rigelig.  

Det gælder om at holde momentum. Det er jeg klar over. Det er et 
ord, Jannick elsker meget. Hold momentum, brøler han gennem 
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gymnastiksalen, mens vi okser rundt. Ingen af os ved helt præcist, 
hvad det betyder. Det er i hvert fald noget med ikke at holde pause. 

 

- Der er jo det med mor. Hun drikker altså alt for meget, morfar. 

- Jeg kan kun hjælpe dig. Ikke andre. Det med din mor er dit pro-
blem. 

- Nå. Men du hjælper også mig, hvis du hjælper mor. Din egen dat-
ter. 

- Det gælder ikke.  

- Jeg er glad for at kunne snakke med dig, morfar.  
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03 
 

Jeg skal næste dag snakke med Susanne efter timen. 

- Jeg kan pokkers godt lide dig, Ludvig. Du er kvik og hurtig og laver 
så gode ting i dansk. Hansen siger, at du er skrap til matematik. Har 
du og din mor fået snakket? Hun gik jo lige så pludseligt, som hun 
kom. 

- Mnnn. 

- Prøv at svare mig med hele ord. 

- Nej, det har vi ikke. 

 

Jeg udtaler ordene tydeligt. En anelse langsomt. 

- Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal stille op med dig, min dreng.  

 

Min dreng. Hvad kan jeg bruge det til? Hun bliver ved med at trille 
en blyant rundt mellem to fingre. Jeg tegner med en finger på hen-
des bord. Der ligger selvfølgelig en iPad. Hun sidder sgu bare og spil-
ler spil. Eller kører formel-1. Eller læser bøger, når vi andre bliver sat 
til at skrive stil her på klassen. Eller ser film? 
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Jeg siger ikke noget. Susanne sidder, og jeg står. 

- Hvad vil du gerne have, at jeg skal gøre for dig? 

 

Jeg trækker på skulderen. Det er et svært spørgsmål. Har vist fået 
det flere gange her for nylig.  

Hun sukker længe. Det kommer nok helt nede fra lårene.  

- Der er en revne i dine bukser. Du slås vel ikke? 

- Neej, nej, og med hvad? 

 

Jeg bøjer armen. Susanne smiler. 

- Du er en god dreng, Ludvig. Åh, bare jeg kunne gøre noget for dig. 
Det er så synd for dig, for jeg ved jo godt, at … 

 

Hun vrider sine hænder. Hvordan har hun lagt mærke til mine buk-
ser? 

- Nå. Det er frikvarter.  

- Ja. Jeg skal nok snakke med mor. 
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- Det var godt, Ludvig. Tænk nu lidt over det. 

 

Med de ord forlader hun klassen.  

 

 

Der er meget at tænke over.  

Ude på legepladsen spiller nogle drenge bold.  

Pludselig ryger bolden helt modsat. Drengen stirrer på den: 

- Hvad fanden sker der? Var det dig, Thorkild, råber en af dem. - Så I 
bolden? 

 

De nikker.  

- Den må have ramt en sten. 

- Ja, selvfølgelig, siger en anden. 

 

Jeg nikker for mig selv. Tænk, hvis man var usynlig! Eller havde 
bjørnekræfter. Kunne sparke til en bold uden at nogen så det. 
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Jeg går over til pigerne. Nærmer mig Lene Sofie. Sådan på afstand. 
Var jeg usynlig, turde jeg godt stille mig helt tæt ind til hende. Men 
det er jeg ikke.  

Hun står stille og kigger den anden vej. Hjertemusklen er på 
arbejde, skal jeg love for. Jeg bliver bange for, at de kan høre det. 
Jeg lister væk. Pulsen drøner af sted lige så hurtigt, som når jeg 
løber allerstærkest.
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04 
 

Jeg vader hjem fra skole sammen med Leffe ad den sædvanlige sti 
gennem brombærkrattet. På denne årstid er der ingen brombær. 
Kommer man dem for nær, stikker de alligevel.  

 

- Hvordan gik det i lørdags på genbrugscentret, spørger Leffe. 

- Godt. Sammen med Daniel. Ja, der kom et par stoddere og hugge-
de min øl. En flink mand tog den fra dem og gav mig igen. 

- Det må jeg nok sige. Hvem var han? 

- En, der hed Klaus. Han sagde, han godt kendte dem. Jeg skulle ba-
re ringe til ham, hvis de generede mig igen. 

- Det er næsten som at have en far, ikke? Kunne du bruge ham? 

 

Jeg svarer ikke. Jo, det var da en idé. Tror godt, mor kunne lide ham. 
Det var da faktisk en ganske fin idé, Leffe. Jeg gider bare ikke snakke 
om det. For jeg har allerede tænkt på det. 

- Daniel, er det ikke tolder Hermans søn? 

- Jo, du ved, hans mor, det er hende, der har sådan nogle … 
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Jeg tegner med hænderne to store buer så langt ud, jeg kan nå. Lef-
fe griner. 

- Ha, ha. Sådan noget lægger du mærke til, hvad? 

- Ja. Det kan jeg ikke gøre for. Det kommer med alderen. Det vil og-
så komme til dig, hvis du bliver lige så gammel. 

- Hæ, hæ. Det er sgu da allerede på vej. Jeg har set noget porno, og 
… tænkte lidt over, hvordan det vil være at kneppe? 

- Mnnn … 

- Hvordan vil det være at stikke pikken op i kussen? 

 

Jeg trækker på skulderen. Hvor fanden skulle jeg vide det fra? 

Leffe sparker lidt i jorden. 

- Har du prøvet? 

- Hvad? 

 

Han ser sig om. 
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- Ja, at kneppe? 

 

Jeg skifter emne: 

- Ved du, ham Daniel altså, hvad han gjorde oppe i genbrugs-
centret? Han pissede sgu på, du ved, en hjemløs. Eller sådan en, tror 
jeg. 

- Pissede på? Hvor ulækkert. 

- Ja, skide ulækkert. Jeg ved ikke, hvorfor han gjorde det. Han trak 
bare sin pik frem og pissede løs. Han har fanme en stor en. 

 

Vi griner og går lidt videre. Jeg finder på noget andet: 

- Hvad synes du om Ronald fra 9. 

- Hvorfor spørger du om det? 

- Han rev min nye trøje i stykker i dag. Se selv. 

 

Jeg viser ham ærmet, som Ronald bare hev i, så den gik fra. Ærmet 
hænger i en tynd tråd. Bare fordi jeg kom til at sparke til hans taske. 
Vidste sgu ikke, det var hans. Eller jo. Men han sagde noget dumt 
om min mor. 



23 

 

 

Måske kan jeg selv sy det på igen?  

Leffe trækker på skulderen og stikker mobilen i lommen. 

- Han er en idiot. Jeg har før set ham slå nogen, der var mindre. Det 
er ikke bare dig, det går ud over. Han er sgu altid efter nogen, bare 
de er mindre end ham selv. 

 

Leffe lyder vred. Jeg er helt enig: 

- Ja. Jeg ved heller ikke, hvorfor han er sådan. Han havde ikke behø-
vet at rive sådan i min trøje. Idiot. 

 

Leffe sparker til en sten.  

- Har du nogensinde fået tæsk hjemme, vil jeg gerne vide. 

 

Leffe svarer ikke. Så mener han nok nej. 

- Heller ikke jeg. Måske fordi vi to kun har en mor og ikke en far. Og 
min mor vil hellere snakke end slå. Men så er der ham Pik-Preben. 
Han slår. Jeg ved ikke, hvad mor ser i ham. 

- Ja, de snakker, og røven går. 
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- Døde din far også? 

- Mnnn, siger Leffe og ser bort. 

 

Vi går lidt og siger ikke noget. Der er masser af fuglefløjt inde i krat-
tet. Solen varmer, og det er snart sommer.  

 

Leffe tager fat i mig, som om han er stærkere og godt kunne slå mig. 
Vi brydes lidt. Leffe falder uheldigt ind i brombærrene. 

- Av for satan, bander han, og jeg trækker ham op igen.  

- Av, av, bliver han ved. 

- Måske sidder der torne i din ryg, nu skal jeg … 

- Nej, siger han og trækker sig lidt. 

- Jo, for helvede, du kan da ikke … 

 

Jeg hiver skjorten op af bukserne på ham. Hans ryg er fuld af sår og 
lange strimer. 

- Hvad fanden er det? 

- Ah, ikke noget. 



25 

 

 

- Jo, hvad er det, Leffe? Det er da ikke herfra. 

 

Jeg stirrer på huden. Det ligner en pløjemark. Sår på sår. 

Han vrider sig. 

- Min mor slår mig somme tider. 

- Hvad? 

- Hvis jeg har glemt at købe ind,  eller du ved … 

- Så får du tæsk? 

- Jep. 

- Der er ingen torne i hvert fald. Hold da op, Leffe. Jeg vidste ikke, at 
… 

- Nej. Men du må ikke sige det til nogen. Lover du mig det? 

- Jaa. Hun må sgu slet ikke slå dig. Det er forbudt i følge loven. 

- Nå. Det ved du? 

- Ja, ja. Preben har også slået mig. En enkelt gang. Næste gang mel-
der jeg ham sgu. 
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Leffe trækker på skulderen, og vi trasker videre. Han standser og ta-
ger min arm: 

- Du er lidt ked af ikke at have en far, ikke? 

- Hold nu kæft, for helvede, Leffe.  

- Du har bare en Preben, lyder det fra Leffe. 

  

Min sko rammer en sten på fortovet. 

- Du, Leffe, hvad er du mest ked af?  

- Ked af? Hv … hvad mener du?  

- Det jeg siger. Hvad er du mest ked af?  

 

Nu slipper han armen. 

- Øh, altså helt ærligt, at jeg bor i Danmark. Ved du hvad? Jeg er sort 
og kommer fra Sierra Leone. Jeg er flygtet sammen med min mor til 
Danmark, fordi nogen var efter os. Tror du ikke, jeg allerhelst ville 
bo der?  
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- Jooo, måske, selv om jeg jo synes, at Danmark må være skønnere 
at bo i, fordi vi har det meget bedre her, hvor vi har internet og 
smartphones og …  

- … Har vi det nu også bedre her? Har du ikke lige snakket om, at du 
savner en far? Er det så ikke lige meget, hvor man bor?  

 

Jeg nikker. Vil ikke sige Leffe imod. Han skutter sig. Trækker skuld-
rene helt op til ørerne:  

Jeg nikker og holder kæft. Bare han ikke siger mere. Jeg kan godt se, 
at han har blanke øjne.  

Vi er nået til blokken, hvor han bor, og står lidt. 

Jeg klapper ham let på skulderen: 

- Vi to holder sammen, ik´? 

 

Han nikker og vender sig og går ind.
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05 
 

Jeg trykker El-værkets nummer ind på mobilen. 

- Hallo, det er Ludvig. Det er mig, der er skyld i, at min mor ikke var 
på arbejde i går. 

 

Damen i røret trækker vejret ret tydeligt. 

- Et øjeblik. Jeg stiller lige om. 

 

Jeg sidder og tapper med den ene hånd på bordpladen. Skal altså 
huske det der … 

- Erwin Andersen. 

- Jeg er Ludvig, og det er min mor, der blev fyret i går. Mette. Jeg vil 
bare sige, at det er min skyld. Jeg mente, at hun skulle komme til 
det der forældremøde. Jeg vidste ikke, at … 

- Øjeblik, øjeblik, unge mand. Nå, så du er søn? Hvor gammel er du? 

- 14, snart 15. 
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Manden holder en pause.  

- Hallo, siger jeg. Jeg er bange for, at han bare har lagt på. 

 

- Du lyder som en vaks ung mand, men nu skal du høre. Det er ikke 
din skyld, at din mor er blevet fyret. Forældremødet i går er slet ikke 
grunden til det. Jeg kan naturligvis ikke udtale mig nærmere, men 
det er ikke din skyld. Hun måtte gerne gå til det forældremøde. Selv 
om hun altid har vagt onsdag aften. Sådan er vi altså heller ikke, 
Ludvig. 

- Ja, men … hvad … 

- Jeg kan som sagt ikke fortælle dig mere end det, jeg allerede har 
sagt. At det ikke er din skyld. Jeg synes, du skal snakke med din mor. 
Hun har fået flere breve fra os og nu i går det sidste brev med opsi-
gelsen. Måske vil hun lade dig læse dem.  

- Mnnn. 

- Nå, men jeg må løbe nu. Farvel, min dreng. 

- Ja. Tak. Farvel.  
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Vi står og tjatter lidt til en bold. Leffe er anderledes, kan jeg mærke. 
Og så kommer det: 

- Var der noget galt med din mor? Der - til forældremødet? 

- Har du hørt noget eller? 

- Ja. De siger, at din mor var fuld. 

 

Jeg nøjes med at nikke. Ingen grund til at benægte det. 

- Det er sgu synd for dig. De røvhuller, du har til klassekammerater, 
er bare så skide hellige. 

- Har du også hørt det? 

- Ja, ja. Nogen af dem snakker også med nogen i min klasse. De har 
fortalt om, at din mor faldt i klassen. At hun råbte og skabte sig og 
næsten brækkede sig, da hun gik … 

- Det er eddermugme løgn. Pis! 

 

Han står lidt.  

- Vi gider ikke rigtigt i dag, vel? 
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Jeg ryster på hovedet. Nej, jeg gider ingenting i dag. 

- Måske i morgen … 

- Ja. Øh, Ludde, det er noget lort med din mor, ikke? 

- Jo. Gu er det noget lort. 

- Er hun, æh fuld, hver dag? 

- Næsten. 

 

Leffe holder pause. 

- Hvis jeg kan hjælpe på nogen måde … 

- Det tror jeg ikke. Men det er godt nok at snakke med nogen om 
det. 

- Har du ikke … 

- Nej. 
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Jeg slukker og tænder for iPaden. Går på Facebook. Der har Møf nu 
sat et billede af en snapseflaske på og skriver: Er der nogen, der 
savner denne flaske? Fundet på skolen. Og lige nedenunder i sam-
me tråd. Det vælter med sjove indlæg fra de andre i klassen. Alle 
drejer det sig om at drikke snaps. 

Lidt længere nede lagde jeg en tråd om fodbold. Der er nogen, der 
har kommenteret. Nå, det er også … 

Den ene efter den anden har skrevet om snaps. Mit ansigt bliver ly-
serødt, og jeg trækker vejret anderledes. Samtidig er jeg begyndt at 
svede, hvad jeg normalt aldrig gør. Jeg har svært ved at læse alle 
mine tråde. De er fyldt med sjove kommentarer. 

 

Jeg går op i øverste højre hjørne. Hvordan er det nu, man gør? Man 
kan blokere en person, men der er alt for mange. Desuden kan de 
bare skrive sammen uden om mig. 

Man kan deaktivere sin konto. Det gør jeg med det samme. 

 

Jeg sparker til bordbenet og banker næven ned i pladen. For helve-
de. Er Facebook lavet af Møf og de andre?  
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06 
 

Solen skinner. Nogle af pigerne studerer deres mobiler. Andre sid-
der bare og snakker. Der midt i det hele står Lene Sofie. Lige nu ser 
jeg også på hende på mobilen. Flakser mellem billedet af Lene Sofie 
og Lene Sofie for real. De har heldigvis ikke noget med Facebook at 
gøre. 

 

Når jeg lægger mig i seng om aftenen, tænder jeg mobilens fotoapp. 
Ser billederne af hende. Når mobilen vækker mig om morgenen, ser 
jeg efter, om det er hende, der ringer. Måske siger hun: 

- Hej, knuser! Nå, din dejlige steg, har du drømt om mig igen? 

 

Og jeg vil svare: 

- Om jeg har?? Jeg har ikke lukket et øje hele natten for bare drøm-
me. 
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Inden jeg står op, kan jeg godt finde på igen at se alle billederne af 
hende - som i morges. Jeg kan føre mine læber ned på skærmen og 
ramme hendes. Og hun gør ikke modstand.  

- Jeg har lige fået ny mobil, siger Leffe. 

- Jeg fik denne til min konfirmation. Den er god nok. Jeg har jo også 
min iPad. 

- Ja, du er heldig. 

 

Jeg viser ham et billede. 

- Kan du se, hvor det er taget? 

- Øh, det ligner Lene Sofie. Du er sgu for vild med hende. 

- Hold kæft, mand. Det er fra købmandsvinduet. Du ved. Fotostaten. 
Det er hendes far, der har lavet den i 1:1! 

- Nå, for den, er det hende? Er du sikker? Nu synes jeg lige pludselig, 
at … 

- Han prøver nok at være med på det sidste nye.  

- Foreløbig er han vist rykket i fængsel. 

 

- Hov, siger ham Ronson fra 9.  
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Åh, ikke igen. Han støder ind i mig. 

- Du har måske svært ved at se mig, spørger jeg. Jeg gnider min 
ømme skulder.  

- En ting er, at du irriterer mig helt vildt, noget helt andet er, hvis du 
begynder at blive fræk, truer han med ansigtet helt ned til mig.  

Han tager fat i mit ene øre og drejer det rundt. 

- Avvv, for helvede … 

Jeg tager mig til øret med den hånd, min mobil er i. Møf og Mek går 
forbi og standser ikke. De ser den anden vej.  

 

Ronson hugger pludselig min mobil ud af hånden og løber.  

Hvad? Han løber over mod halvtaget, mens han kigger på den. Jeg 
løber derover med den ene hånd på øret, slipper og tager fat i ham: 

- Giv mig min mobil! Det kan du sgu ikke tillade dig … 

- Ha, ha. Er det ikke Lene Sofie? Går du og fotograferer hende, ha, 
ha. For fanden, mand. Ved hun godt det? 
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Jeg bliver rødere end rød i hovedet og vrister mobilen fra ham. Han 
forsøger at holde mig. Gårdvagten nærmer sig. Jeg rykker mig fri. 
Vender mig om med mobilen i hånden og løber væk og gemmer mig 
inde på toilettet. 

For fanden! Hvorfor skulle jeg også lige der glo på mobilen? Nu 
kunne det have været forskellen på at være glad og det modsatte.  
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Dagen i dag er ellers som den i går. Her næsten en uge efter foræl-
dreaftenen har jeg opdaget noget. Dem fra klassen snakker endnu 
mindre til mig nu end før. Det, de siger, er bullshit.  

 

Forleden morgen kom  jeg ind i klassen og sagde god morgen til Ma-
thilde. Hun svarede ikke, men slog en skid. Hun havde nok ondt i 
maven. 

Efter det store frikvarter opdagede jeg, at den ene halvdel af mit 
bord var tømt.  

Møf var flyttet ned til Mek. Hans sidekammerat, Matias, var flyttet 
op til Mads, der ellers sidder alene. De fire holder sammen. Nu sid-
der de også sammen. Det er faktisk udmærket. Jeg synes, hvis man 
har noget sammen med andre, gælder det om at udnytte det. Nu 
har jeg også noget bedre plads til mine ting. 

 

Jeg opdagede, at Mathilde drillede Mads og tjattede til ham. Selv 
om han har tykke læber. Det er Mathilde selv, der har sagt det. Føj, 
nogle negerlæber han har, sagde hun engang, mens hun vred ansig-
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tet helt af led. Kort efter fik hun mig til at bære sin store, sorte læ-
dertaske ned i cykelskuret, antagelig fordi jeg ikke har negerlæber. 

På den måde blev Mathilde og jeg fine venner. Senere bad hun mig 
hjælpe sig med en stil. Jeg skrev det meste af den, og det var hun 
glad for.  

Så glad, at jeg fik lov til en gang mere at bære hendes taske. 

 

Det var dengang. 

Ingen taler til mig nu. Ikke sådan direkte. Så får jeg heldigvis ro og 
fred til at svare på lærerens spørgsmål. 

Jeg er dog forsigtig med at række fingeren op. Nogen er begyndt at 
sige lyde med munden, når jeg gør det.  

- Kluk, kluk, kluk … 

 

Ikke særligt højt; Susanne og de andre lærere hører ikke en skid.  

Men det gør jeg.  

I forvejen rækker jeg ikke fingeren ret meget op undtagen i mate-
matik. Men nu havde jeg lige bestemt mig for at gøre det noget of-
tere i dansk og de andre fag. Det var før forældremødet. 
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I sidste time skulle vi have historie. Jeg stak hånden ned i tasken 
efter bogen og fik våde fingre. Samtidig begyndte nogen at fnise. 
Rød i hovedet kunne jeg lugte det.  

En eller anden havde hældt øl i min skoletaske. Lugten var ikke til at 
tage fejl af. Det var nok kun for sjov, for de havde da taget min iPad 
op først og lagt den på bordet. 

- Ha, ha, grinede jeg lidt.  

 

Jeg fik den tømt for bøger, efter at de andre var gået. Så gik jeg ud 
på gangen til en af vandkummerne og skyllede den godt igennem. 
Ud ad det ene vindue kunne jeg se Mads nede i cykelskuret med en 
stor, sort læderskoletaske i hånden. Med sine mega grimme og 
fucking tykke negerlæber. Ved siden af stod Mathilde og grinede og 
pjattede med veninderne. Så stak hun ham sin cykelpumpe. 

Venner kommer og går. Mathilde består.
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08 
 

Mor kommer sent hjem. Hendes trin op ad trappen er langsomme 
og med pauser. Så er den gal igen. 

Jeg går ud i gangen. 

- Hej, mor! 

- Åh, jeg er træt. Flyt dig. Det skal blive godt at ligge lidt ned. 

 

Hun vakler ind i stuen og smider sig med et ordentligt brag i læne-
stolen. 

- Find selv noget mad, ikke? 

 

Hos os hedder det ikke fast-food, men find-food. 

Hendes stemme er sløret, og hun har problemer med at udtale or-
dene. Jeg snerper munden sammen: 

- Hvad med dig? Du har fået, kan jeg se. 

- Åh, hold nu op, Ludvig. Lad mig være. 
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- Mor, jeg bliver nervøs, når du drikker dig fuld. Det er ikke sjovt at 
være sammen … 

- Ja, men for helvede. Jeg drikker da ikke … 

- Jo, det gør du … 

- … mere end andre mennesker, hvor har du det fra? Jeg er sgu 
snart træt af at … 

- Ja, men det kan jeg se. Jeg kan også lugte det. Jeg bliver bare lidt 
ked af det. Jeg tror også, jeg ved, hvorfor du blev fyret. 

- Hvad tror du? 

 

Hun sætter sig op og råber: 

- Hvad ved du? Snotfinke. Bland dig udenom. Du er sgu kun et barn, 
er du med? Bland dig udenom. Jeg gider ikke høre på dig. 

- Ja, men hvorfor mor? Hvorfor skal du være så vildt fuld hele tiden? 
Har du et eller andet? Er det mig? 

- Hold så op, vræleunge. Er du med? Gu er der ej noget, der plager 
mig. Det er sidste gang, jeg siger det. Hvis du siger mere, snakker jeg 
bare ikke til dig. Desuden er jeg voksen, og derfor må jeg selv be-
stemme. 
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- Jeg er jo også her. 

- Du får vel det, du skal have, gør du ikke? Eller vil du klage til kom-
munen over mig? Ha, ha. Det er sgu godt gjort. Ens halvstore hvalp 
står der og spiller klog. Jeg har da aldrig kendt magen. 

 

Mor griner for sig selv, og jeg går ind på mit værelse. 

Jeg lukker døren stille i og sætter mig ved bordet. Vinden presser 
regnen ind mod vinduet. Dråberne løber ned. Nederst samler de 
mange små dråber sig til en bæk. Den løber videre ned i tagrenden. 
Bækken bliver til Skjern Å derhenad. I nedløbsrøret er den blevet til 
fjord. Det pisser ud helt nede ved jorden og danner en mægtig sø, 
for der er ikke noget afløb ned i jorden. 

Nogle gange er det hyggeligt at sidde og lytte til regn. Jeg sagde 
nogle gange. 

 

Vi har igen stil for. Både Mathilde og Møf bad mig for længe siden 
om at hjælpe dem med deres. Jeg har nu ikke hørt fra dem siden 
forældremødet. Så de har nok ikke brug for min hjælp alligevel. 

Jeg tager langsomt tøjet af. Inde i spejlet står en mager dreng uden 
muskler. Det er ikke noget nyt. Det forbandede hår! Hvorfor er jeg 
ikke stærk som Samson? Hvorfor ligner jeg ikke Olav? Hvorfor skal 
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der være så stor forskel? Mads er næsten 15 cemtimeter højere end 
mig. Hvorfor det? Man har jo ikke en chance. 

- Jeg synes, det er noget lort, morfar. 

- Sådan kan det godt se ud, ja. Hvad gør du så ved det? 

- Ved ikke. Hvis bare mor havde en mand, der kunne … 

- Det har hun ikke. Hun har faktisk kun dig. 

- Hvad gør jeg? 

- Du skal nok tænke på jer begge to. Hvis du synes, hun drikker for 
meget, hvem kan så hjælpe? Hvis du synes, du er for mullersvag, 
hvad kan du så selv gøre? Har du tænkt over det? 

 

I sengen læser jeg i et åndssvagt ugeblad. Der står noget om motio-
nens betydning ikke bare for helbredet, men også for selvtilliden. 
Sådan noget lort. Om jeg dyrker sport eller ej, kan vel komme ud på 
et.  

Da købmand Erik åbnede sit fitnesscenter lige ved siden af butikken, 
spurgte Leffe mig, om vi skulle prøve at gå derind og træne lidt.  

Jeg vrængede et grin ud. 
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- Er du vimmer, mand. Hold kæft at sidde der og hive i en stang! 

 

 

Jeg falder i søvn og drømmer. Midt i en træningssal viser jeg de an-
dre, hvordan de skal få store muller. Jeg taler højt og tydeligt og 
smiler indimellem. På tredje række sidder Møf, Mek og Matias med 
åben mund. De har meget tynde arme. Uhyggeligt tynde arme. For-
an dem sidder store Mads og Ronald Ronson, hvis hænder sidder på 
nogle tynde tråde op til skulderen. Og allerforrest sidder Lene Sofie 
og smiler så sødt til mig. Jeg går ned og skal lige til at kysse hende, 
da jeg bliver usynlig. Hun kigger forvirret efter mig. Hver gang jeg 
skal kysse hende, forsvinder jeg. Det er eddermame irriterende. 
Vækkeuret kimer.  

Lorte vækkeur. Jeg slukker det og sidder lidt på sengekanten.  

- Hæ, hæ.  
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09 
 

- Hvad så, mor. Hvad vil du så? 

- Jeg bliver måske tilbudt noget kontorarbejde. 

- På El-værket? 

- Ja, måske. Fordi jeg har været der før. Direktøren har ringet og 
sagt, at der muligvis blev en halvtidsstilling. Han mener ikke, jeg kan 
klare mere. Lige nu. 

- Det er da fint, hvis de vil tage dig tilbage. 

- Ja, det kan man sige. 

- Du har vel fået noget skriftligt derfra, ikke? 

- Åh, Ludvig, du er sgu så klog, er du. 

- Må jeg ikke se, hvad de skriver? 

- Nej. Det er ikke for børn. 

 

Hun ligger på sofaen og blader i et ugeblad. 
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- Åh, Ludvig, behøver vi at få stor aftensmad i aften? 

- Nej. Skal jeg hente en pizza? 

- Det ville være dejligt. 

 

Det gør jeg gerne. Dels er det ikke svært, dels ser mor ud til at have 
det nogenlunde. Det kunne godt gå hen og blive en god fredag af-
ten. 

Jeg vil gøre, hvad jeg kan. Slår et smut forbi købmanden.  

 

Men først har jeg noget for. Jeg skifter hurtigt til mit sportstøj og 
stikker ud. Et øjeblik overvejer jeg i værkstedsdøren, om jeg skal ta-
ge en tur på kondicyklen. Men trækker på skulderen og vender om. 
Alligevel standser jeg og går ind igen. Hvis det, morfar siger, virker, 
er det op på cyklen. Mullersvag. Det var det ord, han brugte.  

Det er jeg ret sikker på. Derfor tager jeg lige fem minutter og stiger 
af og løber svedende ned til krydset.  

Så kan jeg ikke mere. Mine lunger går som blæsebælge. Jeg stønner 
og må spytte hele tiden. Når jeg ser tilbage på vores hus, ligger det 
jo lige der. Er der 100 meter derop? 

Jeg må gå tilbage. Oppe på værelset lægger jeg mig på maven. Prø-
ver at løfte og holde kroppen som en planke med strakte arme og 




