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1. DUKKEN 

 

”Det brænder!” 

 Vi stirrede overraskede på Ira. ”Hvad, hvor!?” 

 ”Nede på affaldspladsen, nede ved lejren!” 

 Iras øjne strålede. Han var forpustet, og han havde som sædvanligt 

glemt at snøre sine sko. 

 ”Kom!” 

 Jeg sparkede fodbolden ind i haven, og vi satte alle fire i løb. Ira 

kunne ikke løbe så hurtigt som os andre på grund af skoene, men vi vidste 

godt, hvor det brændte, det var nede ved sigøjnerne.  

 Der var mange andre, der havde hørt råbene om branden, og de kom 

også løbende ned mod affaldspladsen. Det var spændende, for det var lang 

tid siden, der havde været ildebrand, og dengang var det bare et gammelt 

skur, som nogle børn havde sat ild til. Hvad mon det var denne gang? 

 Vi kunne mærke røgen på lang afstand, den sved i øjnene, jo 

nærmere vi kom, og der var en sur væmmelig lugt af vådt træ. Der stod 

allerede en flok mennesker og kiggede, men de var så underlig stille. Ira 

indhentede os. 

 ”Se, hvad jeg sagde,” råbte han glad, men i det samme tav også han. 

  

 De bar de døde ud fra det brændende hus. Eller hus var vel så meget 

sagt, nogle lerklinede vægge med et stråtag over var det snarere. De bar i 

stilhed en mand og en kvinde og et lille barn. En lille pige, tror jeg, for der 

stak totter af brunt krøllet hår ud under de sække, der var lagt over de 

døde. På pigens bryst lå en grim lille dukke, hjemmelavet med et groft, lyst 

træhoved og en rød, snavset kjole. 

 Jeg stod med mine kammerater og så på mændene, der bankede løs 

på de sidste stædige gløder. Jeg så min far blandt dem. Han havde sod i 

ansigtet og på tøjet, og hans skjorte var flænset tværs over skulderen.  

”Far,” råbte jeg og vinkede.  

Han kiggede sig forvirret omkring og fik øje på mig i mængden.  
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”Far!” 

”Daniel, gå hjem til mor, og tag dine kammerater med, I har ikke 

noget at gøre her.” 

”Men hvad er der sket?” 

”Nej, Daniel, gå hjem nu.” Han så bleg og syg ud. ”Gå hjem til mor.” 

Flere og flere mennesker stimlede sammen og kiggede på det 

nedbrændte hus. Folk var stille på nær et par grædende børn. ’Det var 

påsat’, sagde en kvinde.  

Jeg kæmpede mig igennem mængden for bedre at kunne se. De døde 

blev lagt på en kærre. Muldyrene stod sløvt og ventede i den bagende sol, 

mens kusken var i færd med at dække ligene til. Den døde mands fødder 

stak ud. På den ene fod sad en slidt, sort sko, den anden fod var bar.  

 Med et ryk og en hvinen fra de rustne hængsler satte kærren i 

bevægelse. En lille flok mennesker fulgte tavse efter. ’Hvor kører han dem 

hen?’, spurgte en pige, der havde en lille snavset dreng i hånden, men 

ingen svarede hende.  

 Mine kammerater var forsvundet i mængden, og jeg ville ikke gå lige 

efter kærren, så jeg blev stående sammen med mennesker, jeg ikke 

kendte. Min fod stødte på noget i støvet. Det var den døde piges dukke. 
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2. LYKKELIG BARNDOM 

 

Dengang boede vi i Thessaloniki, en stor græsk havneby og Thessaliens 

hovedstad. Min farfar var kommet fra Danmark, da han var en ung mand, 

han havde med hjælp fra sin fars familie i Thessaloniki åbnet en 

købmandsforretning og havde klaret sig godt. Hans ældste søn skulle 

overtage forretningen, men hans yngste søn, min far Samuel, var maler. 

Han arbejdede først for en malermester, men senere startede han sit eget 

firma, og en dag skulle min morfars hus males. Det skulle min far gøre, og 

sådan mødte min mor Hannah og min far hinanden. Huset var stort, så det 

tog lang tid at male, og de havde god tid til at lære hinanden at kende. De 

blev gift, og så kom jeg, og næsten 11 år efter fødte min mor min lillesøster 

Eva. Min morfar og mormor døde inden jeg blev født, men familien på min 

fars side var stor, nogle boede i Thessaloniki, og vi sås ofte. 

  Vi levede godt. Jeg husker min barndom som meget lykkelig. Vi boede 

i nærheden af mine bedsteforældres hus, og vi kom hos dem til sabbat og 

højtider sammen med resten af vores familie og vores venner. Vi kom i 

synagogen og holdt sammen med mange andre af Thessalonikis jødiske 

familier.   

 Min fars forretning gik godt, han havde meget at lave, nok til at han 

kunne ansætte et par lærlinge. Min far var en dygtig maler, han lærte mig 

at male, ikke bare væggene i folks huse, men også motiver på små 

lærreder, som han lavede til mig. Vi tegnede også meget. Når vi var på 

udflugt, havde vi vores skitseblokke med, og så tegnede vi. Vi tegnede 

fugle, strande, landsbyer, rige huse, fattige huse, æsler, katte, børn og 

gamle mennesker.  

 ”Du skal kunne fornemme billedet med lukkede øjne, Daniel,” sagde 

min far, og jeg lukkede øjnene og så den lille båd på det turkisblå hav 

ganske tydeligt for mig. Jeg tegnede den, og min far ville nikke og sige; ”ja 

sådan, men den streg er lidt for skarp, og der har du sjusket, men havet 

det er godt.” Havet var altid godt, for jeg elskede havet og kunne se det for 

mig både med åbne og lukkede øjne. 
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 1940. Jeg var lige fyldt 13 år og var netop blevet en bar mizvah. Man 

siger, at jeg nu var selvstændig i vores jødiske tros forstand og ansvarlig 

over for vore jødiske love. Vi havde fest hjemme, men selv om mine 

forældre var stolte over deres store søn, virkede de ikke sådan rigtig glade. 

For der var ikke noget længere, der var så rart, som det havde været.  

 I aviserne stod der om krigen i Vest- og Midteuropa, men selvom 

størstedelen af Balkan var besat, mærkede vi endnu ikke meget til det i 

Grækenland, alligevel frygtede vi, at krigen ville komme nærmere. Hitlers 

allierede, den italienske diktator Mussolini sendte den 28. oktober det år 

sine hære over grænsen fra Albanien til Grækenland. Grækenlands leder 

Metaxás ville ikke acceptere italienerne, og det siges, at Metaxás var meget 

nedladende overfor den italienske ambassadør og engang til et møde bare 

mødte op i badekåbe. Da Metaxás ikke længere gad høre på italienerens 

krav om græsk overgivelse, sagde han bare ’óhi’ - nej, og efter den dag 

fejres den 28. oktober som Nej-dagen.  

 Det lykkedes at slå den italienske hær tilbage, men den 5. april 1941 

sendte Hitler sine tropper til Balkan for at hjælpe italienerne. Få uger 

senere var Grækenland erobret af nazisterne. 
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3. BESAT 

 

I løbet af vinteren 1940-41 kom der flere og flere meddelelser til os om 

krigen i Europa og om forfølgelser af jøder og indespærring i lejre. De 

voksne talte lavmælt om det og tav, når vi børn var i stuen, men vi var 

godt klar over, at der var noget galt. Jeg gjorde i hvert fald, men jeg var jo 

også en bar mizva. De fleste voksne slog det hen med et, ’det sker ikke for 

os’, men jeg hørte godt, hvad de sagde, når de ikke troede, at vi lyttede. 

 Der var hele familier, der rejste, blandt andet min fars bror og hans 

kone og deres børn. De tog op til vores familie i Danmark. De folk, der 

rejste, havde familier i udlandet. Ira og hans far og mor og bedsteforældre 

tog også pludseligt af sted. Vi havde leget sammen om aftenen, næste dag 

var han væk. Huset havde hans familie bare efterladt, som om de lige var 

gået et ærinde, og ville komme igen om lidt. Døren var låst, men i køkkenet 

så det ud, som om nogen var ved at forberede et måltid. Der lå auberginer 

og courgetter og løg i vasken. Jeg gik derned hver dag den følgende uge, 

men de var væk. I starten gav jeg hønsene mad og vand, men til sidst 

lukkede jeg dem bare ud, så måtte de klare sig selv. 

 Efter Ira og hans familie fulgte andre trop, og især de folk, der havde 

familie i Amerika, tog af sted. En nat hørte jeg min mor græde og bønfalde 

min far om, at vi skulle tage til Danmark, op til min fars familie, men min 

far trøstede hende og sagde; ’der er ingen grund til at være bange, der er 

sikkert nok her – der sker os ikke noget’. 

 Min egen bedstefar var også blandt de største modstandere af flugt. 

Men den aften, hvor hans købmandsbutik blev raseret, og der blev malet 

stjerner og hagekors på facaden, mistede han kampviljen. Han havde som 

én af de ældste opfordret til ro og besindelse, nu bad han min bedstemor 

om at pakke det mest nødvendige. Selv tog han kun få af de vigtigste og 

helligste ejendele. Tefillinerne - læderkapslerne med små stykker 

pergament med hellige skriftsteder, sit bedesjal - talliten, og chanukiah'en, 

den lille flerarmede lysestage, som han havde fra sin far, og som vi altid 

tændte til lysfesten - Chanukkah. Sammen kom bedstefar og bedstemor til 



 
 

 

 
7 

  

vores hus, for at få os med. ”Til Danmark, der skulle være sikkert,” sagde 

bedstefar, men min far afslog. 

 Mor og Eva og jeg fulgte bedstefar og bedstemor til bussen. Mor og 

bedstemor græd hele vejen, bedstefar var helt stille. De skulle først rejse 

med bus til Athen, og så se om de kunne komme ud af landet derfra. De så 

anderledes ud, end de plejede, først kunne jeg slet ikke kende dem. Deres 

tøj var helt forkert, og både bedstefar og bedstemor havde hatte på, som 

jeg aldrig havde set dem med før. Bedstefars hat var grøn med en fjer i, og 

bedstemor, som altid gik med tørklæde, havde fået en alt for stor damehat 

på med en blå blomst. Hun så mærkelig ud, og jeg opdagede, at hun havde 

vendt hatten forkert, så blomsten pegede bagud. Det så skørt ud, men jeg 

kunne ikke få mig selv til at sige det til hende, for hun græd hele tiden. 

 På vejen kom vi forbi forretningen. Bedstefar lukkede øjnene og vendte 

hovedet væk. Forretningen så forfærdelig ud, den havde været malet i 

hvide, blå og grønne farver. Det havde min far gjort.  Over døren havde 

skiltet med ’Købmand’ hængt, men skiltet var væk, og i stedet var der med 

sort farve malet på murene, vinduerne var knust og skodderne revet ned og 

lå på jorden.   

 ”Bedstefar,” sagde jeg, ”hvem har gjort alt det?”  

 ”Kom min dreng,” sagde han bare og trak mig med, men jeg så, at han 

græd.  

 ”Du må få ham til at forstå, hvor alvorlig situationen er,” sagde 

bedstefar til mor. ”Tag med os til Danmark.”  

 Mor stod med Eva på armen. Hun var helt hvid i ansigtet, jeg havde 

aldrig set hende sådan. 

  ”Du må få ham til at forstå,” råbte bedstefar fra det åbne busvindue. 

Bedstemor sad ved siden af ham med hatten nede i øjnene, som hun hele 

tiden tørrede med et hvidt lommetørklæde.   ”Få ham til at forstå.” 

  

  Mor græd og forsøgte at råbe tilbage til ham, men stemmen blev 

kvalt i hendes gråd og larmen fra busserne og menneskene omkring os. 

’Forstå, forstå, forstå’. Ordet blev hængende i luften. ’Forstå, forstå, forstå’, 
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det blandede sig med larmen fra bussen, som langsomt satte sig i 

bevægelse og forsvandt ud af byen. Jeg var lige ved at grine, for selvom 

det var sørgeligt, så de altså åndsvage ud med de hatte på. 

  Mor satte sig på en kasse og græd, mens hun holdt Eva og mig ind til 

sig. ’Forstå, forstå, du må få ham til at forstå’. Jeg tænkte på deres 

underlige hatte og var igen lige ved at komme til at grine, men så kom jeg 

også til at græde, for tænk nu, hvis jeg aldrig så bedstefar og bedstemor 

igen? 

  To måneder senere fik vi et telegram fra København. Rejsen havde 

været lang og opslidende. I brevet skrev bedstefar igen det med at forstå.  

Men da havde min far langt om længe forstået.  

  Den dag, han hjalp med at slukke branden og så de døde sigøjnere 

blive kørt bort, vidste han, at vi ikke længere kunne blive boende i 

Grækenland. Vi var uønskede, men da var det for længst for sent at forlade 

landet, som almindelige rejsende. Nazisterne og fascisterne og deres 

sympatisører var over alt. Den 9.april 1941 havde tyskerne indtaget 

Thessaloniki. 
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4. EN ROSE 

 

”En rose så dejlig, en rose så fin, rosen er min, rosen er din. En rose så 

dejlig en rose så fin, rosen er min, rosen er din. En rose så dejlig en rose så 

fin, rosen er din… nå nej, rosen er min… min, rosen er din. En rose så…” 

  ”Maria! Maria kom så her!” 

  Hvis jeg ikke siger noget, hvis jeg er stille som en.. øh tudse, for mus 

larmer, hvis jeg er stille som en tudse, nej en regnorm, er der ingen, der 

lægger mærke til mig. 

  ”Maria! Nå der er du, Hvad laver du? Se efter din lillebror. Han har 

skidt i bukserne igen.” 

  ”Hvorfor skal jeg? Hvorfor skal jeg altid se efter ham?” 

  ”Fordi han er din lillebror, derfor”. 

  Onkel Django bærer Sergei i strakte arme og sætter ham ned foran 

mig. Sergei lugter fælt, og farven på hans buksebag vidner om endnu et 

uheld. 

  ”Hvorfor skal du altid svine dig sådan til, Sergei?” spørger jeg, men 

han sidder bare og græder tavst. Der står 11 i snot under næsen på ham. 

”Det er du alt for gammel til.” 

  Jeg hiver bukserne af ham og smider dem om bag nogle buske. De er 

ikke noget værd. Han hviner og sparker efter mig, men jeg er stærkere end 

han er, og hurtigere.  

  ”Kom, vi må have dig vasket.” 

  Vi går sammen ned til floden, på den tid af foråret løber der stadig 

vand i den. Jeg vasker Sergei med det kolde vand, han klynker og forsøge 

at kæmpe sig fri, som om det gælder hans liv. Han bryder sig bestemt 

heller ikke om det tørre græs, jeg bruger som en stikkende vaskeklud. Til 

sidst lader jeg ham løbe.  

 ” Maria, Mariaaaaaaa!” 

  Åh nej, hvad nu? Det er bedstemor, der kalder, man kan aldrig få lov 

til at være i fred. Der har været en underlig stemning siden den dag med 
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branden. De voksne er pirrelige og irritable, man skal ikke sige et ord for 

meget, så vanker der.  

  ”Jeg er her, Bedstemor.” 

  ”Du skal øve dig, og hvor er Sergei?” 

  Sergei kommer løbende med en pind i hånden, Han siger nogle 

underlige gurglende lyde, han har ikke noget sprog. 

  ”Hold op med det, Sergei. Hvor er hans bukser?”  

  Bedstemor bøjer sig ned og tager Sergei op på armen. Han er tung, 

hun har ondt i ryggen, og hun har svært ved at bære ham. Han er fem år. 

  ”Han havde svinet dem til, og de var ikke noget værd.” 

  ”Hvordan kan du vide, hvad der er noget værd?” 

  Vi har pakket vores ting sammen, for Gud ved hvilken gang. Vi kan 

ikke blive her meget længere, for her er ikke sikkert, ikke efter den dag 

med branden. Den dag nogen spærrede indgangen til min fasters hus og 

satte ild til det, så hun og hendes mand og deres lille datter Elani døde. 

Siden den dag har der slet ikke været rart i Thessaloniki. 
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5. FLUGT 

 

  ”Du så, hvad der skete de sigøjnere, næste gang er det os.” 

  Der er stemmer i natten, hviskende stemmer, men jeg kan høre dem. 

Det er min mor, der trygler min far. Hun hvisker, men ind imellem hæver 

hun stemmer, og den er skinger. 

  ”Shhh, du vækker børnene!”  

  Min far lyder træt, og om dagen er han stille. Han får ikke mere 

arbejde, han har runde, sorte ringe om øjnene, og han er blevet tynd. Min 

mor er nervøs, mere end hun plejer at være, og hun græder, når hun tror, 

at jeg ikke ser det. Men jeg ser det. 

  En nat i midten af april henter mor mig på mit værelse. Hun vækker 

mig og hjælper mig i tøjet. Hun har allerede pakket en lille kuffert til mig 

med mit tøj. Jeg ved, at hun har haft den pakket i lang tid og gemt den 

under sengen. 

  ”Kom,” hvisker hun, ”vi skal af sted nu.”   

  Søvndrukken følger jeg efter hende. Neden for trappen står far og en 

fremmed mand. Far har Eva på armen. Den fremmede mand står med en 

vadsæk over skulderen og bærer på en brun taske.  

  ”Vent,” siger jeg, og løber tilbage op ad trappen og ind på mit 

værelse. I et træskrin, min far har lavet til mig, finder jeg en lommekniv, 

som bedstefar har foræret mig. Den stikker jeg i lommen. Så opdager jeg 

trædukken, den døde piges dukke, som jeg har gemt. Jeg stikker dukken 

ind på maven og løber tilbage til de andre. 

  Min far låser døren, tager mesusah'en ned fra højre dørstolpe og 

hvisker, ’Gud vil lede os.’ I en lille mørk flok går vi i tavshed ud ad byen. 

Ved appelsinlunden, hvor jeg så ofte har hugget appelsiner sammen med 

Ira, holder en mørk lastvogn parkeret, og da den starter, lyder det, som om 

helvedet bryder løs. Det giver et gib i os alle. 

  Vi kører ud ad Thessaloniki, på lastvognens overdækkede lad sidder 

der også andre jødiske familier. Jeg kender kun familien Rosenbaum, de 

andre ved jeg ikke, hvem er. Vi sidder tæt sammen og i tavshed. I mørket 
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kan jeg skimte, at vi er ni børn. Jeg er nok den ældste. Min lillesøster sidder 

og sover på skødet af far. Hun vågner ind i mellem og klynker lidt, men 

trætheden overrumpler hende igen. 

  Pludselig standser lastbilen. Vi hører stemmer udenfor, og min far 

tysser på min søster. Vi er stille, jeg tør næsten ikke trække vejret, mon 

nogen har opdaget vores flugt?   

 Jeg venter hele tiden, at presenningen bliver løftet til side, og at nogle 

mennesker vil finde os og tage os til fange. Der bliver pludselig råbt udenfor 

bilen. Det lyder som om flere mennesker er i gang med at flytte noget fra 

vejen. ’1, 2, 3 løft!, 1,2,3 løft!’ Det føles som om det fortsætter i timevis, 

jeg kan mærke mit hjerte slå helt oppe i halsen, og jeg rykker lidt nærmere 

hen til far. Bar mizva eller ikke, jeg er glad for, at jeg er sammen med ham 

og mor.  

  Pludselig hører vi en lavmælt stemme udenfor vognen. 

 ”Det var en kærre med appelsiner, der var væltet midt på vejen. Vi 

har fået den fjernet nu. Her er noget til jer.”  

  Der lyder nogle høje bump, da manden kaster appelsiner ind til os. 

”Vi kører videre nu.”  

  På lastvognens lad er der ingen, der tør svare chaufføren, men far 

giver mig et klem, og i mørket kan jeg fornemme, at mor smiler. Et lille 

nervøst smil. Lidt efter sætter vognen sig i bevægelse igen, og vi skramler 

videre på den ujævne vej. Én af kvinderne tager en appelsin op og skræller 

den, og der dufter med ét dejligt af appelsin. Appelsinen er sød og frisk, og 

jeg spiser mit stykke, mens saften løber ned ad mine fingre. Hvor mon Ira 

er henne nu? Mon han stadigvæk aldrig når at binde sine sko? 

  Mor sidder overfor far og putter små stykker appelsin ind i munden på 

min søster. Eva virker mere tilfreds nu. Men hun får et stykke frugt galt i 

halsen, for pludselige begynder hun at hoste og sprutte og græde i vilden 

sky. Far tysser på hende og vugger hende, men hun sparker og hoster.  

  ”Hun er træt,” hvisker mor, ”lad mig tage hende.”  

  Eva holder op med at hoste, men hun bliver ved med at græde. 

Hendes gråd skærer igennem den tavse forsamling, og nogle af de andre 



 
 

 

 
13 

  

børn begynder også at klynke. Mødrene vugger dem nervøst og næsten 

ublidt. 

  ”shhhh… shhh…” 

  Jeg kommer i tanke om dukken, som jeg har stukket ind på maven. 

”Her,” hvisker jeg til min søster, og giver hende den. Hun holder op med at 

græde og sidder og undersøger den nærmere i mørket. Så knuger hun den 

lille grimme dukke ind til sig, som var den en dyrebar skat, ”Ubbe,” sagde 

hun lykkelig. I mørket kan jeg svagt skimte dukkens grimme træansigt.  

  Der er en underlig stemning på lastbilens lad. Jeg ved ikke rigtigt, om 

det er hyggeligt at sidde der i mørket med min familie, eller om jeg skal 

være bange. Far tager min hånd, han giver den et let tryk, som for at sige; 

’vi skal nok klare det, selvfølgelig skal vi det’. 

 

Halvøen Halkidiki ligger som en hånd med tre smalle fingre strakt ud i 

Ægæerhavet. Vores mål var den lille fiskerby Ouranopolis. Familien 

Rosenbaum, havde familie i byen. I løbet af vinteren havde fru Rosenbaums 

bror sendt brev til Thessaloniki om, at der var fredeligt i den lille by. Hr. 

Rosenbaum havde skrevet og spurgt, om det var muligt at opholde sig i 

byen. Men der var aldrig kommet svar. Det bekymrede ingen, for posten 

fungerede ikke længere. 

  Vi satsede på ophold i Ouranopolis - og vi satsede forkert. Da vi efter 

en lang nats kørsel nåede byen, blev vi mødt af fru Rosenbaums bror. Han 

så meget bekymret ud. Fru Rosenbaum er græsk, men giftet ind i sin 

jødiske familie. Hendes bror er græker og ortodoks kristen, som 

størstedelen af alle grækere.  

  Der var også tyskersympatisører på Halkidiki, og et ophold i 

Ouranopolis ville være alt for farligt, både for os og for fru Rosenbaums 

familie, sagde han. Vi måtte videre, hurtigst muligt. Broderen foreslog, at vi 

hyrede en båd og sejlede til en af øerne i ø-gruppen Sporaderne.  

  ”På de små øer har I måske bedre mulighed for at gemme jer, og 

måske kan I med tiden komme videre til Athen,” foreslog han.  

  ”Athen er vel det værste sted overhovedet at tage til,” sagde min far.  
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  ”Ja, men derfra har I mulighed for at komme ud af landet. Der går 

måske stadig både væk.”  

  ”Måske, måske… men hvorhen? Vi kommer jo til at flakke rundt på 

havet og gå i land på tilfældige øer,” hørte jeg én af mændene sige.  

  ”Så længe vi bevæger os, lever vi,” hviskede mor.   

Vi blev installeret på loftet af fru Rosenbaums brors hus i Ouranopolis 

sammen med hr. og fru Rosenbaum. De andre familier kom til at sove gemt 

på lofter eller i kældre andre steder. Vi havde fået forbud mod at forlade 

huset. Det var især slemt for os børn, som gerne ville ud og lege på 

stranden eller gå på opdagelse i den lille by, men vi måtte vente indenfor. 

Der var ulideligt varmt på loftet. Om dagen sad vi bare sløvt og ventede på, 

at aftenen skulle komme med køligere vejr. Min mor havde hovedpine og 

sov. Min søster var pjevset og irriterende. Jeg forsøgte at læse lidt i en 

kedelig børnebog for hende. Hun sad hele tiden med dukken i favnen. 

  Min far var med til at forhandle med en fisker om at sejle os til øen 

Limnos. Fiskeren var nervøs for vejret, det havde stormet meget på det 

sidste, og han havde også sine bekymringer over at sejle med jøder. Blev 

han taget, kunne det koste ham livet. 

  ”Stavros Papapetrou har accepteret,” hørte jeg endelig far sige. Min 

far og de andre jødiske mænd havde siddet lang tid og forhandlet med 

fiskeren.  

  ”Det trækker igen op til uvejr, men når det har lagt sig, tager vi af 

sted. Fra Limnos må det være muligt at komme mod Athen og derfra videre 

ud af landet.” 

  ”Hvorhen?” ville min mor vide.  

  ”Nordafrika og derfra Amerika… måske.” 

  Uvejret kom. Koksgrå skyer trak sig sammen i horisonten og rullede 

langsomt ind over byen. I tre dage regnede og stormede det. Lyn flænsede 

himlen, og tordenskrald truede med at ruske det gamle hus sønder og 

sammen. Vi havde spande stående flere steder på loftet, for regnen 

strømmede igennem det utætte tag. Min søster vågnede og skreg ved de 
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værste tordenskrald, og hr. og fru Rosenbaums lille baby blev sygt og 

måtte have læge. 

  Lægen kom, behandlede barnet og gik uden at ville have penge. ’Tag 

bort hurtigst muligt’, var det eneste, han sagde.    

  En morgen var himlen igen blå, og igennem en sprække i det 

tilskoddede loftsvindue kunne jeg se, at havet var stille. Det gode vejr gav 

håbet nyt liv, hvornår kunne vi komme af sted? Men der gik endnu flere 

dage, hvor der ikke skete noget.  

  ’Han stoler ikke på, at uvejret er ovre. Vi skal ud på åbent hav, og de 

storme, der har været, kan båden ikke klare’, hørte jeg min far sige til min 

mor. ’Vi har været nødt til at presse på og lægge ekstra penge.’ 

  Efter endnu to dage med stille vejr, fik vi besked på at holde os 

parate. Samme aften skulle vi to ad gangen begive os ned til den ventende 

båd. 

  Jeg gik med min mor.  

  ”Tag dit pæneste tøj på,” sagde hun til mig. Jeg snørede mine nye 

læderstøvler og satte min kippah fast på hovedet.  

  ”Nej, ikke den,” råbte hun forskrækket, og kom til at slå den lille kalot 

af mig. ”Smid den væk og glat dit hår.” 

  Luften var en smule friskere, da vi i den måneløse nat hastede ned 

mod vandet. Vi gik stille og ankom to og to til båden, som lå og vippede 

fasttøjret til en lille mole. Vi blev sendt ned i bådens trange lastrum. Men vi 

skulle vente lang tid, før der skete noget. 

  ”Han stoler stadig ikke på vejret,” sagde hr. Rosenbaum til far. 

”Vi kan ikke vente resten af livet,” svarede far. 

Mor kiggede på ham med store bange øjne.   
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6. SIGØJNERTØS 

 

”Hold op med den larm!” 

  ”Hun er nødt til at øve sig.” 

  ”Så gå et andet sted hen og øv dig!” 

  ”Hvis ikke hun spiller rent, får hun ingen penge. Spil!” 

  Bedstemor giver mig min bue tilbage, som manden har taget fra mig. 

”Spil,” siger hun igen og nikker til mig. Jeg spiller. Det er fem små melodier, 

som min mor har lært mig. Sergei smiler og rokker frem og tilbage. Han har 

stadig ingen bukser på. 

  ”Han er for stor til at rende uden bukser,” siger bedstemor mere til 

sig selv end mig, ”spil så, etteren forfra.” 

  Jeg spiller igen. 

  ”Følelse, følelse, f ø l e l s e”. Bedstemor er ikke tilfreds, men hvad 

ved hun i det hel taget om violinspil, det var mor der kunne spille. 

 

Jeg gad ikke spille. Øve passager om og om igen, og da bedstemor var 

optaget af noget andet, lagde jeg violinen ned i dens kasse og sneg mig 

bort. 

  Vi havde været i Thessaloniki i snart en måned, og jeg havde slet ikke 

set mig omkring. Det plejede jeg ellers altid, gå på opdagelse og finde ud 

af, hvad det var for et sted, vi var landet. Men nu var alting anderledes, og 

vi følte os ikke trygge. Vi plejede aldrig at være velkomne, der hvor vi kom 

frem, selvom mange tålte os alligevel. Mange af mændene var gode 

håndværkere, min far Zoran og onkel Django var dygtige kobbersmed, og 

kvinderne syede tøj og lavede smykker. Vi solgte det hele på markederne. 

Min mor havde lavet sådan nogle smukke sjaler, med broderede blomster 

på. Dem havde hun lært at lave af sin egen mor.   

  Min mormor havde jeg aldrig mødt, måske fordi vi rejste bort, det år 

jeg blev født. Hun spillede også violin, ligesom min mor gjorde, og som nu 

bedstemor, altså fars mor, ville have, at jeg skulle gøre. For jeg skulle også 

tjene penge, og derfor skulle jeg spille, mens Sergei stavrede rundt med en 
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hat og samlede penge ind. Nogen mennesker syntes, det var sjovt at drille 

ham, for så peb han som en kat, men hvis de drillede ham for meget, 

begyndte han at skrige, og så måtte jeg altid pakke violinen ned og trække 

af sted med ham, for ellers begyndte han at spytte, og han kunne spytte ret 

langt.  

  Men Sergei kunne også være sød og stille, når jeg sad og prøvede at 

læse, eller hvis jeg skrev ord, jeg havde lært, så sad han stille og kiggede 

på ordene, og jeg skulle læse dem op for ham, og nogen gange kunne han 

genkende ordene, hvis han så dem andre steder; ’café, tomater, frisør, av 

is!’ ’Nej, Sergei avis.’ 

  Vi har ikke noget skriftligt sprog, men jeg lærte mig sprogene i de 

lande, vi var i, og jeg lærte mig selv at stave og skrive. Selvom jeg elskede 

at læse og skrive, og allerhelst ville gå i en skole og lære endnu mere, så 

skulle jeg altså også hjælpe med at tjene penge. Så jeg lavede 

perlearmbånd, som vi solgte. Bedstemor viste mig hvordan, jeg skulle gøre, 

men hun ville helst have, at jeg spillede, for det gav flest penge. Engang, 

hvor jeg kom hjem uden at have tjent noget som helst, sagde hun, at det 

var på tide, at jeg blev bortgiftet, så de ikke længere skulle forsørge mig, 

og at der sikkert nok var nogen, der ville have mig. Min far sagde, at jeg 

ikke skulle giftes bort… endnu, og at bedstemor godt kunne glemme alt om 

det. Men om aftenen, hørte jeg, at de sad og talte om det igen, og jeg hørte 

også Cora hviske til Django; ’man skal dræbe moderen, førend man kan 

sælge ungen’.    

  Bedstemor kaldte på mig, de kiggede på mig, følte på mine muskler, 

og bedstemor åbnede min mund og jog en finger ind i munden på mig. Hun 

følte på mine tænder og sagde, at jeg havde stærke tænder, men at jeg var 

lille af min alder, og at hvis jeg fik mere mad, blev jeg vel større. Jeg er 13 

år, og jeg bed hende, for hendes fingre lugtede grimt. 

  Thessaloniki er en havneby, og jeg havde hørt nogen tale om, at vi 

skulle finde en båd og sejle i. Min fasters mand var græker. Han havde lige 

købt en gammel båd, som han ville sætte i stand og sejle fragt ud til øerne 

med. Jeg kan ikke lide at sejle, der bor nogen nede i vandet. Når man 
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læner sig ud over rælingen, kan man se deres lange hår bølge med 

strømmen. De sidder fast dernede og kalder på én med venlige stemmer, 

’Maria, Mariaaaa’. Det fortalte min faster Ania mig, og nu er hun død. Hun 

kunne så mange historier. 

 Vi havde slået os ned ved affaldspladsen. Alle andre steder ville vi 

være blevet jaget væk med det samme, men ingen brød sig om os ved 

affaldspladsen. Der lugtede grimt, og der var rotter. Ania havde boet i et 

hus lige udenfor affaldspladsen, der havde hun boet med sin familie et lille 

stykke tid, og da vi kom til Thessaloniki, slog vi vores telte op lige i 

nærheden af hende.  

 Jeg var glad for at være sammen med hende, hun var sød, og selvom 

hun fortalte historier, og de for det meste var uhyggelige, så fik hun dem 

altid til at ende godt. ’Historier skal ende godt’, sagde hun, men jeg synes 

ikke, at hendes egen historie endte godt. 

 Vi var lige kommet til Thessaloniki, og jeg skyndte mig hen til hendes 

hus, for at aflevere en lille dukke, jeg havde lavet til Elani. Deres hus var 

lille, og det var nok ikke så flot som mange andre huse er, men når man er 

vant til at sove i et telt eller en skurvogn, selv når det er koldt, kan det 

være meget flot med sådan et hus med vægge og et tag af strå, et ildsted 

og en rigtig seng. Udenfor voksede der citrontræer, og Ania havde lavet en 

urtehave, hvor hun såede squash og auberginer og tomater og blomster, og 

da jeg første gang så bedet, var der allerede kommet små lysegrønne spirer 

op. Ania gav mig et lugejern og så viste hun, hvilke spirer der skulle væk, 

og hvilke der skulle blive.  

 Det var sjovt at luge, for jeg havde ikke prøvet det før. Vi var aldrig 

særlig lang tid på samme sted, så skulle vi videre, nye byer, nye 

mennesker. ’Spil Maria, tjen penge Maria, se efter Sergei, Maria, Maria, 

Maria Mariaaaaa!’ Er det så mærkeligt, at jeg altid stikker af og går på 

opdagelse for mig selv?  

  Der var mange mennesker på gaden. På et lille marked solgte de 

frugter og grøntsager, og en kvinde stod og falbød levende blæksprutter fra 

en kurv. Blæksprutterne var hele tiden på vej op ad kurven. De så slimede 
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ud. Fra bagerens bod duftede der af friskbagt brød, og da jeg gik forbi 

boden, lykkedes det mig at snuppe en bolle, uden at nogen så det. Jeg 

stoppede den op i ærmet og spiste den, da jeg var kommet lidt derfra. Der 

var korender i og den smagte sødt og godt. Uhm, det var lang tid siden, jeg 

havde smagt noget så godt.  

  Der var også en bod med tøj. Bluser og kjoler til kvinder, og børnetøj. 

Jeg tænkte på bukseløse Sergei, han kunne godt bruge bukser, men jeg 

turde ikke tage nogen, for der stod en mand og gloede vredt på mig, hver 

gang jeg gik forbi boden. 

  Fra markedet gik jeg ned mod havnen, der var helt stille i gaden, det 

var midt i middagspausen, og solen bagte. Der lå rige huse med velplejede 

haver, hvor der stod blomster i krukker og hang modne appelsiner fra 

træerne. Pludselig så jeg én af de tre drenge, jeg havde set nede ved Anias 

hus, den aften det brændte. Jeg var sikker på, at det var ham.  

  Jeg havde set dem et par gange dernede, første gang om 

formiddagen, men jeg havde ikke lige tænkt over, hvorfor de var der, og 

hvad de lavede. De havde siddet og røget, og da jeg kom forbi på vej til 

Ania, råbte de ’sigøjnertøs’ efter mig, men det er jeg så vant til. Om 

aftenen, da jeg gik hjem, så jeg dem igen. Én af dem løb efter mig, jeg 

kunne høre ham pruste lige bag ved mig, men han var så fed, at jeg 

sagtens kunne løbe fra ham.  

  Det var ham, flæskehovedet, der nu kom gående sammen med to 

fornemme damer. Han gik bagefter dem, og da jeg passerede dem, kiggede 

han surt på mig. Mon han boede i et af de fine huse? 

  Jeg smuttede om bag et mur og nåede lige at se dem forsvinde ind 

gennem en stor jernlåge. Haven og huset var endnu større end de andre 

huse. Der var en veranda ude foran, hvor drengen smed sig i en liggestol. 

Lidt efter kom damerne ud, og der blev serveret limonade og kager af en 

pige i sort uniform.   Drengen forsynede sig, og da han tog tredje 

gang, slog den ene dame ham over fingrene. Så gik han. Damerne 

snakkede og grinte, den ene havde en skinger latter. De havde læbestift på, 
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og var meget elegante, noget af det mest elegante, jeg nogen sinde havde 

set – men ikke særlig kønne eller søde, ikke som min mor havde set ud. 

  ”Sigøjnertøsen!” 

  Jeg mærkede pludselig et hårdt ryk i min hestehale. 

  ”Sigøjnertøsen står nok og lurer.” 

  Jeg ville vende mig, men den fede trak af sted med mig med et fast 

greb i mit hår. Jeg slog og sparkede og gjorde, hvad jeg kunne for at vriste 

mig fri, men han blev bare ved med at gå med mig hængende efter sig. 

  ”Slip mig dit læs,” hvæsede jeg.  

  Han grinte, ”der er straf for at lure på andre”. 

  Han trak mig baglæns af sted, og jeg faldt over sten og grene. Han 

slæbte mig ind i en gård, hvor der var nogle skure, måske vaskeskure, for 

der hang rækker af vasketøj ned fra snore, der var udspændt mellem 

træerne. 

  Drengen åbnede en dør og gav mig et hårdt skub, så jeg faldt og slog 

mine knæ. Døren smækkede i, en slå blev skudt for, og der var mørkt 

omkring mig. Efterhånden som mine øjne vænnede sig til mørket, kunne 

jeg ane, at der lå brænde i det ene hjørne og i et andet stod der en stor 

gryde. Det måtte være et vaskehus. Der lugtede også af sæbe, og henne i 

hjørnet bag nogle spande var der nede ved gulvet lavet et hul, så 

vaskevandet kunne løbe ud. Der trængte en smule lys ind til mig. Jeg 

bøjede mig ned og kiggede ud, men det eneste, der var at se udenfor, var 

en hvidkalket mur bag en træstamme.    

  Jeg prøvede døren, men den rokkede sig ikke. Der var stille udenfor, 

det gjorde ondt i mine knæ, og jeg kunne svagt skimte tykke striber af blod 

fra to mørke sår. Jeg satte mig ned og ventede. De mennesker, der havde 

hængt vasketøjet op, måtte vel komme tilbage og hente det, i hvert fald 

inden det blev aften. 

  Pludselig lød der trin ude i gården, og slåen blev skubbet til side. Da 

døren blev åbnet, trængte solens skarpe lys ind i en bred stribe og 

blændede mig. 

  ”Sigøjnertøs.” 
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  Der blev kastet noget i hovedet på mig, og døren blev lukket med et 

brag, slåen blev skudt for igen, og jeg hørte den fede grine udenfor. Der lå 

noget tungt henover mine ben, jeg krøb længere op i hjørnet, men pludselig 

hørte jeg nogle velkendte pibelyde. 

  ”Sergei!” 

  Sergei sad sammenkrøbet og holdt sig for ørerne. Sådan sad han 

altid, når han var bange. 

  ”Sergei, du skal ikke være bange, det er Maria.” Jeg strakte hånden 

ud og fik fat i hans skulder. 

  ”Kom her hen til Maria.”  

  Han kravlede op på mit skød og puttede sig ind til mig. 

  ”Du skal ikke være bange, Sergei. Maria er her, vi skal nok komme 

væk herfra.” 

  ”Sigøjnertossen er her også,” råbte den fede udenfor, han sparkede 

hårdt til døren, så Sergei gav et hop og puttede sig endnu tættere ind til 

mig. 

  ”Shhh Sergei, du skal ikke være bange.”  

  Jeg vuggede ham blidt, indtil han faldt til ro og sad og snoede mit hår 

imellem sine fingre. Det gjorde stadigvæk ondt, efter at den fede havde 

trukket mig af sted i det. 

  Der var stille igen udenfor. Hvad havde han tænkt sig, og hvorfor 

kom der ingen og så til vasketøjet? Udenfor hullet i væggen kunne jeg se, 

at lyset blev svagere. Sergei var faldet i søvn på mit skød, og mine ben sov. 

  Der lød trin ude i gården igen. Jeg håbede, at det var én, der kom 

efter vasketøjet og kunne lukke os ud, men igen blev der sparket til døren, 

så Sergei gav et spjæt fra sig og satte i en pibekoncert. Døren gik op, og 

den fede stod udenfor, men denne gang stod han med en dunk og en bunke 

klude. Han smed nogle klude over mod mig. De var våde og lugtede grimt 

af petroleum. Jeg tog kludene og kastede dem tilbage i hovedet på ham. 

  Han smækkede døren i med et brag, og Sergei og jeg sad igen i 

mørke. Med et åbnede flæskehovedet på ny døren og kastede flere våde 

klude ind til os. Hvad ville den idiot? 
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  Pludselig slog det mig, hvad det var han var i gang med. Jeg havde 

set ham samme med sine venner nede ved Anias hus. Det var brændt, og 

de var alle tre døde. Ville han sætte ild til vaskehuset og brænde os inde? 

  Sergei var holdt op med at klynke, nu sad han og tissede på mig.  

  ”Åh nej, Sergei!” 

  Han havde stadig ikke bukser på. Det par, jeg havde kasseret, var 

hans sidste. Den fede åbnede døren igen og smed flere våde klude ind. Det 

gjorde han adskillige gange, og hver gang med et underligt saligt smil om 

munden. Jeg satte Sergei ned på jorden, han havde sat sig på mine fødder 

og trykkede sig ind til mig. 

  ”Shh, Sergei,” hviskede jeg og skubbede blidt til ham. 

  Flæskehovedet havde åbnet døren på ny, og da han ville smække den 

i, greb jeg et stykke brænde og kastede det hen mod døren. Til mit held 

lagde det sig i klemme mellem døren og karmen, og da den tykke dreng 

ville skubbe det væk, greb jeg et andet stykke brænde og knaldede det ned 

oven i hovedet på ham. Han dansede et par skridt hen imod mig, stadig 

med det dumme smil om munden, og dejsede om lige foran det sted, hvor 

Sergei sad. 

  ”Kom, Sergei,” råbte jeg, men Sergei blev bare siddende. Jeg greb fat 

om ham og løftede ham op. Han var våd af tis. Jeg bar ham gennem 

gården. Flæskehovedet lå i skuret bagved mig og rallede. Så satte jeg 

Sergei ned og gik over og lukkede døren og slog slåen for. Mit hjerte 

bankede, som om det ville forlade min krop gennem munden på mig. 

Dunken med petroleum var væltet, og de sidste dråber af den klare væske 

dryppede ned på jorden. Ved siden af lå en æske tændstikker. Jeg kiggede 

på tændstikkerne, overvejede kort, men sparkede den så langt væk, jeg er 

ikke morder, så vendte jeg mig om og gav døren et ordentligt spark, så det 

gjorde ondt i mine tæer. 

  ”Jeg ved, hvor du bor, og jeg kommer tilbage efter dig en dag,” råbte 

jeg vredt jeg mod døren.  

  Sergei sad, hvor jeg havde sat ham.     

  ”Bukser,” sagde han og pegede op mod vasketøjet.  
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  Der hang flere par nyvaskede børnebukser i Sergeis størrelse, så da 

Sergei og jeg lidt efter ilede ud ad gården og væk fra skuret, hvor jeg 

stadig kunne høre kødhovedet ralle var min lillebror i fine rene bukser og en 

flot hvid skjorte. Hånd i hånd gik vi tilbage til lejren.   
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7. ULYKKEN 

 

Kvinder og børn sad stuvet sammen i lastrummet. Der lugtede kvalmt af 

fordærvede fisk. Et lille barn klynkede, og moderen tyssede på det og gav 

det mælk. Eva sad på skødet af mor og sov. Far og de andre mænd var 

sammen med fiskeren, men hvor de var, vidste jeg ikke. Mor talte sagte 

med en kvinde ved siden af sig, og jeg gled i øjeblikkets ubemærkethed 

væk fra hende og kravlede op af lastrummets smalle trappe. Det blæste, 

men det var intet i forhold til den storm, der havde været ugen inden. 

  Det var befriende at komme op i den friske luft, jeg trak vejret dybt 

ind, og kravlede helt op på dækket. Vandet slog klukkende mod molen. Jeg 

hørte pludselig løbende trin, og i mørket så jeg en tynd skikkelse springe 

ombord. Jeg havde siddet sammenkrøbet ved en rulle reb, og personen gav 

et forskrækket gisp fra sig, da jeg pludselig rejste mig. 

  ”Hvem er du?” spurgte jeg. 

  ”Yannis,” svarede en stemme, ”det er min far, der er fisker, jeg 

kommer med mad til ham.” 

  ”Jeg ved ikke, hvor han er,” svarede jeg. 

  ”Du gjorde mig forskrækket.” 

  ”Undskyld, men jeg ledte også efter min far.” 

  ”Skal du sejle sammen med dem.” 

  ”Ja.”  

  ”Bliver du søsyg?” 

  ”Nej, jeg har prøvet at sejle før” sagde jeg lidt mere modigt, end jeg i 

virkeligheden var.  

  Han var stille. Så stak han noget ud til mig i mørket. Det var et lille 

skib med et lille bitte sejl af stof.  

  ”Jeg har selv skåret det,” sagde Yannis, ”det kan godt sejle, det 

vælter ikke og sådan.” 

  ”Tak,” hviskede jeg, ”det er flot.” Jeg puttede det forsigtigt i min 

lomme.   

  ”Vil du give kurven her til min far?” 
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  ”Ja, det skal jeg nok,” svarede jeg, ”og tak for skibet.”   Jeg 

ville gerne have snakket lidt mere med ham, det var så lang tid siden, jeg 

havde snakket med én på min egen alder, men han var allerede forsvundet 

i mørket. 

  Lidt efter hørte jeg igen skridt på molen. Det var mændene, der kom 

tilbage. Jeg stillede kurven ved roret og ville skynde mig ned i lastrummet 

igen, men pludselig opdagede jeg noget tøj, der lå henne ved rælingen, der 

hvor vi var kommet ombord. Jeg kunne ikke se, hvad det var, måske en lille 

barnetrøje, men jeg turde ikke møde min far på dækket, så jeg smuttede 

stille ned i lastrummet, hvor ingen havde bemærket, at jeg havde været 

væk.  

  Efter endnu en lang tids nervepirrende venten, startede fiskeren 

bådens motor. ’Tuk-tuk-tuk-tuk’. Der gik et stille suk igennem lastrummets 

lille forsamling. Vi lyttede spændte til motoren tomgang en rum tid, og med 

et ryk og en knagen og en piben satte båden sig i bevægelse. Vi sejlede! 

Jeg hørte min mor le, en kort, stille, nervøs latter.  

  ”Endelig,” hviskede min far og lagde sin arm om hende, ”så er vi på 

vej.” 

  Vi sad i mørke, og vi var tavse, mens båden gled ud af havnen. Vi 

stirrede ud i mørket, og vi var bange. 

  Selv på havet og med Ouranopolis bag os, turde vi stadig ikke sige 

noget, vi sad krampagtigt stille, men far vovede at tænde en lille olielampe, 

som kastede en svag gylden ring af lys ud i rummet. Jeg så blege og trætte 

ansigter omkring mig. Ingen havde endnu forsøgt at stoppe os.  

  Vi skulle sejle langs med Halkidikis kyst og siden krydse det åbne 

Ægæerhav og sejle mod øen Limnos.  

  Far var gået op på dækket sammen med de andre mænd. Han stak 

hovedet ned til os og smilte, han virkede næsten glad.  

  ”Det regner heroppe,” råbte han ned til os. 

  ”Må jeg komme op, far,” bad jeg. 

  ”Ikke lige nu, måske om lidt.” 

  ”Hvad med blæsten?” spurgte mor. 
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  ”Det er blæst lidt op, men det er vist ikke så galt.” 

  I det samme, slog en sø skævt ind på den lille fiskerbåd, som blev 

kastet til siden med en sådan kraft, at min far måtte gribe for sig, for ikke 

at falde ned til os. Et af de små børn skreg og begyndte at græde, og 

kvinderne tyssede nervøst. Min lillesøster var vågnet og begyndt at græde. 

”Ubbe, Ubbe,” hikkede hun, og græd endnu højere, ”Ubbe, Ubbe.”  

  ”Hun vil have sin dukke,” sagde mor og begyndte at rode i en pose. 

”Daniel, har du set hendes dukke?”  

  Jeg rystede på hovedet. ”Hun havde den, da vi gik ned til båden.”  

  Mor ledte febrilsk videre i en anden pose.  

  Jeg fandt det lille skib, jeg havde fået af Yannis.  

  ”Se, her,” sagde jeg til min søster. Hun tog skibet og var lige ved at 

knække den lille mast. 

  ”Nej,” sagde jeg irriteret, ”du må da ikke ødelægge det.” 

  ”Ubbe, ubbe,” begyndte hun hvinende igen, så rejste hun sig 

pludselig, tumlede et par skridt ud på gulvet og begyndte at kaste op.  

  ”Åh, nej,” hviskede min mor. 

  ”Vent, jeg tror, at jeg ved, hvor dukken er,” sagde jeg. Jeg var 

kommet i tanke om de klude, jeg havde set på dækket.  

  ”Nej vent,” hørte jeg min mor sige bag mig, men så satte min søster i 

med sådan et skrigeri, at jeg tænkte, at det eneste, der kunne få hende til 

at holde mund, var dukken. 

  Jeg kravlede op på dækket. Jeg kunne ikke se mændene, men det 

blæste godt og bølgerne slog ind over rælingen. Regnen og blæsten føltes 

nu helt dejlig frisk i forhold til det trange rum, hvor luften, foruden den 

rådne fisk, nu også blev krydret surt af de små børns opkast.   

  Jeg holdt fast i rælingen og kiggede ind mod kysten. Der var mørkt, 

jeg kunne hverken se byer eller huse. Pludselig syntes jeg, at jeg kunne se 

en masse små glimtende lys langt over os, men lige så pludseligt, de var 

dukket op, lige så pludseligt forsvandt de igen i mørket. 

  Det var blæst yderligere op. En gevaldig bølge sendte kaskader af 

vand ind i ansigtet på mig. Jeg slikkede mine læber for saltet, og følte mig 
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ikke bange, som børnene i lastrummet. Båden vippede kraftigt, og jeg så 

hr. Rosenbaum læne sig søsyg ud over rælingen. Men jeg var søstærk. Pyt, 

sådan nogle småbølger. I lommen fandt jeg skibet, som Yannis havde givet 

mig. Jeg knugede det i hånden og slap grebet i rælingen. Dinglende som en 

fuld mand gik jeg længere frem på dækket, hen mod det sted, hvor jeg 

mente, at jeg havde set min søsters dukke. Her føltes blæsten endnu 

stærkere. Det peb og sang omkring mig. Sikke en larm.  

  ”Hallo,” råbte jeg, ”hallooooo.” Blæsten var umulig at overdøve nu. 

Nye bølger sendte spandfulde af vand ind over mig. Det føltes vidunderligt 

efter de mange dages venten i det mørke hus i Ouranopolis og efter 

timerne i det rådne lastrum.  

  Jeg stod godt der på dækket. Bag mig kunne jeg skimte silhuetten af 

fiskerskipperen, som stod ved sit ror. Jeg vinkede op til ham, men han så 

mig ikke. Nu kunne jeg se min søsters dukke, det så ud som om den var 

kilet ind mellem rælingen og nogle kæder. Pludselig lød der et enormt brag 

bag mig, og et lyn slog ned i vandet lige ved båden. ’Jeg må hellere se at 

komme tilbage’, tænkte jeg, men i det samme slog en kæmpe bølge ind 

over rælingen og væltede mig omkuld. Jeg greb fat i noget tovværk og 

holdt mig fast. Da jeg forsøgte at rejse mig, blev jeg slået omkuld igen af 

endnu en bølge, så jeg slog min hånd og tabte det lille træskib. Til min 

rædsel opdagede jeg, at jeg var kurret ud i forstavnen af båden.  

  Jeg begyndte at kravle tilbage for at nå lemmen ned til lastrummet, 

men det våde trægulv var glat og slimet, og nye bølger sendte kaskader af 

vand ind over mig. Båden rullede i bølgerne, jeg måtte op og have fat i 

kanten af rælingen og trække mig tilbage. Med stort besvær kom jeg op og 

fik fat i den våde ræling. Båden knagede og bragede, som om den hvert 

øjeblik ville splintres i tusind stykker. Jeg måtte tilbage til min mor og 

lillesøster.  

  Langsomt trak jeg mig hen imod lastrummets lem, der stod en person 

derhenne, og jeg råbte af mine lungers fulde kraft; ’jeg er her, jeg er her.’ 

Et tordenskrald og et lyn flænsede himlen, og i det samme slog en sø ind 

over bådens bagbordsside. I et nu var jeg omgivet af vand. Hostende og 
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spruttende kæmpede jeg for at genvinde balancen. Jeg mærkede vandets 

kraft, det føltes som om stærke iskolde hænder tog fat i mig, løftede mig og 

bar mig, og for fuld kraft kastede mig fra båden ud i det sorte hav.  

  Vandet sugede mig ned og holdt mig fast, op og ned fandtes ikke 

længere, jeg sparkede med arme og ben, men jeg vidste ikke, om jeg 

dykkede mod bunden eller var på vej op mod overfladen. Igen var det som 

om stærke hænder trak i mig, og hostende og spruttende kom jeg op til 

overfladen. En kæmpe bølge skyllede ind over mig, og jeg kæmpede som 

en gal for at holde hovedet oven vande. Min far havde lært mig at svømme, 

men jeg slog bare i vandet og vidste ikke, i hvilken retning jeg skulle 

svømme.  

  Båden var væk, og jeg var omgivet af sorte bølger, der rejste sig som 

enorme mure omkring mig. Og hvor var land? Bølgerne kastede mig 

omkring, og jeg havde fuldstændig mistet stedsansen. Vi var langt fra land, 

og i hvilken retning var land? Vandet føltes iskoldt, og mit tøj var tungt og 

gjorde det endnu sværere for mig at svømme. Jeg vristede jakken af mig. 

Jeg kunne ikke se båden nogen steder. Alt var mørkt, vådt og koldt. Der var 

bare vand omkring mig. Jeg så min bedstefar for mig, ’forstå, forstå, forstå’. 

Jeg kæmpede for at holde mig oven vande og svømmede som besat, det 

bedste jeg havde lært og bad til Gud om, at den retning, jeg svømmede i, 

ville føre mig ind mod land. 
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8. REDDET 

 

Alt var mørkt omkring mig. Blæsten var løjet af, men bølgerne slog med 

stærke drøn ind mod stranden. Der, hvor jeg lå, kunne jeg mærke sand og 

småsten, og vandet som blev ved med at slå ind over mig og forsøge at 

trække mig tilbage ud i det sorte, kolde vand. Jeg slæbte mig længere op 

på stranden, men det var, som om vandet ikke ville give slip på mig. Havet, 

tænkte jeg, havet havde slugt mig og spyttet mig fra sig igen. Men jeg 

levede. Jeg kom i tanke om min familie på båden, mon de var i live? Mon 

havet havde taget dem og beholdt dem? Hvis de havde klaret uvejret, ville 

de så komme tilbage og lede efter mig?  

 Jeg kravlede længere væk fra vandet. Jeg var våd og træt, og jeg frøs, 

så tænderne klaprede i munden på mig. På alle fire kravlede jeg op mod 

nogle buske. De gav læ for stormen. Jeg havde en smag af blod i munden, 

og da jeg mærkede efter med tungen, opdagede jeg, at min læbe blødte. 

Lige over højre øje havde jeg fået en stor øm bule. Jeg tog hånden op til 

det sted, hvor det gjorde ondt, men mine fingre var fulde af sand, og jeg 

tværede bare sand rundt i ansigtet. Jeg spyttede vredt, men sandet var 

ikke til at komme af med, uanset hvor meget jeg spyttede. 

 Sammenrullet lå jeg og lyttede til stormens hylen. Var jeg mon i 

sikkerhed, jeg var godt nok ikke druknet, men sæt nu nogen fandt mig og 

tog mig til fange og udleverede mig til nazisterne! Det virkede alt sammen 

så frygteligt, at jeg ikke engang kunne græde. Når det blev lyst, måtte jeg 

forsøge at finde ud af, hvor jeg var, og så ville jeg finde min familie. Mon de 

var sejlet videre,? Nej de ledte nok efter mig nu. Jeg løftede hovedet og 

kiggede ud mod bølgerne. Alt var sort, ikke et eneste lys, ikke en eneste 

stjerne, men de ledte sikkert efter mig, og de ville ikke sejle videre uden 

mig – hvis de da overhovedet vidste, at jeg var faldet over bord?   

 Jeg kom til at tænke på min bedstefar igen, ligesom da jeg havde 

kæmpet mod bølgerne. Men vi havde jo forstået. Vi var flygtet, men måske 

var det hele allerede for sent? Når det blev lyst, ville jeg holde mig fra 

andre mennesker, ingen måtte se mig. De kunne jo være fjender. Når det 
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blev lyst, ville jeg flygte videre, videre til Limnos, og så ville jeg finde mine 

forældre og min lillesøster. Ja, sådan skulle det være. 
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9. STRANDEN 

 

Jeg må have sovet, for pludselig var alt lyst omkring mig. Jeg lå under 

buskene, men solens stråler nåede ned igennem grenene og varmede min 

ryg. Hvor var jeg? Mit hoved gjorde ondt, og jeg kunne mærke hvert et led 

i min krop. Tøjet var drivvådt, og der var vand i mine støvler.  

 Det var en lille strand, jeg var kommet til, en sandstrand med det 

fineste hvide sand, omgivet af klipper og over mig rejste sig en enorm 

klippevæg. Jeg satte mig op og gned øjnene, men det skulle jeg ikke have 

gjort, for mine hænder var stadig fulde af sand.   

 Pludselig følte jeg en enorm tørst, og sulten var jeg også. Tænk at få et 

stort glas limonade! Jeg begyndte at fantasere om limonade og mælk, et 

stort glas mælk, eller vand, en kande med koldt, klart vand. Der sad jeg 

omgivet af vand, som jeg ikke kunne drikke, omgivet af havets salte klare 

vand.   

 Jeg rejste mig på stive ben, jeg var svimmel, så jeg måtte støtte mig 

til buskene, men grenene var fulde af torne, som rev hænderne til blods. 

Det våde tøj klistrede til kroppen, jeg var nødt til at få det tørret, og 

langsomt fik jeg hevet støvlerne, bukserne og blusen af. Da jeg smed 

bukserne, faldt der noget skinnende ud af den ene lomme. Jeg bøjede mig, 

det var lommekniven. Den havde jeg ikke mistet under opholdet i vandet. 

Jeg tørrede den godt, for at den ikke skulle ruste. Tøjet lagde jeg på 

buskenes grene, så tornene borede sig gennem stoffet, det så ud, som om 

mit tøj havde fået pigge. 

 Jeg lyttede efter lyden af en kilde, men det eneste jeg hørte, var 

cikadernes sang og skvulpet fra bølgerne, som slog roligt ind mod bredden 

nu. Så opdagede jeg nogle store kaktus, der voksede på klipperne over 

mig.  Måske havde de spiselige frugter. Jeg støttede mig til klipperne og 

nåede endelig hen under kaktusserne, der klæbede sig til klippevæggene 

flere meter over mig. Der sad faktisk små frugter på de brede tornede 

blade. 
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 For hvert skridt, jeg tog, føltes det, som om mit hoved skulle 

sprænges, især nu da solen bagte ned på det, og mine ben rystede. Men 

jeg måtte have fat i frugterne, de kunne give mig både mad og væske.   

 Med min lommekniv fik jeg skåret nogle frugter af. De sylespidse store 

torne på bladene og de små torne på frugterne stak mine fingre til blods, 

jeg hentede min bluse og lagde frugterne i den. Det var lettere at bære 

dem på den måde. 

 Da jeg havde fået samlet en god portion, bar jeg forsigtigt blusen hen 

til mit skjul bag buskene. Jeg åbnede frugterne med kniven. Det var godt, 

jeg havde den. Men frugterne var sure og umodne, de smagte beske og var 

uspiselige. Ærgerlig smed jeg dem fra mig. Tørsten føltes næsten værre nu 

end før. 

  Jeg kiggede opgivende ud over havet, og kom igen til at tænke på min 

familie. Hvor mon de var? Havde stormen kæntret båden og havet taget 

dem? Var de mon døde? Min mor og søster kunne ikke svømme. Jeg 

begyndte at græde, men det var så forfærdeligt, at der bare kom nogle 

hæse underlige skrig fra mig. Ingen tårer. Jeg kiggede mig omkring, som 

om jeg var flov over, at jeg havde siddet der og hylet, jeg var jo en bar 

mizva.  

  Men der var ingen andre på stranden. Jeg var helt alene, og hvor 

jeg var, anede jeg ikke. Måske i fjendeland. ’I tillid til din store 

kærlighed, oh Herre’, hviskede jeg. Det var det eneste jeg kunne huske fra 

indgangsbønnen, ’I tillid til din store kærlighed, oh Herre’. 
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10. KAOS 

 

Da vi kom tilbage til lejrpladsen, var der kaos. Soldaterne havde givet os 

ordre på, at vi skulle forlade området med det samme. Vi var vant til at 

blive smidt ud, når vi havde slået lejr et sted, men denne gang vidste vi 

bare ikke, hvor vi så skulle tage hen. Sådan var situationen i Grækenland 

lige nu, og det var omsonst at tage tilbage mod Albanien, for der var der 

endnu værre. 

 Min far havde længe talt om at købe en gammel båd og tage ud til 

øerne. ’Der kan man vel være i fred for italienere og tyskere’, sagde han, 

og Anias både var der ingen, der skulle bruge nu. Når vi blev smidt væk fra 

et sted, kunne vi sejle videre til en ny ø – der var masser af dem. Vi havde 

været flere familier, der rejste sammen i en kumpania, vi var fra samme 

klan, giftet ind i hinanden. Nu skiltes vi, det ene hold, den største gruppe, 

for at tage op i bjergene mod Jugoslavien, det andet for at finde båden og 

sejle videre med den. ’Som strømmende vand der spredes og samles’, 

sagde bedstemor.  

 Foruden far og bedstemor, Sergei og mig, var der Django og hans 

kone Cora og deres lille dreng, som jeg kaldte Pæren, fordi han havde et 

mærkeligt pæreformet hoved, og så to mænd, der var fætre til far og onkel, 

og som jeg ikke brød mig om. Den ene af fætrene sagde, at han kunne 

sejle en båd. 

 Eskorteret af soldater drog vi af sted med et par trækvogne fyldt med 

vores ejendele. Beboelsesvognene og muldyrene, havde de andre fået.  

 Der var ikke mange både på havnen, nogle enkelte fiskerbåde og en 

lille færge, der før i tiden havde sejlede til Piræus. Anias mand havde været 

i gang med at sætte båden i stand. Han var græker, ikke sigøjner som os. 

Han havde købt båden billigt, for den skulle repareres, og motoren var ikke 

stabil. Vi ledte blandt bådene på havnen, men vi vidste ikke, hvad vi skulle 

lede efter – kun at det var en træbåd, og at Nicos Spanos havde ejet den. 

Ingen på havnen kendte noget til den. 

 Sergei gik sammen med mig. 
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 ”Båd,” sagde han, og pegede hver gang vi kom til en ny båd. 

 ”Kom nu bare, Sergei,” sagde jeg træt. 

 ”Båd.” 

 ”Båd, ja”. 

 Han var blevet stående ved et gammelt vrag af et træskib, der 

manglede adskillige planker i skroget. 

 ”Båd!” 

 ”Kom nu for pokker, Sergei.” 

 ”Båd, A N I A, båd”. 

 Jeg vendte mig om, hvad var det, han havde sagt?  

 ”Hvad sagde du, Sergei?” spurgte jeg ham. 

 ”Båd.” 

 ”Ja, ja,” sagde jeg bare, ”båd.” 

 ”Båd, A N I A, Ania båd.” 

 Han blev stående ved det lille skib og pegede. ”A N I A”. 

 Træskibet var ikke så stort, der var ikke megen maling tilbage på det, 

men på bagstavnen var der med flotte store blå bogstaver malet navnet 

’Ania’. Sergei havde fundet båden, moster hed jo Ania. 

 

Der skulle bruges mange timer på den gamle skude, førend vi overhovedet 

kunne overveje at sejle af sted. Vi sov i båden om natten, om dagen 

arbejdede mændene med at få den gjort sejlklar, og imens lavede 

bedstemor, Cora og jeg perlearmbånd og sjaler, vi kunne sælge. Pæren lå 

og sov eller blev ammet af Cora, og Sergei sad på kajen og kiggede på 

mændenes arbejde. 

 Arbejdet gik trægt, der var uenighed om, hvordan det skulle gribes an, 

og ofte endte det hele i skænderier og ind imellem endda slagsmål. Om 

aftenen kunne mændene sidde i timevis og drøfte næste dages arbejde, og 

mange af de penge, som vi tjente på vores håndværk og på mit spil, gik til 

mændenes Ouzo. Hver dag måtte jeg løbe op til et marked og købe nye 

forsyninger.  



 
 

 

 
35 

  

 Et frygteligt uvejr satte ind, og jeg var glad for, at vi ikke kunne 

komme af sted, så længe vejret var så dårligt, men en skønne dag var det 

klaret op, og da soldaterne endnu engang havde været nede og sige, at vi 

skulle væk, gav min far ordre til, at komme ombord. Med en hostende 

motor stævnede vi ud fra havnen. Jeg bad i min moders navn til, at ’Ania’ 

var parat til havet.     
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11. MOD DET UKENDTE 

 

Solen var kommet højt på himlen og bagte ned på min strand. Jeg kravlede 

længere ind under buskene, længere ind i skyggen. Et firben løb fra sit skjul 

op på klipperne og forsvandt mellem nogle sprækker. Hvis der kom 

mennesker på stranden, ville jeg gøre som firbenet, gemme mig. Jeg kom i 

tanke om tøjet, der lå til tørre på busken. Tøjet kunne røbe mig, det måtte 

væk. 

 Der var stegende hedt på min strand, og selvom jeg sad i skyggen af 

buskene, var varmen ulidelig. Den gjorde mig døsig, og jeg lagde mig med 

hovedet på en lille bunke sand.  

 Jeg lukkede øjnene, og i min døs så jeg vores hus i Thessaloniki, vores 

hjem, som det var før, dengang bedstefar og bedstemor boede der, 

dengang familien Scholem var der og mine to venner, Ira og Aron. Skolen i 

den gamle tempelgade, min lærer hr. Meier og mine skolekammerater. Jeg 

så far og mor stå med Eva ved vores hus, og jeg så os på tur til havet, far 

og jeg med vores skitseblokke. Da jeg åbnede øjnene, var jeg et kort 

øjeblik ved det hav, men så opdagede jeg, at det var ’mit hav’, og at jeg 

var her alene. Varmen og trætheden overvældede mig, jeg lukkede øjnene, 

tankerne tog magten fra mig og blev til drømme. 

 Da jeg vågnede, var skyggerne blevet lange, solen var ved at gå ned, 

og det var blevet en smule køligere. Jeg tog tøjet, som nu var knastørt og 

stift af saltet fra havet, og klædte mig på. Mine støvler gnavede, de fine nye 

støvler var blevet helt umulige efter opholdet i vandet. Tørsten var stor, 

sulten større. 

 Hvad skulle jeg gøre? Båden med mine forældre kom nok ikke tilbage, 

så måtte jeg vel klare mig selv. Jeg kunne ikke blive her i al evighed og 

vente på dem. På én eller anden måde måtte jeg forsøge at komme væk, 

komme i sikkerhed, måske kunne jeg følge efter dem til øen Limnos, måske 

kunne jeg finde mine forældre? Men hvordan det skulle lykkes mig, anede 

jeg ikke. Jeg var uden mad, uden penge og uden mennesker, jeg kendte og 

kunne stole på. Mennesker der kunne hjælpe mig.  
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 Hvor havde vi været, da jeg faldt over bord? Jeg anede det ikke, det 

eneste jeg huskede var, at vi var sejlet fra fiskerbyen Ouranopolis midt om 

natten. Jo, vent lidt… jeg kom i tanke om de underlige lys, jeg havde set 

inde på kysten, som om de kom fra et stort hus, ja måske endda borg. De 

lys der dukkede op i mørket og pludselig forsvandt igen. 

 I vandet havde jeg ikke vidst, hvor jeg skulle svømme hen, jeg 

svømmede bare og forsøgte at holde mig flydende, indtil jeg mærkede fast 

grund under fødderne. Mon jeg var i nærheden af den borg? Hvis der var 

lys, var der vel også mennesker, men bare det at der boede mennesker, 

betød jo ikke at de var venlige. Sæt nu, at det var fascisterne eller 

nazisterne? 

 Vand og mad kom ikke til mig af sig selv, jeg var nødt til at finde det, 

ellers kunne jeg lige så godt sætte mig ned og vente på at dø. Stranden her 

var i hvert fald øde. Min bedstefar havde fortalt mig, at man i bjergene 

kunne opholde sig i årevis uden at møde andet end de vilde dyr. Hvad nu 

hvis det her sted var sådan? Hvad nu, hvis jeg ingen mødte? Hvad nu hvis 

det var en øde ø? 

 Solen var gået ned, men det var stadig lyst. Med solen forsvandt den 

værste hede, og den køligere luft var en befrielse. Mit tøj sad underligt 

skævt på mig, men det var værst med støvlerne. Jeg havde fået dem til 

min bar mizva, og de havde været nye og fine og lavet efter mål, nu så de 

forfærdelige ud, matte og sprukne, og de skar mine fødder. På klipperne 

ville jeg være nødt til at have dem på, men når jeg kom op på en vej, 

kunne jeg måske tage dem af og gå barfodet. 

 Da det var helt mørkt, begyndte jeg forsigtigt opstigningen ad den 

stejle klippevæg. Det var sværere, end jeg havde regnet med. Krat og 

kaktus hev fat i mig, og flere af de klippestykker, jeg klamrede mig til, 

løsnede sig og faldt raslende ned på stranden langt under mig. Mine støvler 

var stive og ubrugelige, og mine fødder skred konstant på de løse sten. 

Mine hænder var blodige af stikkende grene og kaktussers torne, og det var 

med nød og næppe, jeg blev hængende. Jeg slog hul på bukserne, og jeg 
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rev mit knæ. Såret på mine sprukne læber sprang op igen, og mit hoved 

dunkede.   

 Den værste stigning var vist ovre nu, jeg kravlede på alle fire det 

sidste stykke og faldt udmattet om i noget græs. Cikaderne sang, og der 

duftede stærkt fra blomsterne og buskene omkring mig. Jeg for sammen 

ved et underligt skrig. En stor fugl fløj larmende op lige foran mig. Da den 

lettede, slog dens vinger imod mit ansigt. Dens skrig var højt og skingert, 

den var så tæt på, at jeg kunne have grebet ud efter den.   

 Himlen var sort og beklædt med tusinde stjerner, månen var ikke 

fremme endnu. Jeg kiggede efter de stjerner, som min mor havde lært mig 

navnene på, og som jeg så ofte havde set på nattehimlen over Thessaloniki. 

Nu var de der, næsten som gamle venner.   

 Pludselig hørte jeg lyden. Den havde været der et stykke tid, men den 

lå ligesom under alle de andre lyde, nattens lyde. En ganske svag klukken, 

men den blev kraftigere, jo mere jeg koncentrerede mig om den. En bæks 

rislen, lyden af vand. Der var vand i nærheden. Jeg kravlede i blinde, og 

pludselig sank min ene hånd ned i koldt vand. En bæk med iskoldt vand.   

 Jeg lagde mig på maven og drak. I store slurke drak jeg af bækken, 

dyppede hele ansigtet, hele hovedet ned i vandet og lod det rense skidtet 

og saltet af mig. Jeg blev ved med at drikke, til jeg fik ondt i halsen og 

maven. 

 Vandet gav mig ny styrke, og efter at jeg havde hvilet mig lidt, begav 

jeg mig videre opad. Jeg fulgte bækkens løb, men med ét forsvandt den ind 

under nogle sten i en skråning, og da jeg ville undersøge, hvor det var 

blevet af, opdagede jeg, at bækken løb ind under en lille bro. Hvis der var 

en bro, måtte der jo også være en vej? En vej som kunne føre mig til 

mennesker. Det var ikke en rigtig vej snarere en sti, men det var bedre end 

at kravle på alle fire op ad en stejl skråning med løse klippestykker og 

stikkende buske. 

 Skulle jeg nu gå til højre eller venstre? Jeg valgte vejen mod venstre, 

den måtte føre mig tilbage langs kysten, måske endda tilbage til 
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Ouranopolis. Hvis det altså ikke var en ø, jeg var havnet på, for så ville 

vejen, uanset i hvilken retning jeg gik, føre mig tilbage til ’min strand’. 

 Stien var ikke så let at gå på, flere steder stødte jeg ind i klippestykker 

og store sten, og ind imellem var den groet helt til. En lille pinjelund 

dukkede pludselig op af mørket, og et dyr flygtede larmende mellem 

træerne. Jeg stoppede op med bankende hjerte, men jeg måtte videre, jeg 

kunne ikke lade mig forskrække af et rådyr eller et vildsvin. Dyret var nok 

også mere bange for mig end jeg burde være for det. 

 Bag træerne var månen stået op. Aldrig havde jeg set månen så 

enorm. Stor og gul og så nær ved mig, at jeg kunne se dens ansigt. Et 

venligt smilende ansigt. Den ville lyse for mig og hjælpe mig på vej. ’Det 

skal nok gå’, tænkte jeg, ’jeg er sikker på, at det nok skal gå’, men stadig 

bange og stadig uvis om, hvad der ville ske mig, fortsatte jeg min vandring 

mod det ukendte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




