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Det er verdens ende, sagde larven.  

Nej, sagde sommerfuglen,   

det er kun begyndelsen.  

 

- Ukendt.  
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Kapitel 1.  

 

     Et tyndt, stribet forhæng mellem stuen og værelset. Lyset fra 

fjernsynet pustede liv i de vertikale streger, og fik det til at ligne et 

udklip af Vesterhavet. Tommy lå under sin tynde dyne, han kunne 

ikke sove, stemmerne fra stuen holdt ham vågen. Hunden, Bamse, 

lå rullet sammen ved siden af ham. Tommy rejste sig og trådte et 

skridt frem. I det sparsomme lys kunne han ikke se gulvet, og han 

følte sig forsigtigt frem. Det var ulækkert at træde hundelort op 

mellem de bare tæer, det havde han ikke lyst til at prøve igen.  

     Han lindede forhænget og kiggede ind i stuen, hvor tre af 

Tommys seks søskende var samlet, de sad, hvor de plejede. Mor sad 

i sin lænestol og røg en smøg, hun lignede en levende voksdukke, 

det var sjældent ansigtsudtrykket ændrede sig. Ved siden af hende, 

på en skammel, sad Klaus, han havde også en cigaret siddende i 

mundvigen. Frank sad i hjørnet, med armene over kors.  

     ”Hvad helvede, Tommy, sover du ikke endnu? Du skal altså i skole 

i morgen.”  

     Frank havde opdaget ham, og gjorde med sit spørgsmål de andre 

opmærksomme på lureren bag forhænget. Lotte satte sig op, hun 
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måtte have sovet på sofaen ved siden af Frank, hendes halvlange 

hår så elektrisk ud.  

     ”Hvad for en film skal I se? Må jeg også se den?”  

     Ingen reaktion fra mor, hun slukkede sin cigaret og skænkede en 

kop kaffe. Klaus smilede til Tommy og vinkede ham hen til sig.  

     ”Du kan sidde ved mig, bare du tier stille og ikke tisser i bukserne, 

vi skal nemlig se Ilse.”  

     ”Hvad er en Ilse? Er den lige så uhyggelig som Dødens Skab?”  

     ”Den hedder Dødens Gab, Tommy. Ja, den her er mere uhyggelig, 

men jeg skal nok passe på dig, bare rolig. Ilse er nazist, hun er 

bøddel og alt muligt. Det bliver pissefedt.”  

     ”Hvorfor er Ilse nazist? Er de ikke de dumme? De arbejder for heil 

Hitler. Jeg vil hellere se Dødens Skab, skal vi ikke se den i stedet 

for?”  

     ”Hold nu din kæft, Kid Salami,” sagde Frank og pegede på 

Tommy.  

     Lotte var faldet i søvn, hun sad op ad ryglænet og sov. Frank satte 

VHS båndet i, skiftede kanal på det slidte Grundig fjernsyn, og satte 

sig igen.  

     Filmen gik i gang, Tommy lænede sig ind til Klaus og holdt fast om 

armen på ham. Et billede tonede frem, en masse tekst på en rød 

baggrund. En stemme, tysk, begyndte at spytte en masse sætninger 

ud.  

     ”Er det Hitler?”  

     ”Ti nu stille, Tommy,” hviskede Klaus.  

     Billedet skiftede til en storbarmet blondine, siddende overskrævs 

på en liggende mand. Frank klappede og gned sig i næverne. 

     ”Ja, endelig nogen gode patter, sådan skal en film fandme starte. 

Mumm.”  
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     Tommy forstod ikke hvorfor det var så godt, hun stønnede jo 

bare. Lidt efter kom nazisterne ind af døren, iført sorte uniformer 

med skrigende røde armbind, med et sort symbol i midten på hvid 

baggrund: Hagekorset.     Det fascinerede Tommy, det var 

uforståeligt at nogen tog det frivilligt på.  

     ”Bliver de skudt nu?”  

     ”Tommy, hold nu op med de spørgsmål, se nu bare filmen,” 

sagde Klaus og holdt en finger op for munden.  

     Tommy kiggede på sin mor, hendes udtryk havde ikke forandret 

sig. Det ville være dejligt at sidde ved siden af hende, holde hende i 

hånden, og hvis filmen blev for farlig, gemme ansigtet i hendes 

armhule. Han turde ikke, hun havde skubbet ham væk før.  

     ”Hvorfor gør hun det der? Gør det ikke ondt?”  

     En kvinde lå fastspændt på en briks, Ilse satte klamper fast på 

kvindens brystvorter. En brummende lyd og kvinden rystede 

voldsomt.  

     ”Jo, hun giver hende stød, det gør rigtig ondt,” sagde Klaus uden 

at dreje blikket væk fra skærmen.  

     Det ene rædselsfulde billede fulgte det andet, Ilse var en rigtig 

heks, og selv om hun var flot, var hun i hvert fald ikke en af de gode. 

Tommy lukkede øjnene og tænkte på tegnefilm. Snurre Snup ville 

aldrig, nogensinde, have været ond ved Elmer Fjot, selv om de ikke 

kunne lide hinanden. Han gøs ved tanken om, hvad Ilse ville have 

gjort ved stakkels Elmer.  

     Lotte snorkede, hvilket fik Frank til at slå i en pude. Hun satte sig 

op med et sæt, håret stående ud til alle sider.  

     Tommy klemte øjnene sammen, billederne var ulækre. En blodig 

kvinde med masser af små, blødende sår. Hendes hår klistret, og det 

ene øje lukket. Hun måtte have meget ondt, hun haltede og 
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stønnede. De stønnede alle sammen.  

     ”Godnat,” sagde Tommy og forlod sin plads ved siden af Klaus.  

     ”Hent lige noget mælk til mig, hvalp,” sagde Frank og knipsede. 

Tommy drejede omkring, gik ud i køkkenet, trak en stol med over til 

skabet og kravlede op. Han vendte tilbage til stuen med et glas 

mælk til Frank, han afleverede uden at skabe øjenkontakt.  

     Forhænget gled til side, der lugtede lidt af hundeprut og Tommy 

holdt sig for næsen. Bamse lå i fodenden, sammenrullet og varm. 

     Tommy lagde sig ved siden af den sovende hund, kyssede den på 

næsen og nulrede ørerne. Hunden slikkede ham dovent på kinden, 

tungen varm og blød. Tommy kom i tanke om at han havde glemt at 

børste tænder, bøjlen smagte lidt underligt, og han syntes at kunne 

fornemme en rest aftensmad siddende et sted.  

     ”Jeg vil sgu se den igen,” sagde Frank inde fra stuen og måtte 

have rejst sig, for lidt efter så Tommy den forvredne skygge på 

forhænget. Han besluttede at tandbørstning kunne vente. Den tyske 

stemme hørtes igen, messende og mekanisk.  

     Blødende, skrigende mennesker. Vold og tortur, en kvinde som 

fik stukket noget op i sig. En mand med hærmyrer hvor øjnene 

skulle have været, blodet silende ned ad kroppen i brede, røde 

striber. Mørket blev tæt på værelset, lyset bag forhænget dæmpet.  

     Kulden udefra rullede gennem det punkterede termovindue. 

Vinter bød sig selv indenfor. Tommy syntes han kunne se et par 

sorte prikker i mørket, det lignede et sæt øjne.  

     ”Hvem er du?” hviskede han og klemte øjnene sammen.  

     Stilheden slugte alle lyde i huset, pludselig havde verden ikke 

noget lydtapet. Han hørte et åndedræt. Han krammede Bamse og 

kiggede hen over hunden, ind i det mørke hjørne. Kulden trængte 

ind under huden, sank ned i muskulaturen og såede isblomster 
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overalt på kroppen. Ilse og resten af de nazistiske torturbødler gled i 

baggrunden. Slugt af stedet uden lys.  

     ”Jeg er skyggernes konge, og du er drengen med mærket.”  

     ”Jeg hedder altså Tommy.”  

     ”Du kan kalde mig Gespenst.”  

     Stemmen dyb og hæs, fra alle retninger på én gang. Bamse trak 

vejret dybt, Tommy borede fingrene ind i den bløde pels.  

     ”Du findes ikke.”  

     ”Det gør du heller ikke, det er derfor hun ikke elsker dig.” 

     Underlæben dirrede, Gespenst havde ramt plet. En syl gennem 

bevidstheden.  

     ”Dit dæmonmærke er skyld i alle ulykker.”  

     Tommy tav stille, trykkede ansigtet ind til Bamse. Mor havde sagt 

dæmonmærke om hareskåret, hun havde kaldt ham for en test. Ikke 

som alle andre børn, ikke en gave, ikke en velsignelse. En test.  

     ”Det var derfor far druknede ude på havet, Tommy. Det er din 

skyld kutteren sank.”  

     Lyset i stuen blinkede, Tommy drejede opmærksomheden mod 

forhænget, der var ikke noget at se. Han sank en klump. Hørte noget 

pusle bag væggen, eller under gulvet, det var svært at bestemme 

hvor lyden kom fra. 

     Rotterne var natlige gæster, de kom ind når lyset gik ud. Flere 

gange havde de været i sengen, de kildede, når de med små poter 

listede forbi. Bamse skulle nok holde dem væk, ingen rotte med 

hjerne i hovedet ville vove at nærme sig hunden.  

     ”Er du gået igen?”  

     Der kom intet svar fra skyggerne. Tommy og vovsen var alene på 

værelset  

 



SKYGGEFALD af LASSE LØAGER 
 

 
Three Leaves Publishing – www.3-leaves.eu 

 

***  

 

     Tommy kiggede rundt på sine klassekammerater, han havde 

endnu ikke lært alle deres navne. De kiggede på ham, lærerinden 

havde lige bedt ham om at komme op til tavlen. Ruten fra pladsen 

bagerst i klasseværelset og til katederet føltes lang, Tommy gik med 

blikket vendt ned.  

     ”Nå, Tommy, vil du fortælle klassen hvad du har fået øje på? Du 

har brugt næsten hele timen på at kigge ud, så der må da være 

noget derude som er spændende, for du kigger i hvert fald ikke på 

tavlen.” 

     Hvordan forklarer man flyvende hunde, ildspyende drager og 

knallertkørende rotter i skolegården?  

     ”Det ved jeg ikke.”  

     ”Du ved simpelthen ikke hvad du har kigget på? Alt hvad du skal 

lære, Tommy, er her på tavlen og ikke derude.” lærerinden pegede 

på vinduerne og lavede en fejende bevægelse. Verden blev 

begrænset til den firkantede tavle: En virkelighed tegnet op med 

kridt.  

     ”Vil du fortælle hvad du skal lave derhjemme i dag? Skal du noget 

spændende, Tommy?”  

     ”Det ved jeg ikke. ”  

     Ansigtet varmt og hævet, ørerne som et par flade flammer på 

hver side af hovedet. Klokken ringede, Tommy slap åndedrættet og 

kiggede op på lærerinden. Hun smilede, men det nåede ikke op til 

øjnene.  

     ”Vi må jo håbe, at du ved hvor du er, Tommy,” sagde hun inden 
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hun drejede omkring, og forlod lokalet. Eleverne fulgte i hendes 

kølvand.  

     Hvis Ilse havde været klasselærer ville hun have sømmet ham fast 

til bordpladen, sat kabler til de små, bløde fingerspidser, og i stedet 

for at bede pænt ville hun grille ham med elektricitet indtil hun fik 

de svar hun ville have. Han blev prikket på skulderen og for 

sammen.  

     ”Du skal ikke være bange, det er bare mig,” sagde Jakob, en af 

klassekammeraterne.  

     ”Du gjorde mig forskrækket, du er god til at snige.”  

     ”Min mor kalder mig listetyven.”  

     ”Har du stjålet noget?”  

     ”Nej nej, det er fordi jeg lister, ikke fordi jeg stjæler, hvis jeg 

skulle, så skulle det være lige som Robin Hood.”  

     ”Det er en vildt god tegnefilm, så kan jeg være Lille John, hvis du 

er Robin.” 

     ”Du kan også være Sir Hiss.”  

     ”Skal vi lege?”  

     ”Ja, skal vi ikke gå ud?”  

     Drengene fulgtes ud, de gik tværs over skolegården og ud på 

sportspladsen. Stauning Centralskole var en lav, rød 

murstensbygning. Udefra lignede den et plejehjem, et sted hvor 

man kunne parkere små, gamle børn. Tommy rynkede på næsen. 

Gamle mennesker ville nok ikke bryde sig om ikke selv at bestemme 

noget som helst.  

     ”Hvorfor er lærerinden sur på mig? Min storebror sagde, at 

børnehaveklassen sidder og piller næse, tegner med tuscher og ikke 

laver en skid.”  

     ”Det er nok fordi vi er børnehaveklasse OG første klasse, tror 
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jeg.”  

     ”Er vi det?”  

     ”Ja.”  

     ”Det vidste jeg slet ikke.”  

     ”Det ved du nu.” 

     ”Måske er det derfor Jutta er så sur på mig.”  

     ”Jutta er altid sur, hun drikker sikkert citronsaft dagen lang.”  

     ”Og spiser cornflakes med salt på.”  

     Jakob satte sig ned på knæ, stirrede på græsplænen.  

     ”Kom, lad os se om vi kan finde firkløver, det betyder held.”  

     ”For os begge? Så bliver vi som fætter Højben.”  

     ”Ja, måske Jutta giver os fri og sender os hjem. Vil du med hjem 

til mig og lege?”  

     ”Ja, det vil jeg gerne, men jeg skal først spørge om jeg må. Kan vi 

lege i morgen?”   

     ”Skal vi være venner?”  

     ”Ja.”  

     ”Er det rigtigt, det du fortalte i klassen den anden dag, at din far 

er død?”  

     ”Ja, det er rigtigt.”  

     ”Jeg ville savne min far, hvis han døde. Savner du ikke din far?”  

     ”Det ved jeg ikke, måske, jeg kan ikke rigtigt huske ham. Han gav 

mig en is engang.”  

     ”Jeg kan godt lide is. Hvad var det for en is?”  

     ”Det var sådan en blød en i en vaffel. Det smagte rigtig godt.”  

     ”Er det så kun dig og din mor?”  

     ”Nej, jeg har seks søskende.”  

     ”Det var mange, hvad hedder de?”  

     ”Else, Frank, Andy, Esben, Klaus og Lotte.”  
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     ”Wow, så er I mange til aftensmad.”  

     ”Nej nej, Else og Esben er der ikke.”  

     ”Er de også døde?”  

     ”Nej, Else bor sammen med sin mand, Poul. De har to børn. 

Esben rejser rundt med et tivoli.”  

     ”Må han så køre gratis med radiobilerne?”  

     ”Det tror jeg.”  

     ”Så gad jeg også godt rejse med et tivoli.”  

      Klokken ringede, kaldte børnene tilbage til lærdommens hellige 

haller. Drengene rejste sig uden at have fundet firkløver. De gik ved 

siden af hinanden.  

 

 

*** 

 

 

 

     En lavstammet kvinde med tykke briller trådte ud af døren. Hun 

vendte sig mod drengene som kom gående ind i gårdspladsen.  

     ”Det er min mor,” sagde Jakob og satte i løb. De omfavnede 

hinanden, hun kyssede ham oven på hovedet. 

     ”Hej, Tommy, jeg hedder Gunvor, jeg er Jakobs mor. Har hørt 

gode ting om dig. Velkommen.”  

     ”Hej,” sagde Tommy og kiggede ned på perlegruset i indkørslen.  

     ”Hvis I to drenge løber ind og smider taskerne, så smører jeg lige 

et par ubåde til jer.”  

     ”Jaaah, UBÅDE” råbte Jakob og skyndte sig indenfor. Tommy blev 
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stående med blikket vendt ned.  

     ”Du må gerne smutte ind, Tommy,” sagde Gunvor og lagde en 

hånd på skulderen af ham.  

     ”Tak,” sagde han og gik efter Jakob.  

 

 

     Værelset var pænt, der lå ikke meget på gulvet. Legetøjet stod på 

en reol, og på væggen hang der en enkelt plakat. Depeche Mode, 

stod der i hjørnet.  

     ”Er de gode?” spurgte Tommy og pegede på plakaten.  

     ”Det ved jeg ikke, men de ser gode ud. Synes du ikke?”  

     ”Jo, det gør de faktisk. Tror du de kender Kim Larsen?”  

     ”Ja, det gør de nok. Skal vi lege med Lego eller ud og se om vi kan 

finde Kalle, den hidsige kalkun?”  

     ”Vi skal finde Kalle.” 

     ”Kom lige herud,” kaldte Gunvor.  

     ”Vi skal lige i køkkenet først,” sagde Jakob og ledte an.  

     De kom ud i det lille køkken. Jakobs far sad på slagbænken, 

avisen slået ud på bordet foran ham. Hvordan taler man til en far, 

når man aldrig har prøvet det?  

     ”Hej med jer,” sagde den kedeldragtklædte mand.  

     ”Hej far, det her er Tommy, han er lige flyttet til Stauning.”  

     ”Nå da, hejsa Tommy. Jeg hedder Karl! Er du flyttet til Stauning 

helt alene?” 

     ”Nej nej, min mor og mine søskende er her også.”  

     ”Skulle også lige til at sige, at du så lidt for ung ud til at købe hus, 

men man ved jo aldrig.”  

     Døren gik op, Hanne, Jakobs storesøster kom ind. Hun smilede til 

sine forældre, skar ansigt af drengene.  
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     ”Hvad så, åndspygmæer, hvad skal I lave i dag?”  

     ”Vi skal ud og se om Kalle den grusomme er i laden.”  

     ”Så skal I passe på, for den kan godt lide at nappe drenge.”   

     ”Vi skal nok passe på.”  

     Hanne pegede på avisen, mens hun satte sig på en hvid stol. 

     ”Du, far, har du set, at de leder efter dig i avisen?” 

     ”Nej, gør de det? ” han kiggede på dagbladet med store øjne.  

     ”Ja, bagerst i annoncesektionen.”  

     Han bladrede, fugtede fingrene og bladrede igen.  

     ”Hvor henne? Jeg kan ikke se noget.”  

     ”Du skal finde den annonce hvor der står Karl søges.”  

     ”Ih altså, den tøs. Hvad giver du mig, Tommy, synes du ikke hun 

er fræk?”  

     ”Jo, men det er altså også sjovt.”  

     ”Så er det godt med jer, jeg tror vist I trænger til at arbejde lidt.”  

     ”Vi vil gerne hjælpe,” sagde Jakob og nikkede til Tommy som 

nikkede tilbage.  

     ”Det må I gerne, men find nu først Kalle. Du kan vise Tommy 

hvordan gården ser ud, så når I har leget, kommer I ind til mig. Vi 

skal jo have ny kalv snart, det kunne godt blive i dag.”  

     ”Det skal vi nok hjælpe med.”  

     Gunvor placerede et fad på bordet.  

     ”Så, nu skal I bare tage for jer.”  

     Der stod fem store sandwicher på fadet. Karl snuppede den yderst 

til venstre, og blinkede i samme skynding til drengene.  

     ”Nu skal I skynde jer, inden jeg spiser dem alle.”  

     ”Det kan du ikke, far,” sagde Jakob.  

     ”Se selv, Tommy, det er små ubåde.”  

     Hanne og Gunvor tog deres. Der stod en enkelt sandwich tilbage.  
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     ”Værsgo, Tommy, du må gerne tage,” sagde Gunvor. 

     Hukommelsen om at blive slået over fingrene og skubbet væk, lå 

lige under overfladen. Virkeligheden og datiden var kun skilt af en 

tynd, gennemsigtig hinde. Frank skulle altid først til fadet, der ville 

være konsekvens, hvis man dristede sig foran i køen. 

     ”Jeg ved ikke om jeg er sulten,” sagde Tommy med hviskende 

stemme.  

     ”Nu skal du høre, Tommy, du må gerne få din ubåd med ind på 

værelset. Vil du det?” 

     Gunvor rejste sig, placerede ubåden på en tallerken, og bad 

Tommy følge med.  

     ”Jakob, du må gerne blive siddende, så kommer jeg tilbage om 

lidt.” 

     Nu stod den på lussing og knytnæveslag. Forventningen boede i 

maven, i det sorte hul som slugte alt man sendte derned. De gik til 

Jakobs værelse.  

     Tommy kiggede på plakaten, sikker på at ingen i Depeche Mode 

ville have bragt sig selv i uføre på den måde.  

     ”Nu skal du se, lille mand, bare sæt dig på sengekanten med din 

mad. Så kommer jeg ind med saftevand om lidt.”  

     Tommy tog en bid af ubåden, det smagte virkelig godt. Han 

proppede så meget i munden som han kunne, hvis nu hun pludseligt 

skulle vende tilbage, og kræve den afleveret. Det var svært at tygge 

og trække vejret samtidigt. En mundfuld blev skudt ud til siden, som 

var han en hamster i drengestørrelse.  

     Gespenst dukkede op bag Depeche Mode. Bandmedlemmerne 

stod frosne i deres fotografi, alt mens skyggen gled rundt mellem 

dem.  

     ”Du er ikke velkommen her, hareskår,” stemmen dyb og raspet.  
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     Tommy kiggede på reolen, en LEGO figur i rumdragt stod på taget 

af sit rumfartøj og vinkede til ham.  

     ”Du er ikke velkommen nogen steder, ingen kan lide dig. Du er 

dum og grim, Tommy.” 

     En bid mere, et åndedrag. Lukkede øjne, smagen af skinke og ost. 

Gad vide hvordan det ville være at vokse op i et hus hvor man fik 

smurt ubåde, nulret hår og kys oven på hovedet? Tænk hvis man 

havde en mor som krammede, kyssede og sagde man var dejlig.  

     Døren gled op, Gunvor kom ind med et glas i hånden. Jakob kom 

bag hende.  

     ”Nå, Tommy, håber det smager godt. Nu skal du se, her er et glas 

af husets vin.”  

     Jakob grinede.  

     ”Det lyder godt,” sagde Tommy og tog imod.  

     Han snusede til den røde væske i glasset, det duftede godt, slet 

ikke som vin eller øl.  

     ”Det er jordbær saftevand,” sagde Gunvor og forlod værelset.  

     ”Det er verdens bedste drik,” konstaterede Jakob.  

     ”Det smager godt nok også godt.”  

     ”Er du meget genert, Tommy?”   

     ”Ja,” sagde Tommy og fandt igen gulvet med øjnene.  

     ”Det er okay, jeg har også nogen gange hjemve, selv om jeg er 

hjemme. Er det ikke underligt?”  

     ”Jo, lidt, men det er nok fordi du er så glad for at være her.”  

     ”Ja, men nu skal vi på Kalle jagt. Bagefter skal vi hjælpe far. Har 

du lyst? Du må gerne lege at min far er din far.”  

     ”Så er vi brødre.”  

     ”Ja, så er vi brødrene kalkunhjerte.”  

     Tommy bundede sit saftevand, tørrede mund med sit ærme, og 
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rejste sig op.  

 

***  

 

 

     Tommy åbnede den grønne Jeva taske og tog bogen op. Klassen 

havde været på skolebiblioteket, et klasseværelse fyldt med reoler 

og kasser. Bøger og tegneserier alle vegne. 

     ”Tror du ikke den er for svær for dig, lille mand?” spurgte 

Bibliotekaren, en vindtør, gammel kvinde. De uindfattede briller 

skubbet op i panden.  

     ”Det ved jeg ikke, jeg kan sagtens læse, og jeg elsker eventyr.”  

     ”Jamen, så lad gå da, du kan jo snuppe en tegneserie med, hvis 

du har lyst.”  

     Hun pegede på den orange kasse ved siden af hendes kateder.  

     Et omslag så spændende ud, en lille, korpulent mand med et stort 

hvidt skæg. Han kunne være julemanden i en dværgudgave. Ved 

siden af ham stod en kvinde klædt i en gul kjole. Hun så forskrækket 

ud. En skurkagtig skikkelse i højre side holdt øje med dem begge. 

     Titlen forjættende: Gammelpot og den forkælede prinsesse.  

     ”Den tager jeg også med,” sagde Tommy, og lagde 

tegneseriealbummet ved siden af Tom Sawyers Eventyr.  

     Han åbnede tegneserien og satte sig til rette, lydene i huset blev 

ligegyldige, det kølige værelse svandt i baggrunden. Sulten, som fik 

maven til at knurre, mistede sit bid. Den tynde madras var fugtig, 

regnen måtte have slået ind på ruden, som ikke sluttede helt tæt til 

karmen. Det gjorde ikke noget, det skulle nok tørre, og hvis ikke ville 

Bamse være varm.  
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     ”Kom, Bamse,” kaldte Tommy og klappede på madrassen ved 

siden af sig. Hunden rejste sig, krydsede gulvet og lagde sig til rette 

ved siden af ham. Det var dejligt, hunden kunne man altid regne 

med, uden at skulle gøre noget for det. Et venskab uden pris. 

     Gammelpots vadsæk var magisk, man fik ikke altid det man 

ønskede sig, til gengæld fik man altid det man havde brug for.  

     En bil parkerede udenfor, det måtte være Andy. Lidt efter gik 

yderdøren op. Bamse brummede og rejste sig, lagde hovedet på 

skrå inden den pilede gennem forhænget med logrende hale.  

     ”Er der nogen hjemme,” kaldte Andy ind i huset. Stemmen lød 

klar og frisk. Ikke grødet og højrøstet, han var ædru. Dejligt, han var 

rolig og fik altid Tommy til at slappe af. Andy var en lille, spinkel 

mand med store, runde øjne.  

     ”Ja, jeg er hjemme,” svarede Tommy og kom ud med tegneserien 

i sin favn.  

     ”Se her, jeg har lejet film til i aften.” 

     ”Den ser god ud, hvem er med?” 

     ”Jamen, alle mulige. Poul Reichhardt er i hvert fald med.”  

     ”Skal vi se den nu? Inden de andre kommer hjem?”  

     ”Nej, vi venter lige, ellers skal vi bare se den igen, det gider vi 

ikke. Vil du hjælpe mig med at sætte tændrør i bilen?”  

     ”Hvad er tændrør? Hvor sidder de henne?”  

     ”Det er i motorrummet, men bilen skal lige være kold først. Vi 

skal finde det rigtige værktøj, du skal også lige skifte tøj, det skal 

være noget der må blive beskidt.” 

     Tommy kiggede ned af sig selv. Tøjet var beskidt i forvejen.  

     ”Jeg skal bare have det her på. Hvor er værktøjet?”  

     ”Der er noget i bagagerummet, og så hænger topnøglen vist ude i 

værkstedet. Løber du lige ud og kigger? Kan du huske hvordan den 
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ser ud?” 

     ”Ja, det er den blanke med den firkantede dut.”  

     ”Det er nemlig rigtigt, smut ud efter den, så lufter jeg Bamse i 

haven i mens.” 

 

 

     Døren ind til værkstedet var slidt, og flere steder havde tiden 

gnavet hul i træværket. Den lysegrønne maling holdt pletvist fast, 

store dele var skallet af. Døren bandt, Tommy skubbede hårdt, og 

faldt forlæns ind.  

     Gulvet var beskidt, der lå søm, skruer og møtrikker. Noget bed sig 

fast, det gjorde ondt. Tommy så en lille U-formet klampe stikke ud 

af håndfladen, det ene spidse ben havde boret sig fast. Han trak 

klampen ud og lagde den på bordet ved siden af skruestikket. 

     Blikket flakkede til døren ind til bagrummet. Mørket på den 

anden side af døren så dybere ud, som mosevand.  

     ”Gespenst, er det dig?”  

     Tavst som graven, - der kom kun mørke ud fra det lille rum. Det 

så ud til at flyde ind i værkstedet, som klæbrige skygger på et spejl.  

     ”Tommy…” en iskold hvisken fra rummet.  

     Han kiggede på bordet, topnøglen lå lidt fremme, tættere på 

døren ind til mørket. Det ville være let at dreje omkring, løbe om i 

haven til Andy, bede ham gå med, men det ville også være dumt, for 

så ville han måske ikke spørge igen, eller måske åbne en øl. Nej, 

problemet skulle løses med det samme.  

     ”Kom, Tommy, kom ind til mig. Kom ind i skyggerne.”  

     ”Jeg skal bare lige have topnøglen, så skrider jeg.”  

     ”Andy vil drikke øl, drikke til han segner og savler igen.”  

     ”Nej han vil ej, han har lejet god film som vi skal se i aften.”  
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     Noget puslede inde i rummet, det lød som et slæbende fodtrin. 

     Tommy gik tættere på, rakte efter topnøglen. Nervøs for at døren 

ville smække bag ved, skabe et dybt, fuldendt mørke. Hjertet slog 

hårdere i brystkassen.  

     ”Skal vi ikke trække din bøjle af med en tang?”  

     Maven føltes pludseligt kold, luften i lungerne blev presset 

sammen. Tungen løb over bøjlen, den skulle gerne blive siddende. 

     Blikket landede på tangen. Den var blå, slidt og rusten. Tommy 

gik et skridt frem, lagde hånden på topnøglen. Den var kold. Han 

skyndte sig at vende omkring, sikker på, at hvad der end var inde i 

mørket, ville det komme skydende ud nu, gribe ham i nakketøjet og 

trække ham med ind i det lille, fugtige rum.  

 

  

 

*** 

 

 

 

Dette var et lille udsnit af bogen SKYGGEFALD skrevet af Lasse 

Løager. 

Du kan tilegne dig dit eget eksemplar enten som bog eller som e-

bog i alle landets boghandlere eller netboghandlere. 

Læs her et par af de mange anmeldelser bogen har modtaget: 



SKYGGEFALD af LASSE LØAGER 
 

 
Three Leaves Publishing – www.3-leaves.eu 

Anmeldelser / Udtalelser: 
 

 

”Hvad mennesker skal igennem, for at “komme hjem”, er ikke 

småting. Lasse Løager ved, om nogen, nok om rejsen. Han er ikke 

bange for at beskrive hvordan verden ser ud, når man er allermest 

hjemmefra, ude af sig selv eller hjemløs  både i det indre og i det 

ydre rum. At stifte bekendtskab med Lasse Løagers fortælling, 

husker en på, hvor lidt vi mennesker bare er skabt af genomet og 

hvor meget vi bliver til, af andres indstillinger imod os, 

overbevisninger om verdenen eller tavshed. At komme hjem er ikke 

for nybegyndere og det ér måske de største helte af dem alle  dem 

der evner at blive dem de ér. Den kunst kan Lasse Løager, så man 

falder bagover.”  
- Jens Arentzen, forfatter, instruktør, dramaturg.   

 

                                                *** 

 

”Lasse Løager evner at sætte ord på det ubeskrivelige og servere 

virkeligheden råt og samtidig finurligt. En poetisk provokatør. En 

overlever. En mand man ikke kan lade være med både at lytte til og 

beundre.” 

- Lizl Rand, journalist og psykoterapeut   
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”Lasse Løager er et poetisk talent af de sjældne. Hans beretning er 

hjerteskærende, men samtidig opløftende: Sandhed gør fri. Når man 

sætter navn på det unævnelige, kan skyggerne sprænges. 

Kræfterne, som er bundet i traumatiske minder, kan forløses og 

forvandles til frihed for én selv og andre som bliver berørt. Lasse 

Løager kan kunsten at nå ind til kernen og berøre, hans dybt 

personlige beretning rummer det almenmenneskelige. SKYGGEFALD 

er en mindeværdig bog, den udfordrer fastlagte mønstre og gør os 

mennesker seende i forhold til det som trænger til at blive set. ”  

- Audun Myskja, Overlæge, dr. phil., faglig vejleder for Nationalt 

kompetensencenter for kultur, helse og omsorg i Norge. 

 

                                                  *** 

 

 

”En uforglemmelig og meget stærk bog om seksuelt misbrug, svigt, 

afmagt, venner og kærlighed. 

Så fremragende og vidunderligt skrevet af Lasse Løager, som har en 

hel unik evne med ord der væver læseren med ind i alle følelser fra 

første til sidste side, at det er umuligt at slippe bogen.. Og vil man 

have mere: Ja tak! 

Lasse har præsteret at skrive en bog som ingen andre før har gjort, 

og som ingen aldrig nogensinde vil kunne gøre efter.. 

Et sandt mesterværk er blevet skabt.”  



SKYGGEFALD af LASSE LØAGER 
 

 
Three Leaves Publishing – www.3-leaves.eu 

Tilbage er kun at sige: Læs bogen - Giv jer selv den unikke oplevelse 

til at føle alle livets sanser og en mands kamp tilbage til livet. <3 

- Betinna Vestergård Jensen 

 

*** 

 

”90’ernes Vestjylland. En dyb håbløshed forfølger hovedpersonen, 

Tommy, der vokser op i en stærkt religiøs fiskerfamilie. I jagten på 

accept og kærlighed fra sin katatoniske mor og flugten fra de 

spøgelser, der følger i kølvandet på faderens dramatiske død og 

broderens vanrøgt, begiver han sig ud på en farefuld indre rejse - en 

rejse, der skal definere hans forhold til sig selv og sine omgivelser. 

Kætter er en grum og sand skildring af et liv præget af ensomhed, 

afmagt og selvhad. Om det at være anderledes hvor det ikke er 

tilladt at være det. En historie om at miste det eneste sande 

holdepunkt i livet og dernæst evnen til at tro på det gode. Lasse 

Løager har med sin hjerteskærende debutroman desuden formået 

at bryde et tabu om et fundamentalt tillidsbrud og den 

efterfølgende hævntørst, der bliver dominerende, når et barn er 

blevet gjort fortræd. På den værst tænkelige måde. Der findes ingen 

nåde. Kun sandhed.” 

- Maria Ransby  

 

                                                   *** 
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”Jeg var fuldstændigt opslugt fra første side i denne barske 

fortælling om Tommy, et svigtet, misbrugt og krænket barn, og hans 

umenneskelige kamp for at finde troen på sig selv og sine 

omgivelser. Med et fantastisk sprog, formår forfatteren at male 

billeder, som jeg til tider har lyst til at flygte fra. Ondskaben gør ondt 

i maven. Det er svært at forstå og umuligt at acceptere, at 

fortællingen om Tommy ikke er en krøllet hjernes afstumpede 

fantasi, men derimod et kynisk stykke virkelighed. Det er en vigtig 

historie at fortælle, både for de krænkede børn og ikke mindst deres 

omgivelser - pædagoger, lærere, sundhedspersonale, venner og 

familie, som har en forbandet pligt til at reagere når et barn viser 

tegn på omsorgssvigt. Efter at have læst bogen sidder jeg rystet 

tilbage, men må bare sige at ”Skyggefald” er et provokerende, 

stærkt og medrivende mesterværk, som jeg på alle måder kan 

anbefale.” 

- Diana Juhl  

 

                                                      *** 

 

 

”En ny forfatter er på vej. En forfatter med et sprudlende sprogligt 

overskud. En forfatter der allerede i debutromanen viser evne til at 

skrive medrivende og billeddannende. Der er drøn på sætningerne 

hele tiden. Læseren må hænge på til sidste punktum.  

Selve historien er slet ikke til at klare. Hvis ikke der ligger en form for 

selvoplevelse i historien må man undre sig. Hvis der gør det, bliver 

historien endnu mere grum. En dreng bliver svigtet familiært og 

også i skoleverdenen. At ingen har kunnet gennemskue drengens 
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problematiske verden er næsten ikke til at klare. Måske er der en 

lille forklaring at hente i familiens religiøse tilhørsforhold, men også 

det skulle skoleverdenen kunne have opdaget. 

På trods af det barske og tyngende indhold er historien fyldt med 

humor. 

Det er en bedrift af Lasse Løager - endda af de store.”  

 

- Torkild Mach 

 

                                                    *** 

 

”Den mest fængslende bog, jeg har læst i mange år. Jeg bliver taget 

med ind i hovedpersonen Tommys rædselsfulde univers, der giver 

mig gåsehud. Jeg oplever det hele, som ser jeg en film. Forfatterens 

sprog er levende, malerisk og unikt, han kan noget særligt med 

sine ord, de rammer mig dybt ind i hjertekulen. Mange følelser 

kommer i spil, ind imellem er det svært ikke, at fælde en tåre. 

Tommy vokser op som et uelsket, mobbet og forsømt barn. Han 

bliver seksuelt misbrugt af en mand i sin nære familie. Tommy går i 

evig angst for at blive tortureret og voldtaget, det kan ske når som 

helst.  

Hjemmet virker rodet, kaotisk og omsorg eksistere ikke fra 

moderens side, der blev enke, da Tommy var bare 5 år.  

Tommy tager mig med ind i den første forelskelse og viser hvor 

svært, det er at håndtere følelser, når der ikke er en tro og tillid til, 

at man er værd at holde af. Han mangler i den grad kendskab til sit 

eget værd. Men i alt det triste, er der også humor som gør, at det er 

til at holde ud at læse om et menneskeliv, der er så ubeskrivelig 
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meningsløst. 

  

”Skyggefald” er et mesterværk, som jeg på det varmeste vil anbefale 

til læserne.” 

 

- Gurli Anker, Hillerød 

 

 

                                                   

*** 

 

 

 

Læs mange flere anmeldelser på nettet og del gerne dine egne 

tanker og anmeldelse der hvor du har købt bogen. 

- På forhånd tak 

 

Three Leaves Publishing 

 

  


