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Portere

Denne mand, som jeg nu vil fortælle om, havde siden sin barndom 
drømt om den helt store investering med det ultimative afkast.

Ikke, at han var barn i den slags kredse, hvor pengene sad løst. 
Nej tværtimod. Men efter hans farmor havde vundet, godt nok 
mindre beløb på et kvart lod i varelotteriet, drømte han også om 
pludselige præmier og let tjente penge.

Hans mor syntes dog, at varelotteriet var noget bondsk pjat at 
sætte sine penge i. Nej, Der var meget større chancer for ordentlige 
gevinster i præmieobligationer, og dem kunne man bare indløse, 
når man ikke gad eje dem længere.

Så første gang denne mand, som ganske lille dreng, slog sin 
sparegris i stykker, drog han med pengene tyngende i bukselom-
men hen for at købe sin første præmieobligation.

Gennem barndommen, lykkedes det ham at få en lille samling af 
disse præmiebeviser, og han lærte også at se på trækningslister i 
tide og utide. Numrene kunne han udenad, da han slet ikke var et 
barn uden visse evner.

I sine vilde unge år investerede han i halvrådne gamle lig af 
folkevogne, shinede dem lidt op, og solgte dem igen med en alt for 
lille fortjeneste, arbejdsindsatsen taget i betragtning.

 
En skønne dag slog den tanke, at han ville investere i en kone, som 
et lyn ned i ham. En kone der netop kunne give et rimeligt afkast 
uden de store indsatser.

Derfor valgte han en kone med godt fast arbejde, interesse for 
huslige gøremål og uden evne til at beskæftige sig med større 
pengebeløb end dem, hun havde brug for i sin husførelse.
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Nygift, med en cigarkasse til lejlighed, tog investeringsdrømmene 
fart.

Her skal lige nævnes, at konen, på tværs af mandens planer, også 
ville investere. Ikke i noget manden så som den store fidus, men 
det var ikke desto mindre et faktum, manden ikke kunne undgå. 
Konen ville investere i børn, noget der selvfølgelig slog de største 
investeringsplaner i stykker.

Konen viste sig dog at have gode evner for sparsommelighed, ja, 
hun satte simpelthen en ære i at spare så meget som muligt. Hun 
ammede børnene i 2-3 år, så udgiften til babymad var lig nul. Det 
eneste par sko hun ejede, holdt til sålen var slidt væk. Det var de 
milde vintres tid, uden fare for høj sne og våde ankler.

Alt tøj købte hun brugt og barnevogne, babysenge, hårde 
hvidevarer blev skaffet gennem familie og venner, der altid skulle 
have disse ting fornyet.

På denne måde lykkedes det manden på trods at sætte penge til 
side.

Den dag kom, da han slog op i Erhvervsbladet, og så annoncen 
for elektriske skopudsemaskiner.

Man kunne købe lige så mange andele, man ville i disse maskiner, 
og straks ville man få pengene tilbage tifold. Maskinerne skulle 
anbringes på alle hoteller verden over, og enhver forretningsmand 
eller anden gæst der passerede, ville straks få trang til at kaste en 
mønt i maskinen, og få den perfekte skopudsning.

Der var nemlig også sværte i maskinen. Tre slags: en sort, en 
brun og en neutral farve. 

Manden var målløs. Her havde han hele sin barndom døjet med 
den kedsommelige skopudsnings kvaler, og så kunne man bare ved 
at trykke på en knap få superblanke sko.

Her skulle investeres! Alverdens befolkning ville ligge på maven 
for denne opfindelse. Han så i ånden skopudsemaskinen placeret 
på ethvert gadehjørne med bugnende møntbeholdere.

Konen, hvis sans for penge ikke oversteg beløb med 4 cifre, kunne 
bedre tænke sig at bruge pengene til sko til ungerne. Men da mand-
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en fortalte, at hun efter ganske kort tid, kunne købe alle de sko hun 
havde lyst til, efter de havde købt anparter i skopudsningsmaskiner, 
kunne hun i sin naivitet godt følge manden, og bankkontoen blev 
lænset til sidste øre.

At det meget hurtigt derefter blev moderne med ruskindssko og 
sandaler af materialer, der slet ikke lod sig pudse, er en helt anden 
sag.

Nej, nu var det blevet moderne at købe skibsanparter og med dem 
en kreativ skattetænkning.

Nu skulle der købes skibe!
Manden så ud over sine mange børn, der i hvert fald på dette 

tidspunkt, ikke var en investering med afkast. Selvom de var kvikke 
og kønne børn, var de for længst kommet over pattealderen og gået 
ind i den hårdt forbrugende fase.

Manden så i ånden sig selv stå på broen i et af de mange nybyggede 
skibe og modtage lykønskninger og smukke taler om hans held i 
investeringer, der havde ført Danmark frem til igen at være verdens 
førende søfartsnation.

Nu var der bare det med pengene. Gode råd var dyre. En 
pensionsopsparing røg, og alle de gamle præmieobligationer, han 
med alderen havde glemt numrene på.

Opildnet af al snakken om de smarte skibsanparter købte han sig 
fattig i dem, og snart indtraf katastrofen.

Oliekrisen kradsede, inden skibene var bygget færdig. De lå for 
det meste i havn og rustede uophørligt. Manden, der havde købt 
anparter med ansvar, så investeringerne smuldre, og fik sat en stor 
gæld i udsigt, når skibene meget snart skulle hugges op.

Her skal lige indskydes, at skibene i 11 time blev solgt til en 
bananrepublik, hvorved gælden forsvandt.
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Næh, så var det bedre med anparter i den lokale vindmølle. Det 
var ikke så dyrt. “Og tænk!” som han sagde til konen, “med al den 
elektricitet børnene bruger her i huset, kan det vældig godt svare 
sig med billig strøm. Vi får råd til at bruge rigeligt med varmt vand, 
og undgår æggeurets kimen efter treminuttersbadet.”

Desværre blev disse år de mest vindstille i dette århundrede, og 
manden fik voldsomme depressioner, når han fik øje på vingerne, 
der ikke havde vind nok til at dreje rundt. En skønne dag samlede 
vindene sig til en voldsom storm, og vingerne der jo slet ikke var 
vant til at bevæge sig, opgav med det samme ævred, og møllen blev 
efter mange tovtrækkerier med fabrikanten revet ned.

Nu blev der stille på investeringsområdet i mange år.
Manden prøvede at gøre den ultimative opfindelse, der ville gøre 

ham i stand til at købe en øde ø i Caribien med svale bajere og 
smukke, opvartende kvinder.

Her prøvede han bl.a. at få patent på en fjernstyret lynlås og 
en usynlige clips, dog uden det store held. (Patenter er desuden 
frygtelig dyre).

Børnene voksede op og forsvandt fra hjemmet, og nu er det, 
historien skal til at begynde.

Se, selvfølgelig må der her indskydes, at denne mand godt kunne lige 
kvalitetsøl. For år tilbage havde han en drøm om at brygge rigtigt 
øl efter opskriften fra Den lille Hjemmebrygger - en god bog han 
tilfældigvis var faldet over på et af sine utallige loppemarkedsbesøg.

Han havde efterfølgende plantet humle overalt i haven, og den 
bredte sig uophørligt op ad fyrretræer, plankeværker og tagrender, 
med mange fyldte poser med tørret humle til følge. Desværre 
kunne huset ikke rumme ølproduktionen og de mange børn på én 
gang, så ølbygningen havde ligget lidt i dvale.

Ja, denne søndag morgen tog hændelserne fart. Bedst som 
manden studerede de mange tilbudsaviser, der altid fyldte 
postkassen før mandagens store indkøbsræs, så manden annoncen: 
Investering: Årgangsportere, bliver bedre og bedre år for år - særligt 
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tilbud i næste uge.
Han kom med et udråb, der fik konen til at fare sammen midt i en 

vanskelig transaktion med at gelejde en honningmad i spiseposition 
uden spild.

“Her,” råbte manden, “er den helt rigtige investering! Portere der 
bliver mere og mere værd år for år. Det skulle være en god årgang 
i år. Vi kan sælge porterne med stor fortjeneste, når vi kommer 
pensionsalderen og har brug for et økonomisk tilskud.”

“Investering i portere!” råbte konen tilbage (hun var knotten 
over honningmaden, der alligevel så sit snit til en springtur ned 
på den pæne blå morgenkåbe), “kan du huske dengang, du ville 
investere i en fin bourgognevin? Da vi endelig prøvede at åbne den, 
havde den udviklet sig til den bedste vineddike, indkøbt frygtelig 
dyrt men udrikkelig!”

“Nej,  der tager du fejl,” sagde manden og sendte hende et af sine 
docerende blikke.

“Man har aldrig hørt om øleddike, og er øllet lavet på den rigtige 
gammeldags måde, kan den ifølge Den lille Hjemmebrygger holde 
sig i årevis.”

Konen, der i al stilhed gik og tumlede med tanken om en 
fedtsugning på maven, anede en fare for, at pengene blev opbrugt 
på endnu en af manden afsindige ideer.

Portere fedede og gjorde sig kun, når familien en sjælden gang 
gik på restaurant for at spise stegt flæsk med persillesovs ad libitum. 

“Hvor vil du opbevare dem?” skreg konen i sin afmagt. 
“Årh, det finder vi let ud af,” replicerede manden.
“Måske i soveværelset. Så kommer der ingen tyve og bortfører 

dem om natten.”
“I soveværelset!” nærmest hulkede konen, “tror du, jeg vil sove 

sammen med portere indtil jeg skal på plejehjem?”
Manden, der mærkede en lille åbning i diskussionen, fattede 

mod, og med modet kom de geniale argumenter flyvende til ham. 
Han huskede pludselig på konens store angst for atomkrig og 
giftudslip.

“Kan du ikke se, hvis vi pludselig befinder os i en giftsky, kan vi 
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blot lægge os tilbage i dobbeltsengen, tænde radioen, og åbne en 
porter. Så kan vi overleve i lang tid, og det på den mest behagelige 
måde. Bliver vi lidt svage, er det nemt bare at patte videre med 
lukkede øjne.”

“Så må du også lukke katten ind i soveværelset,” sagde konen, der 
nu var lige ved at se den gode ide.

Manden kom nu med et ekstra godt argument: “Hvis vi får nogle 
øl tilovers, drikker vi dem bare til min 60 år fødselsdag.” 

Fødselsdag! Konen livede en kende op. Her havde manden 
aldrig holdt sine egne mærkedage. Konen elskede ellers alle former 
for festivitas. Men nu sad han ligefrem og fremhævede en rund 
fødselsdag langt ude i fremtiden. Straks begyndte hun at snakke 
om, hvilken menu der passer til portere.

Manden lod hende ævle, og begyndte udregningerne omkring 
pris og rumfang.

8-10 kasser kunne der vel blive plads til, hvis sengen blev rykket 
ind mod væggen, og radioen kom op og stå øverst på ølkasserne.

Han ville dog helst, at det var konens side af dobbeltsengen, der 
kom ud mod vinduet, da han var bange for indbrud, og mente, 
at kunne vågne, når først tyvene begyndte at møve sig tværs over 
konen for at nå frem til hans side, hvor ølinvesteringerne var 
placeret.

Selvfølgelig lykkedes det manden at få konen med på disse 
geniale investeringer, og da ølkasserne var på plads, bad han konen 
om aldrig at betro sig til nogen om denne skat i soveværelset.

Da tyve skam også kan komme en helt almindelig hverdag 
ved middagstid, camouflerede han kasserne med det nydelige 
sengetæppe, konen selv havde hæklet i løbet af 15 år.

Konen var inderst inde knotten over arrangementet, men anså 
nu nærmest soveværelset som en slags beskyttelsesrum.

Et par år gik i stilhed med dette aparte arrangement i soveværel-
set. Hver aften, når manden kantede sig forbi øllet for at gå i seng, 
lindede han let på sengetæppet og gav kasserne et blidt klap. Hvor 
trygt og godt at falde i søvn omgivet af sine gode investeringer.
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Så var det, at hemmeligheden lækkede.
En munter aften på terrassen med masser af hvidvin og lune 

vinde, sad manden, konen og konens veninde, der var bosiddende 
i hovedstaden et halvt hundrede kilometer mod øst.

Mens mørbraden og de marinerede champignon forkullede 
på grillen, så damerne dybt i hvidvinsglassene, og humøret steg. 
Manden, der på sin egen måde tog del i festlighederne, var gået 
efter forstærkning (da disse hvidvinsflasker åbenbart var ganske 
små). Midt i kvindehvinene hørte han konen snaldre: “Så bliver vi 
4 i sengen, katten medregnet.” Hvorefter alting druknede i svedne 
grin.

Manden frøs til is, ville det sige, at konen i sit fuldskab sad og 
røbede deres hemmelighed. Tænk, hvis alle djævle alligevel blev 
sluppet løs, og de nu skulle være tre om porterne. Han bundede 
den nyoptrukne flaske for at holde den værste irritation i ave: 
“Selvfølgelig er du altid velkommen hos os i en nødsituation.” 
Veninden fik hikke af bar taknemmelighed, mens konen råbte: “Ja 
ja fatter, så kan du sidde der som dyden i midten af dobbeltsengen 
omgivet af to gamle krager og en fesen kat!” Hvorefter hun sank 
sammen med krampegrin.

Manden analyserede den nye situation, så godt han nu var i stand 
til, og hvad var mere nærliggende end at fylde soveværelset op med 
endnu flere investeringsportere? Konen! Hun fandt sig i alt, når det 
kom til beskyttelsesrum.

Tiden gik, og hver gang veninden kom på besøg, og munterheden 
steg, kom emnet altid til at handle om porter, nødhjælp, og veninden, 
som var en fremragende cykelrytter, bedyrede, at hun i alle tilfælde 
ville ankomme cyklende. Noget der beroligede manden. Steg hun 
op på cyklen under giftangreb, nåede hun sgu aldrig længere end til 
foden af Valby Bakke, inden hun ville opgive ævred.

En sommerdag, da konen gik mellem den vildtvoksende humle i 
haven, kaldte hun pludselig på manden. Der stod hun måbende 
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og gloede op på himlen, der næsten var blevet sort af kæmpestore 
fugleflokke, der kom fra øst. “Hvad sker der?” råbte konen, “det er 
jo ikke tid til fugletræk!”

I det samme lettede havens samlede spurveflok og fulgte med 
trækket. Alle fuglestemmer var forstummet, og da manden kiggede 
ned, syntes han, at også insekterne bevægede sig i samme retning. 

I det samme ringede telefonen. Det var veninden der forpustet 
ævlede en masse om giftskyer, evakuering, cykel og beskyttelses-
rum. Røret blev smidt på. Manden blev forvirret og tændte for 
radioen.

Jo, den var god nok, en uidentificeret giftsky nærmede sig fra 
øst, og ville om en times tid nå hovedstaden. Alle skulle søge ly 
i beskyttelsesrum, lukke vinduer og døre, og lytte efter nærmere 
besked over radioen.

Beboere i hovedstaden, der havde mulighed for at evakuere sig 
hos familie og venner, blev rådet til straks at forlade byen, da man 
mente, at giftskyen ville blive fortyndet, jo længere den bevægede 
sig mod vest.

Manden og konen fik travlt: På med klisterbånd og vindues-
tætning, og frem med den håndoptrækkelige transistorradio, som 
manden i et anfald af spareiver havde købt billigt gennem et riv-af-
hæfte.

“Hurtigt!” skreg konen, da manden lige skulle tjekke, om alle 
døre i udhusene var låst. Man havde jo hørt om plyndringer under 
naturkatastrofer.

Konen der desværre var overbevist om, at katten var løbet mod 
vest sammen med alle de andre dyr, kaldte for en sikkerheds skyld 
på kræet, men forgæves. Hun så katten for sig, ligge forgiftet som et 
pindsvin der lå på plænen og desværre havde opgivet ånden.

Sengetæppet blev taget af ølkasserne og lagt på dobbeltsengen, 
og knapt havde de lejret sig med puder i ryggen og øloplukkeren 
indenfor rækkevidde, da dørklokken lød.

“Luk ikke op,” hviskede manden, ”det er sikkert tyve, der 
allerede er på spil.” Han lettede i smug på gardinet og kikkede ud. 
Til sin forbløffelse så han veninden stå udenfor med cykelhjelm, 
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vandbeholder og cykel, mens hun pustende trykkede utålmodigt 
på ringeklokken.

Konen råbte “luk hende ind!” og skyndte sig hen til døren med 
en pude for næsen. Hun rev døren op, og veninden tumlede ind. 

“Det var i sidste øjeblik,” hviskede veninden, idet hun faldt om 
på sengen.

“Giftskyen var ved at indhente mig. Da jeg så mig tilbage, var folk 
og fæ faldet om på vejen. Takket være min eminente cykelkondi 
lykkedes det mig at cykle foran skyen.”

“Hvad med Valby Bakke?” spurgte manden. Han havde jo været 
så sikker på, at hun ville segne om ved foden af den.

“Ork,” sagde veninden, “det var skam ingenting, der kom de 
kraftige vinde, der ligger foran giftskyen, netop ind i ryggen på mig, 
og ligefrem blæste mig op ad bakken. På grund af min toptunede 
racercykel ligger jeg her, så godt som giftfri.”

Ved tanken om gift gav konen sig til at græde. På trods af mange 
kalderåb var det ikke lykkedes at få katten ind. Den var nok løbet 
med alle de andre dyr mod vest, og lå nu kold og død.

Nå, manden kaldte til ro og orden ved at trække de første portere 
op.

“Lad os få noget at styrke os på,” sagde han, hvorefter han lagde 
nakken tilbage, og hældte den herlige væske lige ned i halsen. Da 
han skulle til at sænke flasken for at linde lidt på maveluften,   gjorde 
han store øjne og udbrød: “For satan, der har vi sgu katten!” 

”Katten?” gentog konen, men da hun i samme øjeblik så den, 
begyndte hun at skrige. “Se hvor mærkelig pjusket den ser ud, den 
er allerede håbløst forgiftet!” Manden var forbløffet og nærmest 
lammet: Sikken en frygtelig gift hvis det virkelig var tilfældet. Han 
gøs. Nej, der var kun én måde. Han greb ud efter den næste porter, 
da veninden (en kvinde, der ud over at være en prægtig cykelrytter, 
også havde evnen til at bevare ro og overblik i katastrofesituationer) 
gav sig til at se nærmere på katten, og med lettelse i stemmen 
hviskede: “Den er rullet ind i abnormt lange fibre, de ligner nærmest 
nullermænd.” “Nullermænd?” sagde manden, “den har gemt sig 
under sengen. Den skal fan’me ikke ligge her hos os og nasse på 
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nødrationerne.”
Konen, der nervøst kom til at ryste flasken mod tænderne ved 

tanken om sin egen fremtid, mærkede forsigtigt efter på sit ansigt. 
Ud over det sædvanlige overskæg var der nu intet uhyggeligt at 
mærke. Tænk hvis det var en nullermandsagtig forgiftning som 
følge af giftskyen!

“Herregud,” sagde veninden med fast stemme, “alle der har reddet 
sig herind, skal have lov til at overleve, så længe de kan. Basta!”

Hun strøg hen over katten, der snart lignede sig selv og lå trygt 
mellem de tre, og fik tilbudt lidt øl, som den, til mandens store 
fortrydelse, forbløffende hurtigt lærte at drikke af flasken.

Nu kom den lange ventetid.
Hver morgen trak manden radioen op, og hver morgen blev der 

sagt det samme: “Hold jer inden døre, den mystiske giftsky ligger 
stadig over landet. Hvad den består af, er ikke let at finde ud af, 
og modgift kan man da af gode grunde ikke lave. Grundvandet er 
forurenet, så det er på eget ansvar at tage en tår vand.”

“Ha!” sagde manden og skyllede lidt porter rundt i munden for 
at få renset tænderne.

“Her behøver vi kun portere!”
Han havde fundet på en meget smart anordning: Af en 

lampeskærm havde han foldet en tragt, der passede til en ølflaske. 
Når så blæren begyndte at signalere, var det bare at ramme tragten, 
og vips kunne man fylde ølflasken og bagefter trykke kapslen på.

Portere gav ikke andre efterladenskaber, så manden følte sig 
faktisk ikke så lidt genial.

Som tiden gik, begyndte de tre indespærrede at regne ud, hvor 
længe porterne kunne holde dem i live. Selvom de et par gange om 
dagen fik det gode humør igen efter portermåltiderne, begyndte 
det store regnskab og millimeterdemokratiet at holde sit indtog.

Manden holdt på, at porterne skulle deles efter vægt, så han selv 
skulle have den største portion, mens veninden bakkede konen op 
i, at det var en forkert tænkemåde. Da manden inderst inde var lidt 




