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1. 

 

Solen var ved at gå ned. Himlen var eksploderet i orange, rosa og gyldne nuancer. Lyset i stuen var 

varmt og trygt og en lille smule mystisk. Hun stillede en bakke med te og ingefærkiks på bordet, 

slog det uldne sjal tættere om skuldrene og foldede benene op under sig i den dybe lænestol, så hun 

kunne sidde og nyde det sidste lys, inden solen forsvandt. Hun ville ikke tænde lamperne, men bare 

nyde lyset. Når himlen var så farvestrålende smuk, kom hun altid til at tænke på en bog, hendes far 

havde læst for hende, da hun var barn. Om Oldefar Harepels, der grundlagde Hareby og lærte alle 

de små harer at male påskeæggene og sommerens blomster, og træernes blade om efteråret. Han 

lærte dem at male skygger på sneen og isblomster på vinduerne. Og han lærte dem at male de første 

små knopper om foråret og farverne på sommerfuglenes vinger, men en dag kunne ham ikke lære 

dem mere, og så rejste han bort. De gamle harer i Hareby savnede Oldefar Harepels, men de små 

hareunger vidste, at når alle farverne strålede allersmukkest efter et regnskyl, eller når himlen om 

aftenen blev farvet af solens sidste stråler, var det Oldefar Harepels, der malede alle de smukke 

farver. Nu var hendes far også rejst, og nu var det nok ham, der malede himlen i alle de kønne 

nuancer. Den tanke kunne Ingrid godt lide. 

Radioen spillede Elgars cellokoncert. I den brede vindueskarm stod den julekaktus, hun havde 

fået af sin mor, der havde arvet den efter sin mor. Den var ved at sætte knopper. Knappenålsstore 

knopper på spidsen af de flade blade. Før jul ville den være fyldt med aflange forpjuskede røde 

blomster. Den fyldte en stor del af vindueskarmen, og det meste af året var den egentlig ikke så køn. 

Kun ved juletid, og da så dens blomster endda en smule sjuskede ud. Ellers skulle man nærmest 

glemme den og kun vande den sporadisk. Men hvem kunne glemme den, når den sådan fyldte det 

meste af stuens ene vindueskarm? 

Fredag og weekend. Hun skænkede te af den blomstrede tepotte, hun for mange år siden 

havde haft med hjem fra en weekendtur til London. Roy Kirkham, Fine Bone China, stod der i 

bunden af den, købt i Harrods. Roser, klassiske lyserøde roser. På turen havde hun også flottet sig 

og købt tre store tekopper. Hun brugte dem ved særlige lejligheder, eller når hun en gang imellem 

ville være god ved sig selv. Og det ville hun nu.  

Dampen fra teen bølgede hen over katalogerne, som lå ved siden af koppen, og duften af 

bergamotte bredte sig i stuen. Nede på gaden kunne hun høre sirenen fra en ambulance. Bare det 

ikke var noget alvorligt, bare det ikke var nogen, hun kendte. Hun kom uværligt til at tænke på sin 

mor. I det samme ringede telefonen. 



 8 

”Ingrid Hansen.” 

”Ja, det er mor. Åh jeg ville bare sludre lidt. Hvordan er din dag gået?” 

Hendes mor ville ringe, som hun altid gjorde, lige når Ingrid var kommet hjem. Hun måtte på 

én eller anden måde kunne føle, når Ingrid trådte ind ad sin dør. For på nummerviseren på telefonen 

kunne Ingrid altid se, at moderen ikke havde ringet tidligere på dagen. 

Om der var noget nyt?  

”Næ.., det var der ikke,” sagde Ingrid og kastede et blik på katalogerne, uden at nævne dem. 

Kom der mon noget i fjernsynet i aften? Der plejede aldrig at være noget, ville moderen sige, 

selvom Tv’et næsten altid var tændt hjemme hos hende. Det var mere et spørgsmål til moderen selv 

end til Ingrid. Og Ingrid vidste ikke, hvad der kom i fjernsynet. Hendes mor holdt ugeblade med 

alle Tv-programmerne i. Det gjorde Ingrid ikke, og hun havde heller ikke kigget efter på nettet. Hun 

havde tænkt sig at læse lidt eller lave et eller andet… andet. Helt andet end Tv-stationernes gabende 

ligegyldige programmer. De evige talentkonkurrencer og dårlige amerikanske film, der altid 

behandlede seerne, som om de var ubegavede. Moderen ringede af, men lige inden hun afbrød, 

mere konstaterede hun end spurgte: ”Jamen, så ses vi i morgen, som vi plejer.” 

”Ja,” sagde Ingrid, for det gjorde de. Som altid om lørdagen. Lørdag efter lørdag efter lørdag. 

Ved 10-tiden ville Ingrid spadsere den ene kilometer over til moderens lejlighed, Ingrids 

barndomshjem, hvor de ville drikke en kop kaffe fra kaffemaskinen og spise en småkage, og så gå 

ud sammen og handle. Selvom moderen havde sin indkøbsvogn på hjul, ville Ingrid bære det meste. 

Især på grund af moderen ryg. Så ville de spise frokost sammen hjemme hos moderen, med noget 

ekstra godt fra delikatesseafdelingen i supermarkedet, og bagefter ville Ingrid spadsere hjem til sig 

selv med sine varer.  Sådan havde det været siden Ingrids far døde. Lørdag efter lørdag efter lørdag. 

Solen var væk nu, men der var stadigvæk en smule lys i lejligheden. Fra sin stol kunne Ingrid 

se, at der blev tændt en lampe ved arbejdsbordet i lejligheden på femte sal lige overfor. Hun vidste, 

at der boede en mand derovre. En mand, der næsten altid, når han var hjemme, sad ved sin 

computer og arbejdede. Nogle gange, hvis hun var oppe på toilettet om natten, kunne hun finde på 

at liste hen til vinduet og kigge derover. Og ikke sjældent sad han koncentreret og skrev. Før i tiden 

røg han pibe, det gjorde han ikke længere. Nu skrev han bare og drak kaffe fra en Alessi 

termokande. De måtte have boet overfor hinanden de sidste tyve år, men udover at have nikket til 

hinanden nede på gaden et par gange, havde de aldrig hilst på hinanden. Der var én enkelt gang, 

hvor de havde haft øjenkontakt fra hver deres vindue. Det var engang, Ingrid havde nippet visne 

blomster af julekaktussen. Hun havde kastet et blik ud ad vinduet, måske fordi hun havde følt sig 
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betragtet, og da havde hun set, at han stod ved vinduet og så på hende. Deres øjne havde mødtes, 

men Ingrid havde kigget forlegent ned i det samme, og da hun vovede at kigge derover igen, var 

han væk. Han havde været gift en gang. Der havde i hvert fald boet en kvinde derovre i mange år. 

Der var også børn. Men nu var de væk. Nu var der kun ham og hans computer. 

Ingrid tændte to af lamperne i stuen. Den ene var den gamle grønne Holmegård glaslampe 

med Le Klintskærmen. Den anden var en sakselampen, der hang på væggen ved hendes lænestol. 

Lampen havde også en hvid Le Klint foldeskærm. Hun skruede lidt op for varmen. Om dagen, når 

hun ikke var hjemme, var der ingen grund til at have for megen varme på. Det havde hun lært 

hjemmefra. Man skal spare på varmen. Selv om moderen altid var hjemme og havde været 

hjemmegående siden Ingrids fødsels, havde hun altid sørget for, at varmeregningen ikke blev for 

høj ved at skrue ned for varmen. Det var kun om aftenen, der var varmt og hyggeligt. Da Ingrid var 

barn, var den eneste opvarmning i den lille lejlighed en kakkelovn. Hendes far hadede kulden, og 

når han stod op om morgenen, før moderen og Ingrid, ville han tænde op i den med koks, så blev 

der langsomt varmt i stuen. Når Ingrid stod op, ville hun løbe ind og varme hænderne på den sorte 

kakkelovn. Der gik lang tid, inden varmen nåede ud i køkkenet, hvor hun stående på en skammel, 

skulle vaske sig i zinkvasken. Nogle gange om vinteren, når det var så koldt, at der var isblomster 

på ruderne, tændte moderen for et af komfurets gasblus, for at tage den værste kulde, og bagefter 

ville Ingrid, med kuldeklaprende tænder klæde sig på inde på sit kolde værelse. Inden faderen fulgte 

Ingrid til skole, for derefter at gå til sit arbejde i banken, kunne de spise morgenmad sammen ved 

bordet i stuen tæt ved kakkelovnen, hvor der var blevet lidt lunere. Duften af kakkelovnen og soden, 

huskede hun, og moderens beklagelser over rengøringen efter ”det sorte skrummel”, som hun kaldte 

den for. 

Da Ingrid var otte år, flyttede de til en større og lysere lejlighed, men stadigvæk i det samme 

store gamle hus med stuklofter og udskårne døre. Her var der bad, og det var en af de første 

renoverede lejligheder i bygningen med badeværelse og centralvarme. Ingrid elskede de varme bade 

i badekarret, også selvom hendes mor sagde, at hun ikke måtte fylde karret for højt op. Og moderen 

ville stadigvæk skrue ned for varmen om dagen, indtil en time før faderen kom hjem. Når Ingrid 

kom fra skole, kunne de sidde i køkkenet, og var der for koldt, tændte moderen stadig for et af 

gasblussene og lukkede døren ud til gangen. Inde på sit værelse så Ingrid altid sit snit til at skrue 

lidt mere op for varmen. Da hun blev en stor pige, tændte hun stearinlys derinde. Det både hyggede 

og varmede. Når moderen kom ind på Ingrids værelse, ville hun puste lysene ud. På grund af 

brandfaren, og stearinlys er dyre. 
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Det kolde hjem var helt og holdent moderens egen ide. I weekenderne var der altid varmt i 

lejligheden. Så var faderen der, og han kunne ikke holde et koldt hjem ud. Koldt som i graven - og 

uhyggeligt, sagde han. Men om hverdagen ville moderen bare tage en ekstra ulden trøje på under 

sin kittel, og når hun arbejdede, understregede hun, så var det kun rart, at der ikke var for varmt. 

Hvad mon hun arbejdede med, kunne Ingrid ind imellem tænke. De havde tre et halvt værelse, og 

hele lejligheden var på 85 kvadratmeter. Ingrids egen lejlighed var også 85 kvadratmeter, og hun 

gik på arbejde hver dag. Hun gjorde rent i weekenden, men når man boede alene og ikke lavede 

noget, der grisede synderligt, var det ikke så meget, der skulle gøres rent. Men moderen havde fået 

sine dage til at gå med rengøring og madlavning. Og de havde bestemt altid fået god mad. Selvom 

maden aldrig var så god, som den mad Ingrids mormor havde lavet. Ville Ingrids mor sige. Men 

Ingrids mormor døde nogle måneder, førend Ingrid kom til verden, så hun havde aldrig smagt sin 

mormors mad. Hun syntes bare, at hendes egen mors mad var god. For maden og råvarerne sparede 

moderen aldrig på. Men ellers sparede hun på alt andet. Især hende selv, tøj, sko, velvære. Faderen 

havde ellers alle årene haft en ikke høj, men udmærket og stabil indtægt fra sit job i banken. Altid 

med udsigt til en god pension og fordele. Feriehuse blandt andet. Men da faderen gik på pension 

som 67 årig, døde han. Kun nogle måneder efter, han var holdt op med at arbejde, faldt han om på 

badeværelset med hjertestop. De fik aldrig glæde af fordelene. Moderen ville ikke benytte sig af 

dem. Hun havde ellers som hustru til én af bankens funktionærer også ret til medarbejderfordelene. 

Julefesterne, feriehusene, udflugterne, pensionistklubben. Moderen holdt sig langt væk. Hun ville 

bruge sin ryg som undskyldning. Det havde hun altid gjort. Selvom der egentlig ikke var noget galt 

med ryggen, i hvert fald ifølge lægen og hospitalet. Eller også ville hun bare sige; det kan jeg ikke. 

De ord var efterhånden blevet et mantra for hende. Det kan jeg ikke. Sagt med forskellig styrke. Fra 

det svage hjælpeløse til det vrissende. Underforstået, det kan du da nok forstå, at jeg ikke kan. Men 

det kunne Ingrid ikke altid. 

Det var især på grund af ryggen, at moderen nu havde hjælp til rengøring. Det var en hjælp, 

som kommunen sørgede for, 45 minutter én gang om måneden. Hun – eller han skulle gøre rent på 

45 minutter i en 85 kvadratmeter stor lejlighed. Det samme arbejde, som moderen havde brugt al sin 

tid på i alle de år, Ingrid kunne huske. Det var moderen ikke tilfreds med. Og det kunne Ingrid 

sådan set også godt forstå. 

Elgars cellokoncert var fordi, og nu var det Stokowski, der bragede ud ad højtalerne. Ingrid 

slukkede og gik ud i sit køkken. Det var et rart lille køkken, syntes hun. Det var ikke så stort, men 

det vidnede om nogle af de rejser, hun havde været på. Til Frankrig og Italien og Grækenland. Især 
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Frankrig og Italien. En smuk gylden lerkrukke fra Toscana, gardinernes mønstrede stof med 

lavendler og citroner fra Provence, en lerkande med en påsat blå drueklase fra Alsace. Da faderen 

levede, havde de taget på ferier sammen. Det var altid hyggeligt. De havde det faktisk altid 

hyggeligt sammen, de tre. Især Ingrid og hendes far interesserede sig for historie, og Ingrid kunne jo 

klare sig med sproget i Tyskland og Frankrig. Især i Tyskland. Som korrespondent i engelsk og tysk 

brugte hun ofte tysk på sit arbejde. Hun havde gået på franskkurser om aftenen, men hendes 

franske, syntes hun ikke, var så godt. Og hun ville gerne gøre det ordentligt. Ikke bare sidde som et 

dumt barn, der ind imellem bestilte forkert på menukortet, og ikke forstod, hvad der blev svaret, 

hvis hun spurgte om vej, eller hvor toilettet var. Hendes udtale var god nok, det vidste hun, men når 

så svaret kom for stærkt, ofte fordi den person, hun havde spurgt, troede, at hun mestrede det 

franske, bedre end hun gjorde, følte hun sig dum. Og så måtte hun spørge igen. Men hun ville altid 

vente lidt, og så spørge en anden. 

Moderen havde også nydt rejserne, men ikke helt på samme måde, som faderen havde gjort 

det. Eller også havde hun bare ikke vist det på samme måde. 

Ingrid tændte for den lille ovn, der stod på køkkenbordet. Hun havde ikke lyst til at lave mad, 

hun ville bare varme en færdig tærte, og til det behøvede hun ikke at starte den store ovn. Inde i 

spisestuen tændte hun lyset i lampen over bordet. Endnu en hvid Le Klint skærm, de havde altid 

været hendes foretrukne. Så tændte hun stearinlysene i de to gamle messingstager og mærkede efter, 

om den lyserøde azalea i Prins Eugenkrukken på bordet skulle have vand. Det skulle den. Den fik 

altid lov til at trække 15 minutter ude i køkkenet. Hun stillede tallerken og glas på en dækkeserviet 

og lagde kniv og gaffel ordentligt på hver side af tallerkenen. Så tog hun katalogerne fra bordet i 

stuen og lagde dem ved siden af, men alligevel med afstand til tallerkenen og maden. Man vidste 

aldrig, hvem der ellers havde haft dem i hånden. Men hun ville kigge dem igennem, når hun var 

færdig med at spise. 

Et ur i køkkenet fortalte, at tærten var færdig. Hun skar et par tomater ud og lagde dem i en 

skål sammen med lidt skyllet færdigblandet økologisk salat fra en pose. Olivenolie med citron og 

lidt havsalt udgjorde dressingen. Hun skulle til at fylde en kande med vand, men kom så i tanke om, 

at der stod en halvfuld flaske rødvin og tog i stedet den med ind til bordet. 

Maden var ikke nogen stor kulinarisk oplevelse, men den mættede, og det var formålet. Hun 

kiggede på det første af de to kataloger. Forsidebilledet var fra en terrasse ved en stor blå sø. Der 

stod krukker med lyserøde pelargonier, og en blomstrende cyklamenfarvet bourganvilla klatrede op 
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ad en afskallet gul væg. Solen skinnede, og ovre i det ene hjørne af billedet kunne man se en båd på 

søen. Mød foråret i Italien, stod der som overskrift, Italiensdroemme.com. 

Ingrid havde fundet rejsebureauet på nettet. Hun havde Googlet Italien og ferie, og så var 

bureauet Italiensdrømme, dukket op. Det lå ikke så langt fra hendes arbejde, så i dag efter fyraften 

var hun gået derhen. Hun vidste godt, at det meste i dag foregik via nettet, men ind imellem, med 

vigtige ting, kunne hun bedst lide personlig betjening.  Det havde været en venlig dame, Ulla stod 

der på navneskiltet, der havde betjent hende. Lidt yngre end Ingrid, men med samme interesse for 

rejser og især rejser rundt i Italien. 

Vi har aldrig været ved Comosøen, havde Ingrid sagt, men jeg har set billeder derfra, og der 

ser så dejligt ud. Billederne, eller især ét billede, var et lille maleri, som nu hang i Ingrids entre. Hun 

vidste ikke, hvor det stammede fra. Det havde hængt på hendes barndomsværelse, ikke fordi det var 

sådan noget, man normalt ville hænge op på et barneværelse, men det havde vist altid hængt der, og 

hun havde fået lov til at tage det med, da hun for mange år siden flyttede hjemmefra. Det var et 

maleri på størrelse med et A4 ark, malet på en plade og indrammet i en pæn anonym ramme af træ 

med en tynd malet guldstreg tættest på maleriet. Måske et billede, der var malet af en amatør og 

solgt ved bredden af en sydeuropæisk sø. Maleriet forestillede nogle gullige huse med to etager, 

tilskoddede vinduer og noget der lignede en terrasse måske en restaurant, der var bygget helt ud i 

vandet. Bag husene kunne man skimte nogle stejle bjerge. Det var ikke stor kunst, signaturen var 

svær at læse, men Ingrid havde altid forestillet sig, at det måtte være det dejligste sted i verden, et 

sted de måtte besøge, far og mor og Ingrid. Hun havde ind imellem, helt fra hun var barn, fantaseret 

om, at det måtte være Comosøen i Italien, og hun havde fundet stedet i det store atlas, som stod hos 

hende sammen med hendes fars bøger om fugle og svampe og Danmarks flora. Hun havde drømt 

om, at de en dag skulle tage dertil. Det var aldrig blevet til noget, mens hendes far havde levet, men 

måske nu. Måske kunne det lade sig gøre nu. 

Ulla i rejsebureauet talte, som om Ingrid havde mand og børn. ”Det her er et meget 

børnevenligt hotel,” sagde hun eller, ”det her er et meget elegant hotel, måske ikke lige noget for en 

børnefamilie.” Som om børn ikke kunne færdes steder, der var elegante. Ingrid tænkte på, at hun jo 

reelt kunne være bedstemor, og om damen mente, at Ingrid havde små børn – eller måske 

børnebørn. 

”Det er bare min mor og mig,” sagde hun så, og Ulla begyndte straks at kigge efter steder, der 

var velegnet til gangbesværede og uden for megen larm. 
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”Jeg havde nu mest tænkt mig et pensionat, sådan en stor gammel villa uden for mange 

værelser, men med en altan ud mod søen og måske en veranda, hvor man kan sidde og drikke kaffe. 

Prisen er næsten underordnet. Det er min fødselsdag, vi skal fejre, og jeg inviterer.” 

”Ih, det lyder vel nok dejligt,” sagde Ulla, og så ud som om hun mente det. Hun begyndte at 

bladre i kataloget. 

”Ja, det er rundt, 50 år.” 

”Nå, for søren, og din mor kan godt klare at tage med.”  

”Ja, hun er kun 72 år,” sagde Ingrid og håbede, at moderen kunne klare at tage med – på trods 

af ryggen. 

”Her, jeg tror, at det her måske kunne være lige noget for jer.” Ulla vendte kataloget om mod 

Ingrid og pegede på et billede af et stort gammelt hus, der lå ud til en sø. ’Albergo Paradiso ved 

Comosøens krabbe bølger’, stod der under billedet, og Ingrid tænkte på, at det lød romantisk, men 

om det mon ikke var ’krappe bølger’? Hun kunne da heller ikke lade være med altid at læse 

korrektur og finde fejl, så hun sagde ikke noget til Ulla.  

”Jeg har ikke selv været der, men jeg har en kollega, som har boet der flere gange, og der 

skulle være rigtig dejligt,” fortsatte Ulla. ”Det ligger ikke inde i selve byen, men kun en lille 

spadseretur derfra. Og man kan spadsere langs søen ind til byen.”  

Ingrid kiggede og nikke, ”Arv ja, det ser godt ud.”  

”Hvornår skulle det være?”  

”Jeg har fødselsdag den 20. marts.”  

”Det passer fint, for de åbner for sæsonen i begyndelsen af marts. Skal jeg se, om der er 

ledigt? Er det to enkelt værelser eller et dobbelt?”  

”To enkeltværelser, og helst med bad og toilet. I hvert fald til det ene af dem,” skyndte hun sig 

at tilføje. 

Der var lige præcis to ledige værelser, med ankomst og afrejse lørdag. Det passer fint. ”Min 

fødselsdag er om onsdagen, så hvis vi ankommer lørdag den 16. marts, er det helt fint.” Skulle hun 

bestille med det samme, eller kunne hun vente?  

Jo, hun kunne godt vente, men det var bedst at bestille hurtigst muligt, rådede Ulla hende til, 

for sæsonen startede jo snart, og bestillingerne ville nok begynde at strømme ind. 

 

Ingrid nippede til sin rødvin. En Amarone, den var stadigvæk god, selvom det var nogle dage siden, 

flasken var blevet åbnet. Det var da Gregers kom forbi. På vej fra squash. 
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Selv om moderen og hun skulle have hver sit værelse, blev det ikke så dyrt. Det var i og for 

sig rimelige priser, det var selvfølgelig også inden højsæsonen. Hvor varmt mon der var i marts? 

Der var sikkert lige tilpas. Måske kunne man gå uden overtøj, og spise frokost udenfor. Der var 

bådudflugter på søen, og byen så lille og hyggelig ud. Der stod, at det var en gammel fiskerby. Man 

kunne få værelser med balkon ud til søen, og de blev sikkert afsat først, tænkte Ingrid. I morgen 

ville hun ordne det med rejsebureauet og booke. Hun måtte tage chancen, og så håbe på, at moderen 

tog imod invitationen. 

 

Rejsebureauet åbnede klokken 10 om lørdagen, og Ingrid stod der 10 minutter i. Det øsede ned, og 

der blæste en kold vind gennem gaden.  Det var ikke Ulla, der mødte på job, men derimod en mand 

med sort hår og et meget busket overskæg. Han låste døren op til forretningen, mens han talte i sit 

headset. Ingrid antog ham for tyrker, men han talte jysk og sagde, at han kom fra Rom. Det tog ham 

temmelig lang tid at finde Albergo Paradiso, selvom Ingrid blev ved med at pege på billedet af 

stedet i sit eget katalog, og til sidst fandt han det på sin bookingliste. ”Ej hvor træls,” sagde han, 

”der er alt optaget i marts.”  

Ingrid kunne mærke, hvordan livet med et sug forsvandt ud af kroppen på hende. ”Det kan 

altså ikke passe,” sagde hun, ”i går, lige inden I lukkede, var der ikke optaget.”  

”Jow,” sagde han, ”men nu er der.” Han havde et andet og meget bedre tilbud. Det var ved 

den italienske riviera, Portofino. Nej, hun var stædig, der ville hun ikke til. Så var der jo Rom, 

Venedig, han forsøgte med forskellige andre steder. Til sidst var hun ved at slå ham oven i hovedet 

med kataloget. Hun ville til Albergo Paradiso ved Comosøen og absolut ingen andre steder. Hun 

kunne mærke skuffelsen bølge igennem hende. En skuffelse i stil med de skuffelser, hun ind 

imellem havde oplevet som barn, når en udflugt druknede i regn eller i moderens dårlige ryg.  

”Kommer Ulla på arbejde i dag?” spurgte hun til sidst. Og hun vidste, at hun nu havde blæst 

fanfaren til en åben krig med manden, der hed Mohamad.  

”Først senere,” sagde han.  

”Så venter jeg.” Hun tog sin våde frakke af, foldede den sammen, så vandet løb ned på hendes 

nederdel og ned i hendes støvler, og satte sig på stolen over for ham.  

Han begyndte at rode med nogle papirer, hans telefon måtte have ringet på lydløs, for 

pludselig råbte han ”Pronto”, så det gav et sæt Ingrid, og begyndte at gestikulere og tale på et sprog, 

Ingrid ikke forstod, men italiensk var det ikke.  
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Døren gik op, og Ingrid havde håbet på, at det var Ulla, men der stod i stedet et ungt par i 

døren. Våde og forfrosne. Ingrid rejste sig automatisk for at lade dem komme til inde i den lille 

butik, og parret stilede lige hen imod hende og begyndte at fortælle hende, at de gerne ville bestille 

en rejse med all inklusive til et eller andet varmt sted, og der skulle være billigt. De ville væk for 

vinteren og især julen. Med to gange to skilsmissefamilier og nye familier skulle de holde jul med i 

alt otte eller var det ti familier, og det gad de bare ikke. 

”Jamen, jeg er slet ikke ansat her,” sagde Ingrid leende, og de undskyldte mange gange, men 

hun sagde, at det ikke var første gang, at hun blev forvekslet med en ansat et eller andet sted. Og 

den unge mand mente, at det måtte være, fordi hun så tilforladelige ud. 

Ingrid tænkte, om tilforladelig mon var det samme som kedelig?  

Mohamad forsøgte også at sende parret til Portofino i maj, men til trods for at de ihærdigt 

forsøgte at fortælle ham, at de ville væk NU – her til jul, blev han stædigt ved med at fortælle dem, 

at der var dejligt i Portofino i maj, og begejstret sagde han, at absolut alt var optaget i julen. Til sidst 

blev de vrede og gik.  

”Hvordan kan du holde ud at arbejde for ham,” sagde manden til Ingrid, da parret var på vej 

ud ad døren. Og Ingrid løb efter dem ud i regnen, for de havde glemt deres paraply. Nu var hun helt 

gennemblødt. Da hun kom tilbage, havde Mohamad lavet kaffe, for der duftede af kaffe i hele 

butikken, og han sad og drak af et snavset plastikbæger, men han tilbød ikke Ingrid en kop. Ingrid 

nøs, for hun frøs, men hun blev siddende stædigt og holdt kataloget opslået på siden med Albergo 

Paradiso.  

Langt om længe dukkede Ulla op, hun undskyldte forsinkelsen, men hun havde en syg datter 

derhjemme. Mohamad virkede ikke tilfreds, men fortrak ud i baglokalet, og Ulla satte sig våd og 

forkommen på sin plads og begyndte at klikke på musen ved computeren. 

”Hvad fejler din datter?” spurgte Ingrid.  

Ulla så ud som en hund, der var vant til at få tæsk. Hun smilte lidt nervøst. ”Det er vist bare 

forkølelse og ondt i maven, men hun var så ked af det. Jeg kunne jo ikke gå fra hende.”  

”Hvor gammel er hun?”  

”Otte år.”  

”Vil du ikke have en kop kaffe først?” spurgte Ingrid, vel vidende, at det ikke var hende, der 

kunne byde, men Ulla kiggede på hende, som om hun havde budt hende på én af Frelsens Hærs 

julekurve.  

”Jo tak, vil du ikke også selv have en kop?” Det ville Ingrid rigtig gerne. 
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”Hvem er han?” hviskede Ingrid og nikkede ud mod baglokalet.  

”Det er ejerens nevø,” sagde Ulla, og hendes ansigt røbede ingen ting, men hun klikkede et 

par ekstra gange på musen og blinkede en smule nervøst. 

”Her har vi det, Albergo Paradiso, Varenna. Det var fra 16. marts til 23. marts, ikke?”  

Ingrid nikkede, hun turde næsten ikke trække vejret, hvis ikke hun trak vejret, lykkedes det måske.  

”Og to værelser?”  

Hun nikkede igen.  

”Det ene værelse har balkon ud mod søen.”  

”Det skal min mor have,” sagde Ingrid glad. 

”Men det andet ser også rigtig hyggeligt ud. Der er bad og toilet på begge værelserne, og der 

er kvart pension, altså morgenmad.”  

”Ja, dem skal det være!”  

Ulla skrev og klikkede med musen. Pludselig gik en printer bagved dem i gang. Ingrid tænkte, 

at det måske var en fax, som svarede, at alt var optaget, men Ulla rejste sig og kom tilbage med 

nogle papirer med en masse skrift på.  

”Sådan,” sagde hun smilende, ”så er det i orden.”  

Ingrid var ved at besvime. ”Var der ledigt?” spurgte hun overrasket.  

”Ja, ja, de havde ikke nået at booke hele pensionatet ud siden i går eftermiddags,” svarede 

Ulla leende. 

”Jeg betaler med det samme,” Ingrid skyndte sig at finde sit Visakort frem.  

Lidt efter stod hun ude i regnen og knugede en plasticpose med bestillinger og kvittering i en 

kuvert ind til sig. Hun havde takket Ulla og ønsket hendes barn god bedring. Hun havde lyst til at 

finde Ulla et nyt job langt væk fra den umulige Mohamad, som var blevet ude i baglokalet, hvor 

Ingrid havde kunnet høre ham næsten konstant tale højlydt i telefon enten på jysk eller på et 

fremmed sprog. 

Nu ville hun hurtigt over i boghandlen og find et smukt kort, og så ville hun skrive det og give 

det til sin mor, når de sås. 

Hendes telefon ringede, det var hendes mor.  

”Hvor bliver du af?”  

”Jeg er på vej,” sagde Ingrid glad, ”jeg skulle lige ordne nogle ærinder.”  

”Men, det gør vi jo altid sammen.” 

”Jeg er der om lidt.” Ingrid afbrød telefonen. 
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Hun fandt et smukt, og syntes hun selv, meget passende kort. Det var en gengivelse af en 

akvarel med en masse forårsblomster på. Lysegule primula, violer, porcelænshyacinter og 

anemoner. Så skrev hun:  

Kære mor, jeg vil gerne invitere dig på en rejse. En uge ved Comosøen fra den 16.marts til 

den 23.marts. Vi skal bo på Albergo Paradiso i to værelser med balkon mod søen og eget bad og 

toilet. Der er kvart pension, og vi kan nok leve billigt. Den 20.marts inviterer jeg på 

fødselsdagsmiddag. Kærlig hilsen Ingrid.  

Da hun betalte kortet, fik hun en ide. ”Har I en bog til en pige på otte år?”  

”Ja da,” svarede den unge pige, der ekspederede hende. ”I hvilken retning, altså hvilken type 

er pigen, har hun nogen interesser? Altså hobbyer eller sådan?”  

”Det ved jeg ikke,” sagde Ingrid, ”jeg kender hende faktisk ikke.”  

”Jamen, er hun sådan til Barbie, eller Hello Kitty eller noget i den retning?”  

”Det ved jeg altså slet ikke, hvad er man, når man er otte år?”  

Pigen hævede skuldrene som for at vise: Det ved jeg ved Gud ikke, det er så længe siden, jeg 

var otte år.  

Ingrid kom i tanke om én af sine egne favoritter fra barndommen. ”Vinden i piletræerne, har I 

den?”  

Pigen spærrede øjnene op. ”Jo, den har vi da vist, men den er da gammel.” Hun gik over i et 

hjørne af butikken og fandt bogen i en skuffe. ”Der var lige et eksemplar tilbage,” sagde hun 

triumferende, ”er det en gave?”  

”Ja tak, du må meget gerne pakke den ind i noget pænt papir.” Ingrid havde også tænkt på 

historien med Oldefar Harepels, men den var nu så trist, så var Vinden i Piletræerne bedre, syntes 

hun. 

Med bogen i hånden løb hun tilbage til rejsebureauet. Ulla sad ved computeren. Hun pudsede 

næse, og Ingrid syntes, at det så ud, som om hun havde grædt. Hun kiggede overrasket på Ingrid.  

”Det var bare den her, jeg tænkte, at din datter måske ville synes om den.”  

Mohamad kom ind i butikken. ”Ja, hva’ så?” spurgte han studst.  

”Nå, det var ikke andet, end jeg lige skulle aflevere denne her til Ulla,” skyndte hun sig at 

sige, lagde bogen på bordet og marcherede ud i den silende regn igen.  

”Mange tak,” hørte hun Ulla råbe efter hende. 

Udenfor et supermarked stod der spande med friske, knasende, røde tulipaner, og hun tog to 

bundter og betalte inde i butikken. Så skyndte hun sig den vante tur til sit gamle barndomshjem. 
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Ingrids mor stod parat med en gammel frakke på og en beigefarvet regnhat, Ingrid altid havde 

hadet. ”Det var sandelig sent,” sagde hun med et lille indigneret grin.  

”Vent lidt,” Ingrid skubbede moderen ind i lejligheden igen, ”Jeg har lige noget, vi skal 

snakke om. Laver du ikke en kop kaffe?” På temperaturen i entreen kunne hun mærke, at der 

næsten var lige så koldt inde i lejligheden som uden for.  

”Åh nej, Ingrid,” udbrød hendes mor ærgerligt, ”hvis vi kommer for sent af sted, er der sådan 

et mylder af mennesker i butikkerne.” 

”Ja, og hvad så, kom nu.” Ingrid stak tulipanerne op i ansigtet på moderen, ”de her er til dig.”  

”Nej, det skulle du da ikke have gjort. Tulipaner er så dyre op til jul.”  

”Mor!” 

De gik ud i køkkenet, og mens Ingrid tændte for kaffemaskinen, tændte moderen for et par 

gasblus i et forsøg på at varme det iskolde køkken op. Ingrid åbnede den lukkede dør ud til entreen 

og lod den stå på klem. Efter hun var blevet voksen, havde hun ind imellem tænkt over faren for 

kulilteforgiftning, som hun vel reelt havde været udsat for hele sin barndom. Mon man, hvis ikke 

man døde af det, blev hjerneskadet af dagligt at have været udsat for bare en lille smule 

kulilteforgiftning? 

Moderen tog et aflagt sennepsglas og stillede tulipanerne i det. Hun havde ikke taget dem ud 

af cellofanen. Det kunne hun altid gøre, sagde hun. Da hun så Ingrids våde sweater, udbrød hun: 

”Hvad i alverden har du dog lavet?”  

”Jeg løb ud i regnen,” lo Ingrid, ”det tørrer.”  

Men moderen insisterede på, at finde en tør bluse og kom tilbage med et hjemmestrikket gråt 

cardigansæt, Ingrid for længst havde kasseret og glemt alt om.  

”Åh, det kradser sådan,” sagde hun som et uvornt barn, mens hun trak det over hovedet. 

Kaffen stod og spruttede i maskinen. Den var aldrig helt varm og smagte egentlig aldrig rigtig 

af kaffe. Hjemmets kvalitetssans for gode råvarer var aldrig nået til kaffen.  

Moderen stillede kopper på bordet. De var gamle, og den ene var en smule skåret. Hun tog 

selv den skårede. ”Jeg har slet ingenting at byde på,” sagde hun nærmest tilfreds.  

”Det gør ikke noget,” Ingrid tog kaffefløde og et par teskefulde sukker i kaffen. ”Vær så god, 

det er til dig.” Hun lagde kuverten med kortet og billetten foran moderen.  

”Hvad er nu det?”  



 19 

”Prøv nu at se.” Moderen åbnede kuverten, bemærkede at kortet så dyrt ud, kiggede på 

billetten, uden egentlig at se på den, og sagde, ”hvad er dog det?”  

”Læs nu teksten,” sagde Ingrid spændt.  

Hendes mor læste uden at fortrække en mine. Så tog hun kortet og billetten og lagde begge 

dele tilbage i kuverten. ”Det kan jeg jo ikke,” sagde hun næsten vredt.  

”Jamen mor, det er jo bare en flyvetur til Italien, det er ikke så langt.”  

”Ja, ja,” sagde hendes mor med et overbærende smil, som om hun talte til en imbecil, ”det kan 

du da nok forstå, at jeg ikke kan.”  

”Åh mor, vil du ikke nok. Det kunne være så hyggeligt, og jeg har betalt for rejsen og det hele. 

Jeg skal vise dig billeder af stedet.” Ingrid greb efter sin taske, for at finde kataloget.  

”Nu stopper du, Ingrid.” Det var nøjagtigt det samme tonefald, hendes mor altid havde brugt 

overfor hende, uden at huske på, at Ingrid var blevet voksen og ikke længere var en lille pige. ”Nu 

stopper du,” hendes stemme var skinger. 

Ingrid rørte hidsigt rundt i sin kop og tog en slurk. Kaffen var lunken og alt for sød. Hun rejste 

sig, så det gav et sæt i moderen: ”Nå, men så lad os komme af sted.”  

Moderen havde stadigvæk sin frakke og hat på. Hun slukkede for gassen, stillede kopperne i 

vasken og skyllede dem af. 

Ingrid tog kuverten og lagde den ned i sin taske. Hun tog moderens mobile indkøbstaske og 

begyndte at gå ned ad trappen, inden moderen havde nået at få støvler på og låst døren.  

De gik i stilhed ned mod forretningsstrøget. Ingrid en smule foran sin mor. Hun kunne høre 

moderen sukke bag sig, og hun havde mest lyst til bare at sætte farten op og lade hende sakke 

agterud. Men i stedet standsede hun op og ventede. ”Går jeg for stærkt?” spurgte hun med et 

undskyldende smil.  

”Ja,” kom det med et gisp. 

De snakkede ikke mere om invitationen til ferien ved Comosøen, hverken mens de købte ind, 

da de spiste frokost hjemme i den kolde lejlighed eller nogensinde mere. 
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2. 

 

”Ingrid, har du nået at sende de bestillinger fra Akademiet?” Hr. Nielsen stak hovedet ind på Ingrids 

kontor. Han var på vej ud ad døren, sikkert på vej hjem.  

Hun kiggede op fra sin skærm. ”Ja, ja,” sagde hun smilende, ”de blev sendt i går.”  

”Glimrende,” han gengældte hendes smil. ”Glimrende. Jeg kører nu, vi ses i morgen.”  

”På gensyn,” sagde hun, ”og hils derhjemme.”  

Den ældre mand smilte træt, nikkede og gik. Nu ville han sætte sig ind i sin bedagede blå 

Mercedes og køre til Klampenborg, hjem til den gamle villa, som havde kendt bedre dage, og hjem 

til sin kone og hendes beklagelser. 

Ingrid skrev nogle mails, ordrebekræftelser og et tilbud, og så slog hun over på Google og 

søgte billeder på nettet fra Comosøen. Nu var der lidt mindre end tre måneder til, at hun skulle af 

sted. Men først var der lige julen, der skulle overstås. Efter faderens død var den blevet så trist. Der 

var selvfølgelig den årligt tilbagevendende julekoncert med koret. Den plejede at være meget 

hyggelig. Men juleaften og første juledag var hun og hendes mor alene. Anden juledag var de for 

det meste hos moderens kusine Bitten, som boede i en moderne villa med sort glaseret 

pagodetegltag i Hørsholm. De kunne for det meste køre med kusinens søn og hans kone, og det ville 

Ingrids mor gerne, for det sparede dem for at tage den offentlige transport, som var besværlig, og 

som de ellers var nødt til, da de ikke havde bil. Ingrid havde taget kørekort, da hun var 18, men de 

havde aldrig haft bil i familien. Det behøvede de ikke, mente forældrene, og Ingrid syntes aldrig, at 

hun havde haft råd, selvom hun altid godt havde kunnet tænke sig en lille bil. 

Hun slukkede for computeren og ordnede sit skrivebord. Så gik hun ud i køkkenet for at være 

sikker på, at kaffemaskinen var slukket og ind i det lille rum, hvor printeren og faxen stod, slukkede 

for printeren og sikrede sig, at faxen var tændt, selv om ingen længere benyttede fax. Hun tog sin 

frakke på, knappede knapperne, fandt sit halstørklæde, slog tyverialarmen til, og slukkede og låste 

døren ind til den store gamle Frederiksberg lejlighed, der fungerede som kontor for ’Bülow & co. 

Farver en gros’. 

Hun gik ned ad den brede herskabelige trappe. Det havde hun gjort i over 30 år, lige siden hun 

som ung studerende blev ansat som studentermedhjælper tre eftermiddage om ugen. Hr. Nielsen 

havde været til møde med Ingrids far i banken en fredag eftermiddag. Da Ingrid kom for at hente 

sin far, havde hr. Nielsen sagt, at han søgte et kvikt ungt menneske til at lave forefaldende arbejde, 

som indebar kaffebrygning, kopiering, indpakning og gå på posthuset. Om det måske var noget for 
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hende? Det var det bestemt. Ingrid var startet mandagen efter, og efterhånden som hendes studier 

som korrespondent på handelsskolen skred fremad, fik hun mere og mere betroet arbejde. Da hun 

var færdiguddannet, blev hun fastansat, og det havde hun været lige siden.  

Hr. Nielsen var en rar mand. Han var giftet ind i firmaet og havde overtaget det efter sin 

svigerfar for mange år siden. Tidligere havde der været mange flere ansatte, nu var det bare ham og 

Ingrid. Hans to sønner, som vel en dag skulle overtage firmaet, interesserede sig ikke for det. Den 

ene var registreret revisor, den anden var advokat. ’Højesteretssagføreren’, hr. Nielsens kone 

omtalte ham aldrig som andet. Ingrid vidste, at han var advokat med møderet for landsretten. 

Højesteret havde han ikke fået møderet til endnu. 

Der var julestemning alle vegne. Kun godt 10 dage tilbage til jul. Alt var pyntet, og alle steder 

blev der spillet julemusik. Tænk sig at holde jul i en hytte på et bjerg eller sidde et varmt sted uden 

gran og julemad. Det havde Ingrid haft lyst til i mange år, selvom det næppe nogensinde kunne lade 

sig gøre. Siden faderens død havde hun efter hver jul tænkt; aldrig mere. Én ting var juleaften med 

moderen, de to var så tit, ja faktisk altid alene, en anden ting var julefrokosterne i Hørsholm hos 

Bitten. Altid de samme familiemedlemmer, der drak sig fulde, og fortalte de samme dumme 

historier. Den dårlige mad, hvor det meste var præfabrikeret. Fiskefileter, der til trods for, at man 

pøsede dem til med remoulade fra en stor plastikflaske, der stod på hovedet på bordet, og noget surt 

fra en lille rund plastikcitron, stadigvæk smagte af dårlig fisk gennem den centimeter tykke 

panering. Sild, der smagte kemisk og grimt. Små vandede rejer, der kun smagte salt. Farvet 

kødpålæg. Hård ribbensteg. Ingrid spiste en lille smule af maden og forsøgte ikke at smage på den, 

mens moderen tavs ville nægte at spise det meste. Drikkesangene og selskabslegene. Var det Sartre, 

der havde skrevet ’Ensom blandt mennesker’? Det var i hvert fald sådan, Ingrid altid følte sig; 

frygtelig ensom i familiens skød.  

En grandfætter med hentehår, som i snart 20 år, siden han var blevet skilt, ville invitere hende 

på tur i sin campingvogn, og Bitten, der altid havde gode emner til, hvem Ingrid skulle gifte sig 

med. Hver gang en kendis blev skilt, måtte det da være noget for Ingrid? Peter Ashenfeldt var 

trukket op af hatten en del gange. Og på et tidspunkt havde det været Christian Kjær. Som om 

Ingrid var en vare, eller det eneste hun drømte om var, at blive godt gift. ’Godt gift’. Hvad var det? 

Økonomisk eller følelsesmæssigt? Nu var Bitten også begyndt at foreslå Ingrid netdating, for det 

havde hun læst om i et dameblad. Og hvis bare Ingrid passede på ikke at møde psykopater, 

seriemordere og patologiske løgnere, kunne hun måske derigennem finde en rar mand. En rar 

mand…? Ingrid syntes ikke umiddelbart, at det lød særlig rart. 
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Turen hjem med Bittens søn Jørgen og hans kone Trudi var altid en gru. Parret sad og sendte 

hinanden onde øjne i løbet af julefrokosten, fordi konen så for dybt i flasken, og sagde endnu 

dummere ting, end når hun var ædru. Engang havde parret glemt, at de havde lovet at køre Ingrid og 

hendes mor hjem, og var bare kørt hjem efter et skænderi i køkkenet. Værtinden havde ringet og 

kaldt dem tilbage, og Jørgen var så rasende, at Ingrids mor ikke var nået helt ind i bilen, inden han 

gassede op og forlod stedet med hjulspind og sprøjt af slud og salt og grus på de tilbageværende 

vinkende gæster. ’Hej, hej og tak for en dejlig julefrokost.’ Ingrid fik hevet sin mor indenbords og 

på hele turen hjem, havde moderen siddet og holdt Ingrid fast i hånden. Trudi havde siddet og kastet 

op i en pose. Og Jørgen havde ikke sagt meget andet end; ’Vor herre bevares, Vor herre bevares!’ 

Han havde sat dem af hos Ingrid, så Ingrid måtte bestille en taxi til moderen, der havde fået ondt i 

ryggen. Næste jul ville alt være ved det grusomme gamle. Godt gift med en rar mand… Jul i en lille 

hytte på et bjerg, lød faktisk meget rarere. 

Ingrid gik ind i centret. Det var godt at komme lidt væk fra kulden og bilerne. På vej ind, 

mødte hun et ægtepar, der også sang i koret. Parret havde mødt hinanden i koret, og var blevet gift 

for mindre end et år siden. De var begge i tresserne, og manden var nok det nærmeste, man kom på 

’en rar mand’. Hun hilste på dem, og de spurgte, om hun havde styr på sangene. Jo, det mente hun 

da. Efter at have sunget i kirkens kor med samme dirigent, kirkens organist Werner, og nogenlunde 

det samme repertoire de sidste 25 år, kunne hun salmerne og sangene i søvne.  

Et juleorkester, der bestod af nogle ældre herrer med skæg og briller, stod og spillede 

’Jinglebells’ og ’Jeg så julemanden kysse mor’. For at peppe den lidt matte stemning i centret op, 

kom ham, der spillede på orgel, med små sjove bemærkninger. Efter Ingrid råbte han for eksempel, 

at han gerne ville være julemanden, hvis hun ville være hans mor. Ingrid skyndte sig videre. 

Hun havde købt en frakke i Føtex, en dynefrakke, som var dejlig varm. Den var i en skiferblå 

farve, og Ingrid havde egentlig moret sig lidt over, at det var muligt at købe noget så smart og billigt 

i Føtex. Da hendes mor havde set den, ville hun også have en, men Ingrid havde fået hende til at 

købe den i en anden farve, en støvet rosa, og når de sammen fulgtes på indkøb, sørgede hun altid for 

at have en anden frakke på. Men nu havde hun sin Føtexfrakke på og et mønstret sjal, som havde 

været dyrt, i samme nuancer, og det, syntes hun, så ret godt ud. 

Hun gik ind i Matas for at se på cremer. Det eneste moderen ønskede sig til jul, var Matas 

egne cremer. Det var udmærkede cremer, mente moderen, og man behøvede ikke at gøre for megen 

stads ud af sig selv. På de dyre cremer var der lagt mindst 300 procent avance, og det var for skrapt. 
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Ingrid ville finde nogle cremer fra Matas, men hun ville også finde noget andet til moderen. Et eller 

andet lækkert, noget at forkæle moderen med. Måske en pæn bluse. Hun vidste det ikke helt endnu. 

”Hanne! Jeg syntes nok at det var dig.” Ingrid så pludselig et velkendt ansigt mellem alle de julegrå 

miner i centret. Veninden Hannes ansigt var askegråt, men dog så dejligt velkendt. Ingrid ville give 

hende et knus, men veninden veg lidt tilbage.  

”Hvordan går det, har I det godt? Skal vi ikke tage en kop kaffe, har du ikke tid til det?” 

spurgte Ingrid glad. 

Hanne så nervøs og træt ud. 

”Har du tid til at vi drikker en kop kaffe?” spurgte Ingrid igen.  

Hanne skulle lige til at ryste på hovedet, så nikkede hun. ”Jo, det kan vi jo lige så godt,” hun 

lød ikke særlig glad.  

De satte sig i én af centrets fem cafeer. Denne var lavet som en pseudo fransk cafe, med 

cafeborde og spejle på væggene, men den kunne egentlig ligeså godt havde været et ’hyggeligt’ 

familieindslag på en færge til Tyskland. Stolenes sæder var betrukket med spraglet violet stof, som 

man hyppigst finder på motorvejsrestauranters spisestole eller på sæderne i billige franske biler.  

”Jeg gir’,” sagde Ingrid, efter at de havde fundet et bord og hængt deres frakker op, ”hvad vil 

du have?”  

Hanne ville gerne have sort kaffe, ”bare uden noget,” sagde hun.  

Ved disken så Ingrid, at de havde friske brownies fra det gode konditori og købte to stykker 

sammen med den sorte kaffe til Hanne og hendes egen cappuccino. 

Da hun bar bakken hen til deres plads, sad Hanne og talte i sin mobiltelefon. Hun sagde ikke 

så meget, og samtalen var færdig, i det samme Ingrid satte bakken på bordet.  

”Jeg købte altså lidt kage til os, den så så lækker ud.”  

Hanne kiggede på kagen, som om den lige om lidt ville springe op og bide hende i struben.  

”Du behøver ikke at spise den,” skyndte Ingrid sig at sige. 

De sad i stilhed og drak kaffen og spiste kage. Ingrids kaffe var lunken, mælken var ikke 

blevet varmet nok op, men kagen var god, og der var endda lidt valnødder i. Hanne stak blot til sin. 

De to havde kendt hinanden, siden de startede sammen i første klasse. Begge lidt generte med alt 

for store helt nye skoletasker. De blev placeret ved siden af hinanden af klasselæreren frøken Holm. 

Hanne havde en lillesøster Lise. Lise var fem år yngre, og Hanne undlod for det meste at tale om 

hende. Det var som om Lise slet ikke eksisterede. Med undtagelse af, når Ingrid og Hanne skulle 

noget, så dukkede Lise altid op og ville gerne med de to store piger. De fik hun aldrig lov til, hvilket 
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for det meste resulterede i, at hun løb grædende op til Hannes og Lise mor. ”Infame unge,” plejede 

Hanne at sige. Det vidste Ingrid ikke, hvad betød, og da hun havde spurgt sin mor, havde moderen 

bare sagt, at det sandelig ikke var noget pænt ord, og det skulle hun ikke bruge. Ingrid havde fortalt 

det til Hanne, som bare havde sagt. ”Jamen, hun er altså infam… og nederdrægtig.” Det vidste 

Ingrid heller ikke, hvad betød, men det var åbenbart noget, Hannes søster var, og så havde man 

naturligvis ikke lyst til at have hende med, når man legede i gården eller gemte sig i den hemmelige 

hule oppe på loftet. 

Da Lise var 18 år, blev hun dræbt af en spritbilist. I Hannes verden var det, som om Lise 

aldrig havde eksisteret, og efter begravelsen nævnte hun hende aldrig med et eneste ord. 

”Hvordan har I det ellers?” forsøgte Ingrid. Hanne gav et lille spjæt. Hun havde siddet i sine 

egne tanker.  

”Jo, tak fint,” sagde hun. ”Og hvad med dig og din mor?” Hanne spurgte altid om både Ingrid 

og Ingrids mor samtidig. Som om de var et par. Hvis Ingrid spurgte til Hanne, ville hun altid først 

spørge til Hanne og dernæst til Hannes børn og mand, og i slutningen af samtalen høre, hvordan 

hendes forældre ellers havde det. Men med Ingrid var det anderledes, hun var kædet uløseligt 

sammen med sin mor, som om deres liv var et, og som om alt, hvad de gjorde, gjorde de sammen. 

Efter et par høflighedsfraser, sagde Hanne, at hun måtte se at komme videre. Hun tog sin 

frakke på, greb sin taske og skyndte sig af sted. Uden et knus, uden andet end et kort farvel. Ingrid 

rejste sig for at gå. Men da hun så efter sin taske, opdagede hun, at Hanne havde glemt en pose nede 

ved siden af sin stol. 

Hun greb posen og løb ud ad cafeen efter Hanne. Veninden stod lige uden for døren og talte i 

mobiltelefon. I centrets skarpe lys så Hanne endnu blegere ud end inde i cafeen. Ingrid gav hende 

posen og fik en afmålt gestus fra Hanne. Et vink med hånden, som både kunne betyde ’tak’ og ’lad 

mig være i fred’. 

Da Ingrid kom tilbage i cafeen for at hente sit overtøj, blev hun råbt an af et bord med fire 

yngre mennesker. To par med hver deres babylift. Den ene med et skrigende barn i. Ingrid gik hen 

til dem.  

”Ja,” sagde hun spørgende.  

”Kunne vi måske få lov til at bestille,” sagde den ene af mændene. Han var lyshåret med 

sortindfattede briller – for sorte, tænkte Ingrid. Kontrasten mellem det lyse og det mørke virkede 

brutal.  

”Vi har faktisk siddet her i mindst 10 minutter.”  
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”Jamen, jeg er ikke ansat her,” smilte Ingrid, ”og man skal selv hente oppe ved disken.”  

Det så ikke ud til at behage de unge par.  

”Arh men, skal vi så helt ærligt ikke bare gå,” sagde den ene kvinde, hun så ud til at være den 

lyshåredes kone, og den anden kvinde nikkede.  

”Nej, nu har vi siddet her og ventet så længe,” sagde den anden mand og så vredt på Ingrid, 

”kunne du så i det mindste ikke rydde vores bord, her er ret ulækkert.”  

Ingrid skulle lige til endnu en gang at fortælle, at hun ikke arbejdede i cafeen.  

”Vi går,” sagde den lyshårede i det samme, ”for helvede et sted.”  

De fire unge mennesker rejste sig og gik fra bordet. Den lyshåredes stol væltede, da han rejste 

sig, men han lod den ligge, og idet de marcherede forbi Ingrid, fik hun et puf med én af babyliftene. 

Babyen i liften skreg stadigvæk. 

Ingrid rejste stolen op og hentede sit overtøj. Ved det bord, hun og Hanne havde siddet, sad 

der nu to midaldrende kvinder. Begge med rødligt hår, designer læsebriller, farvestrålende sjal og 

meget røde læber. De var i gang med at læse spisekort. Hannes og Ingrids kopper var ikke fjernet, 

og Hannes kage stod der stadig næsten urørt. Kvinderne havde skubbet det brugte service over i det 

ene hjørne af bordet. Ingrids Føtexfrakke havde de smidt ned på gulvet. 

Ude i centret så Ingrid endnu et glimt af Hanne. Hun talte stadigvæk i telefon og var på vej ind 

på apoteket. 
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3. 

 

Det var anden juledag, efter julefrokosten i Hørsholm og efter turen hjem med en vred Jørgen og en 

denne gang kun lettere beruset Trudi. Ingrid sad og så en gammel film i fjernsynet. Hun havde lavet 

te, Lapsang Sushon, som hun drak af det fine rosenstel fra Harrods, og hun havde lavet sig en 

sandwich med røget laks, en god kvalitet, købt hos fiskemanden i centret. Fra vilde laks, og ikke de 

opdrættede, som smagte af alt andet end frisk fisk. Julekaktussen blomstrede i vindueskarmen, og 

uden for i altankasserne glimtede de små julelys, som Ingrid havde hængt i altankassernes 

stedsegrønne grene. Der blæste en kold vind igennem den stille gade. Det var så den jul, tænkte 

hun, så blev den da heldigvis overstået.  

Julekoncerten var gået godt. Der havde været mange mennesker og en god stemning. Og koret 

havde lydt rigtig godt, især efter at to af de ældste deltagere var gået ud, og der var kommet to nye 

og yngre ind. Det var to mænd, begge tenorer, og de sang godt. Ingrid startede i koret, da hun var 25 

år. Det var lige efter, at hun og hendes daværende kæreste, Erik, var gået fra hinanden. Hun havde 

været lidt ked af det, og hendes far, som sad i menighedsrådet, spurgte kirkens organist, om ikke 

hun havde en plads til en ung kvinde. Ingrid havde først i haft lyst, de fleste i koret var håbløst 

gamle, havde hun syntes dengang, men så var hun alligevel gået over i kirken en aften, koret øvede, 

og havde syntes, at det havde været hyggeligt at være med.  

Juleaften med moderen. Maden var virkelig god, som altid, og Ingrid havde insisteret på, at de 

fik et juletræ, selvom moderen syntes, at det var unødvendigt frås. Da Ingrids far havde levet, havde 

de altid juletræ. Det største de kunne finde til stuen, og Ingrid og faderen pyntede det sammen 

lillejuleaften. I år havde Ingrid pyntet træet alene, men stadigvæk med den samme pynt, og lige 

præcis sådan, som hun og faderen havde pyntet det hver jul. Efter middagen og ris a l’amand’en 

havde Ingrid tændt lysene og sat et ældgammelt kassettebånd på med julemusik; Wiener 

Sängerknaben, som moderen holdt så meget af, sang tyske julesange. De havde udvekslet gaver. 

Moderen blev glad for cremerne fra Matas, men silkeblusen i elfenben og med små biser, som 

Ingrid havde glædet sig til at give, havde moderen fundet alt for fin, og bedt Ingrid om at tage med 

igen og få pengene tilbage. Det havde egentligt ikke skuffet Ingrid så meget, hun kendte jo sin mor.  

”Hvornår skal jeg noget, hvor man skal være så fin? Tag du og aflever den tilbage igen, du har 

mere brug for pengene.”  

Moderens gave til Ingrid havde været 1.000 kr. ”Og så kan du købe, lige hvad du har lyst til.” 

Ingrid fik altid penge til jul. ”Så kan du få så meget mere på udsalg,” sagde hendes mor.  
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Ingrid ville ønske, at moderen bare en gang imellem ville købe en gave til hende. Bare et eller 

andet, som hun havde tænkt over, og havde tænkt at Ingrid nok ville blive glad for. Købt noget for 

at glæde Ingrid, brugt tid på det. Men det skete aldrig. Der var altid en kuvert til Ingrid, jul og 

fødselsdag.  

Moderen ville give kuverten til sidst, efter at Ingrid havde givet moderen sine gaver, og læst 

årets julepost op. De få kort, der var. Så hev hun en lille kuvert op af sin forklædelomme og stak 

den lidt diskret til Ingrid. Der var ikke noget kort med, men moderen havde på kuvertens forside 

skrevet; ’Glædelig jul’ med blyant. Ingrid var begyndt at tage kuverten med sig, så moderen ikke 

genbrugte den til næste jul. Det var Ingrid begyndt på, efter at hun en jul havde fået en kuvert, hvor 

der stod ’Tillykke med fødselsdagen’.  

Filmen i fjernsynet var én af de sædvanlige gamle slidte film, som fjernsynet altid bragte i 

juledagene. Der hvor man hyggede sig med familien og ikke så fjernsyn. I hvert fald ifølge dem der 

arbejdede ved Tv. 

Helten i filmen var Ingrids første kærlighed. Hun havde været tre-fire år, da hun blevet passet 

af sine forældres bedste venner, og de havde taget hende med ind at se en film i biografen. Det var 

første gang, Ingrid var i biografen, og hun havde fået to flødeboller. Helten var så sød, havde Ingrid 

syntes. En voksen mand, som mange år efter havde vist sig at være homoseksuel. Men i filmen var 

han en helt og en kvindebedårer. Han havde i hvert fald bedåret Ingrid.  

Ingrid zappede lidt rundt. Til sidst slukkede hun og tændte i stedet for radioen, som spillede 

fusionsjazz. Hun prøvede en anden station, og her drøftede to mennesker en bog, som Ingrid ikke 

kendte. De talte, som om forfatteren var deres bedste ven. Det var han måske også. De omtalte ham 

kun med fornavn eller hans kælenavn, og også andre kendte forfattere kaldte de ved fornavn og talte 

indforstået om. De måtte have mange venner inden for den litterære verden. Hun satte en cd på, 

Nikolaj Znaider spillede Mendelssohns violinkoncert, og nippede visne blomster af julekaktussen. 

Mon den ville have godt af at blive pottet om? Det måtte hun huske at spørge sin mor om. Der var 

altid noget, hun skulle huske at spørge sin mor om. Den bedste måde at pudse kobberkedlen på, 

hvordan man fjernede rødvinspletter fra en damask dug, undgik at en sovs skilte. Alle mulige 

praktiske ting, kunne hun spørge moderen om. Hendes mor ville vide det og komme med gode svar 

og råd. Noget, Ingrid aldrig havde spurgt om, var menstruation og sex. Da hun var 14 år, ville hun 

gerne have spurgt sin mor, men hun havde aldrig følt det naturligt at spørge, og hendes mor var 

aldrig selv kommet ind på emnet. Så Ingrid havde stille suget viden til sig i skolen, hos 

skolesygeplejersken og i klassen. Hun havde ikke spurgt, angst for at eksponere sin egen uvidenhed, 
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men hun havde lyttet og også lyttet, når de andre piger talte sammen om deres erfaringer. Men til 

moderen havde hun aldrig stillet spørgsmål. Kun om praktiske ting som havde med husholdningen 

at gøre. Og til sin far havde hun kunnet stille alle mulige spørgsmål, som havde med rejser, 

fremmede lande eller økonomi at gøre. Hans viden inden for de områder var stor, og hans hjælp 

havde været uvurderlig, da hun købte sin lejlighed. Hun greb stadigvæk sig selv i at tænke; det skal 

jeg lige spørge far om, eller den mail skal han se, hvis nogen sendte en sjov eller hyggelig mail til 

hende. Men nu var han der ikke mere, og hun kunne ikke længere spørge ham eller dele noget med 

ham. Det gav altid et sug i hende, når hun tænkte på ham. Da han døde, følte hun, at hun ikke bare 

havde mistet sin far, men også sin bedste ven. Det var fem år siden, han var død. Et slagtilfælde, 

sagde Ingrids mor. Det var et gammeldags udtryk, syntes Ingrid. 

Ingrid kom til at tænke på Hanne. Hanne var hendes bedste og ældste veninde, men hun havde 

ikke hørt fra sin veninde siden den dag i centret. Hanne plejede at sende julekort, men der var ikke 

kommet noget i år. Hun tænkte på at ringe til Hanne, men ikke nu, ikke anden juledag, så ville 

Hanne have familien til julefrokost. Det havde hun altid anden juledag. Sine forældre, sine to sønner 

og sin mands store familie.  De to gamle veninder plejede også altid at tage en juletur sammen og 

købe gaver, ses inden jul og udveksle gaver, men ikke i år. Ikke et ord fra Hanne. Ingrid havde 

sendt sit obligatoriske kort, og havde også en gave klar til Hanne. En cd med Bryn Terfel, gaver til 

Hannes to voksne sønner, det var gavekort til cd’ere, men Ingrids beskeder på Hannes mobilsvarer 

blev ikke besvaret. Hanne havde sikkert som altid travlt, hun havde nok ikke haft tid til at ringe 

tilbage til Ingrid, eller måske havde hun bare ikke lyst til at ringe. Ingrid forstod det ikke. Hun 

overvejede, om hun skulle tage bussen over til Hanne én af de næste dage, selvom hun godt var klar 

over, at Hanne ikke brød sig om, at man kom uanmeldt. Det havde Ingrid gjort en enkelt gang. Det 

var, da hun havde fået sin sidste karakter til eksamen, hun var bestået, og hun var færdig med sin 

uddannelse. Hun var så glad og sikker på, at Hanne ville dele hendes glæde. Men det havde Hanne 

ikke gjort. Ingrid havde stået på måtten til Hannes lejlighed, og Hanne havde med sin førstefødte på 

armen ladet Ingrid forstå, at det var upassende, at hun kom uanmeldt. Der var også en anden gang, 

hvor Ingrid havde været ked af det, ulykkelig over noget med Erik, det var før de flyttede sammen, 

ulykkelig over stadig at bo hjemme hos forældrene, ulykkelig over et eller andet, sikkert uden 

betydning. Og hun havde ringet til Hanne fra en telefonboks nede ved havnen. Hanne var lige blevet 

gift, og Ingrid havde håbet på, at Hanne ville invitere hende hjem til en kop te i den nye lejlighed. 

Men Hanne havde bare sagt; ’jamen, du skal i hvert fald ikke komme her’.  Du skal ikke komme 




