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stille spørgsmål om Kroatien. Især har Tonny på fornemmelsen, at en af gæsterne har 
gennemskuet ham. Han ser på Tonny på en særlig måde og stiller lidt for nærgående 
spørgsmål. Så Tonny undgår ham.
 Han vil gerne have livet til at fungere herhjemme, men det kan han ikke. Men han 
kan heller ikke tage ud på mission igen, selvom han virkelig har lyst, for han lovede sin 
datter at blive i Danmark. Tonny tømmer ka!ekoppen og rejser sig. Tina vender sig om 
i udestuen og opdager, at han er på vej til at gå. Hun træder ind til ham i stuen. 
 ”Jeg bliver desværre nødt til at tage hjem nu. Jeg har det ikke så godt,” siger han og 
tager sin jakke i gangen.
 ”Men hav en god fødselsdag.”

Olieeventyr
Irak, juni 2004
Varmen er kvælende.
 Tonny står i sin sandfarvede uniform og fragvest bag Al-Qurnas hospital. Han sætter 
sig i skyggen sammen med skytten fra den anden jeep, mens de andre danskere er gået 
ind for at a"evere udstyr. Tonny har taget sit ur af. Solen smeltede elektronikken i det, 
da han ankom til Kuwait, og de daglige 60 grader har farvet hans hud brun.
 Han lovede sin datter, at han aldrig ville tage af sted på mission, men han kunne ikke 
holde lø#et. Han var begyndt at arbejde for et VVS-$rma før Irak, men hans chef røv-
rendte ham og betalte ikke den løn, de havde a#alt. Og han blev bare dødtræt af den 
over"adiske hverdag i Danmark. Det brudte lø#e er bare det sidste i rækken, men i det 
mindste har Bettina og han bildt Amalie ind, at han er på ferie i Jylland. 
 Tonny har mange gode dage i Irak. Han er egentlig sendt til landet som mekaniker, 
men han kører ud fra lejren, når han kan komme til det. Han elsker at se Forsvaret give 
penge til de lokale, skoler blive bygget op og irakernes lykkelige ansigter ved deres første 
demokratiske valg. Han elsker, når hundredvis af børn løber ham i møde. Han gør en 
forskel hernede. 
 De danske soldater træder ud fra hospitalet, og Tonny hopper op på jeepen og stiller sig 
op til maskingeværet. Solen er ved at gå ned, og varmen er ikke så trykkende længere i 
ørkenlandet, da de kører tilbage gennem byen. 
 Hans følelser for krigen i Irak er blandede. Det er anderledes her end i Kosovo. Han er 
en af de ældste og kan ikke klare de unge korporaler og o%cerer, der går rundt i lejren, 
som om Irak er et ferieparadis uden fragvest eller hjelm. Tonny har sagt til "ere, at han 
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ikke gider samle dem op, hvis de bliver ramt. 
 Landet er underligt. Stanken af den varme olie hænger i ørkenlu#en. Han kan skimte 
oliera%naderier som  silhuetter i solnedgangen. Vejsidebomber kan sprænge hele tiden, 
selvom oprørerne som regel lader danskerne køre forbi og venter på briternes vogne. 
Hele krigen føles i det hele taget som et olieeventyr for Vesten. 
 På den ene side nyder han at gøre en forskel for de lokale og for sine kammerater. På 
den anden side er Irak i bund og grund bare et hul, han vil hjem fra. 
 Solen er forsvundet i horisonten bag byen, og de slår deres natkikkerter til. Tonny kan 
se skikkelser, der går forbi hans jeep, uden at de kan se ham. Han har ikke selv løsnet 
et skud i Irak, men holdet før var i en he#ig ildkamp i Al-Qurna. De $k ikke ram på 
&enden, som stadig må være her. Han lø#er sit maskingevær.
 Den forreste jeep drejer til højre for at komme tilbage på hovedvejen, og Tonnys jeep 
følger e#er. De stopper på et lille torv, og noget er galt, føler han. Chau!øren må være 
faret vild i byen. Gennem sin natkikkert kan han se en "ok mænd gå langs husmurene, 
og på den anden side går nogle kvinder. Civile. Pludselig får han øje på en kalashnikov i 
natkikkerten. Og endnu en. 
 Med det samme råber en arabisk mand på torvet. Mændene på pladsen vender sig mod 
jeepene og skriger til hinanden. Tonny forstår ikke arabisk, men han kan høre overra-
skelsen i deres stemmer. De ønsker i hvert fald, at de danske soldater ikke er der. 
 Lad os komme væk, tænker Tonny. Pludselig frygter han for sit liv. Der er ingen andre 
i nærheden, som kan undsætte dem. Der er irakere med kalashnikover hele vejen om-
kring dem nu, og de peger på danskerne med deres geværer. Jeepene skal køre nu.
 I samme øjeblik drejer den forreste jeep til venstre. Tonny må gribe fat i maskingeværet 
for ikke at falde, da hans chau!ør følger e#er. Irakerne åbner snart ild, er han sikker på. 
 Sandet fyger under hjulene, da de to jeeps drejer, og de tordner ud af byen mod ørke-
nens beskyttende vidder.

Skæv
Storkøbenhavn, juli 2005
Himlen er skyfri, så stjernerne er klare i natten. Lygterne fra MLarsen-skraldevognen 
skærer igennem mørket som projektører og oplyser vejen.
 Tonny åbner låget til a!aldsspanden, lø#er papirsposen op og sætter en ny fast i span-
den i mørket. Klokken kan ikke være mere end 3.30. Råddenskaben hænger i lu#en bag 
skraldevognen, og han kaster den fyldte pose op i bilen. Han har vænnet sig til stanken 
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og ignorerer den. Musklerne er trætte og udkørte, og Tonny ville ønske, han kunne sove. 
Han går over til skraldespanden ved siden af en hoveddør, tømmer den og går tilbage til 
bilen. Ikke engang i Irak var han så træt.
 E#er han er kommet hjem fra ørkenlandet, har han lejet et rækkehus i Valby og åbnet 
et multiservice$rma. Han er træt af at knokle for, at cheferne kan få en større villa, og at 
de ikke holder, hvad de lover økonomisk. Han ordner alt, hvad folk hyrer ham til og har 
været arbejdsmand for murere, bygget OK’s tankstationer op for et vvs-$rma i Rødovre 
og knoklet som tømrer. 
 Når solen er stået op, og han er færdig for MLarsen, skal han lægge gulv indtil a#en. Jo 
mere e!ektivt han arbejder, jo "ere penge tjener han. 
 Containeren stinker af for gammelt kød. Køkkena!ald. Stanken er kvalmende, og han 
ruller hurtigt containeren ud til skraldevognen, sætter den fast på li#en og hejser den op, så 
metalkassen brager mod vognen. Hvide mider vrider sig i det gamle kød oven på det andet 
a!ald.
 Han er holdt op med at feste. Han nærmer sig 40 år og er bare blevet dødtræt af, at livet er 
en lang fest. Der skal styr på økonomien og de andre ting i hans liv, og han er holdt op med 
at se sin kammerat. Nu prøver han bare at få sit liv til at hænge sammen, men det er ikke let. 
 Han får ikke set Amalie så meget, han gerne ville. Når de endelig er sammen, tager 
han sin syvårige datter med i Eksperimentariet eller biografen. Men mange gange har 
han måtte ringe dagen før til Bettina for at a"yse, fordi han ikke kunne overskue det, 
og Bettina er nu holdt op med at fortælle Amalie, hvornår Tonny kommer, så hun ikke 
bliver sku!et.
 Han kan ikke sove om natten, så han har brug for at køre sig selv træt. Selv hvis han 
lægger sig i sin seng 19 timer e#er, han forlod den, vil han stadig ligge lysvågen. Men hvis 
han knokler hårdere i dag, kan han måske blive så udmattet, at han kan sove i nat.
 Der er fem timer, til han har fri. Så skal han hjem, spise morgenmad og tage et bad, før 
han skal på arbejde igen. 
 Tonny hejser containeren ned og ruller den tilbage i tusmørket. 

København, oktober 2005
Hunden gør e#er Tonny, mens han vandrer ned gennem Christiania. 
 Boderne er banket op af træ, så grusvejen i Pusher Street står som en forhutlet allé. 
Teenagere danner kø foran de første boder, og Tonny går forbi dem og hen til en bod 
uden kunder. 
 Der er små, hjemmelavede skilte med navne bag brune hashplader, og i højre side lig-
ger grønne, sammen$ltrede bunker af pot og skunk over de færdiglavede, hvide joints i 
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plastiketuier. Tonny er kørt direkte til staden fra arbejde. Han arbejder mere for at få råd 
til hjemmet i Valby, bilen og sto!erne. Men han tjener stadig ikke nok penge til sit $rma, 
så han kigger hele tiden e#er nyt arbejde. 
 Han sover stadig ikke meget. Hvis han er heldig, kommer han op på $re timer, og han 
må ryge sig skæv for overhovedet at få sin hjerne til at slappe af og koble fra.
 Den harske lugt af hash er alt for skarp til Tonny, og han tager en kvist skunk op og 
lugter til den. Han lægger den tilbage i boden og tager en anden kvist skunk, du#er til 
den, nikker og beder om 30 gram. Nok til en uge. Han rækker sedlerne over boden og 
tager imod posen.

Tonnys $ngre plukker skuddene og lægger dem ned på papstykket. Skunkbunken har 
vokset sig større og større, e#er han er kommet tilbage til Danmark. 
 Han $sker en smøg frem, tænder lighteren og hiver cigaretten ind i "ammen og tilbage 
igen, mens papiret bliver ristet. Tonny sidder i t-shirt og underbukser og "år cigaretten 
op og hælder tobakken ned til skunken.
 Gardinerne er blevet gullige af de smøger og joints, han ryger i rækkehuset i Valby. De 
er rullet ned, så naboerne ikke opdager, at han ryger fed. Han ryger o#e fem joints på en 
a#en og er blevet mere og mere paranoid over, hvornår politiet mon banker på hans dør. 
Han ryger dem kun om a#enen for at kunne sove, så det går ikke ud over hans arbejde. 
 Tonny folder rispapiret omkring et paprør, slikker på det, så det kan lukke, og hælder 
tobak og skunk ned i tragten. Han banker paprøret ned i bordet, så tobakken bliver pres-
set sammen, hælder det sidste derned og ruller det yderste af rispapiret sammen for at 
lukke jointen.
 Computerskærmen lyser op på sofabordet i det dunkle rum. Han vender blikket på 
dating.dk for at se, om nogen har skrevet til ham. Han har egentlig ikke tid til en kæreste 
og vil ikke kunne overskue at starte noget op, men der kunne jo være noget interessant.
Tonny tænder lighteren, brænder enden af jointen væk og sætter ild til tobakken, mens 
han pulser på jointen. Det første sug fylder lungerne med røg, og han kan mærke skun-
ken i sine blodårer. 
 Tonny læner sig tilbage i sofaen, tager et sug mere og nyder roen, der breder sig i kroppen. 

Valby, januar 2007
Pickuppen bumler under Tonny.
 Hans blå hjelm lyser op mellem de kroatiske bjerge, der tårner sig op omkring byen. 
Husene er sønderskudte og sortsvedne, og lokale, krigshærdede soldater marcherer gen-
nem gaderne med kalashnikovs.
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 Pludselig får Tonny øje på de serbiske handicappede, som bliver holdt op langs en hus-
mur. De græder. Kroaterne har omringet dem og peger mod muren med deres geværer. 
I det samme triller hans pickup ind på pladsen. Kroaterne vender sig om og stirrer over 
mod bilen og op på hans blå hjelm. Så griner de og vender ham ryggen.
 Tonny vil råbe dem an, men ingen ord kommer ud af munden, og skriget sidder fast i 
halsen. Han kæmper for at rejse sig, men benene lystrer ikke. Han er fanget.  Kroaterne 
sætter geværerne mod skuldrene og tager sigter mod de handicappede. 

Skuddet ekkoer i soveværelset. Tonny sætter sig med et sæt op i sin seng. Han misser 
med øjnene i mørket og prøver at $nde ud af, hvad der er sket.  
 Han er i sit rækkehus i Valby. Det må have været et mareridt. Det minder unægtelig 
om en episode, han har fået fortalt om fra sine kammerater dernede. Han lægger sig 
ned og kan mærke fugten i lagenet. Puden er gennemblødt af sved, og væsken glinser på 
hans krop. Den føles kold. 
 Udenfor er det stadig mørkt. Tonny ser på vækkeuret på sengebordet. Han har sovet i 
to timer, men er lysvågen nu.
 Han har kvalme og har på fornemmelsen, at han har ligget og skreget. 
 Tonny ryster og sætter sine fødder ned på det kolde gulv. Han kan ikke sove mere og 
skal alligevel op om en halv time for at tage på arbejde.

Valby, juli 2007
Bukserne hænger løst på Tonny, og han har stort set ikke spist de seneste par dage. 
Kun drukket ka!e, pulset på smøger og røget joints. Han er omtåget af den stærke 
skunkjoint, men det er ikke nok. Han har ikke fået modet endnu.
 Røgen hænger i en tyk tåge i værelset, og den gullige farve er blevet mørkere på de 
nedrullede gardiner. Nikotinen hænger på væggen. 
 Tonnys øjne er røde af gråd. Han har prøvet at stoppe, men kan ikke og ryster i hele 
kroppen. Han både fryser og sveder. Men han er jo ikke syg, som hans søster har været 
med kræ#. Han skal ikke klage. 
 Et sted i baghovedet dæmrer Tinas besøg i dag. Han havde vist ringet til hende og 
grædt over telefonen, så hun kom ud til Valby. Hun var chokeret over, hvordan han så 
ud, og de snakkede vist om krigen og hans frustrationer. Han åbnede op, som han ikke 
havde gjort før. 
 Tina måtte tage hjem til sine børn. Tonny kan svagt huske, at hun havde spurgt ham, 
om han ikke kom med. Havde hun insisteret? Han tog i hvert fald ikke med. Han tager 
et sug af jointen og lægger den på askebægeret. Der er ekstra meget skunk i, som går 
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direkte i blodet. Nu er han klar.
 Han rejser sig og går ud i køkkenet for at tage panodilerne fra medicinskabet.  Kniven 
skinner i sku!en, og Tonny tager den op, går tilbage mod sofaen og lægger pillerne og 
kniven på bordet.
 Han har i et par måneder samlet mod ved at overveje, hvordan han vil begå selvmord. 
Han kunne aldrig $nde på at springe ud over en bro eller foran et tog, for det ville gå ud over 
andre. Han er ikke bange for at dø, men det skal være på den måde, der gør mindst ondt. 
Pillerne er det nemmeste, og så vil ingen kunne se, at hans sidste handling gjorde ondt.
 Han tager jointen fra askebægeret, tænder den igen og tager et sug, mens han stirrer på 
panodildåsen og kniven. Tårerne triller ned ad hans kinder. Det er sådan, det kommer 
til at ske.
 Pludselig banker det på terrassedøren. Tonny får et chok og stirrer panisk over mod 
det nedrullede gardin. Hvad sker der? Er det politiet? Hvordan ved de, at han har skunk 
liggende?
 Han kæmper sig på benene. Kroppen ryster, men han tager pillerne, jointen og kniven, 
bærer dem ud til køkkenet og går tilbage til terrassedøren. Da han ruller gardinet op, 
står hans ekskæreste, Bettina, derude.
 Tonny åbner døren og sætter sig tilbage i sofaen uden at hilse. Han tænder en cigaret 
og samler hænderne, så cigaretten hænger mellem $ngrene, og stirrer frustreret ud i 
lu#en. Han ryster, mens tårerne triller hurtigt ned.
 ”Jeg kan ikke få det til at stoppe,” udbryder han irriteret. 
 Bettina er chokeret over at se ham, kan han se. Han har også tabt sig meget, og alt der-
hjemme er i forfald. Uåbnede kuverter "yder ud over bordet, og skraldespanden stinker, 
men han er ligeglad.  
 ”Jeg har grædt i "ere dage. Jeg kan ikke stoppe med det.”
 ”Har du fået noget at spise og noget at drikke?”
 Tonny ryster på hovedet.
 ”Jeg har levet af ka!e og smøger.” 
 Hun sætter sig i stolen over for ham. Han stirrer ud i lu#en, men begynder at fortælle 
om krigen og frustrationen over, at han aldrig har ro. Tårerne bliver ved med at glide ned 
ad kinderne.
 ”Jeg har så mange smerter. Havde det ikke været for Amalie, så havde jeg ikke noget at 
leve for. Hun er den eneste årsag til, at jeg stadig er i live.”
 ”Jeg synes, vi skal køre på psykiatrisk skadestue og få dig indlagt.”
 Han ryster på hovedet. Det vil han ikke. 
 ”Det bliver du nødt til.”
 ”Hvorfor skal jeg gøre det? De kan jo ikke se, at jeg er syg.”
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 ”Tro mig, man kan se det. Du ser altså meget, meget syg ud.”
 Han kigger undrende på hende. Han er jo ikke syg. Der er ingen diagnose, så hvorfor 
skulle lægerne gide se ham. De vil jo alligevel ikke indlægge ham.
 ”Jeg forstår ikke, hvorfor du siger sådan.”
 ”Fordi jeg kan jo se det på dig. Du har tabt dig. Og du bliver nødt til at tro på mig, når jeg 
siger, at man kan se, du er syg, selvom der ikke er nogen arme eller ben, der er knækket.” 
 Han stirrer ud i lu#en, kigger på hende og nikker så.

Det er overskyet i gårdhaven, mens Tonny slapper af i stolen og kigger på blomsterne. 
Han føler sig enormt lettet e#er samtalen. Bettina er taget hjem, og han sidder alene på 
Hvidovre Psykiatrisk Skadestue ud over de sygeplejersker og læger, som har sværmet 
om ham. 
 Lægen blev hurtig overbevist om, at Tonny skulle indlægges, da de snakkede sammen. 
Han er syg, men han føler sig lettet. Tonny måtte love, at han ikke ville forsøge selvmord 
igen, for ellers ville de smide ham ind på den lukkede.
 Pludselig får han dårlig samvittighed. Hvor er det egentlig en kujonagtig måde at "yg-
te på. Der var ikke andre udveje på det tidspunkt, men han skammer sig alligevel. Ikke 
mindst over for sin datter, der så ville vokse op uden en far. 
 Han læner sig tilbage og lader sig varme af solen, mens han kigger ud i lu#en. Hvad 
skete der egentlig lige? Hvad laver han her?

Fremtid
Hvidovre, august 2007
Solen skinner på Tonnys tynde krop, mens han sidder i gårdhaven. Han har taget et par 
kilo på, siden han kom ind til skadestuen, og kroppen virker ikke så skrøbelig længere. 
De bedøvede ham i dagene e#er, han blev indlagt, så han ikke kan huske, hvordan han 
kom i seng i de dage. Det hele "ød sammen. Personalet var vist bange for ham, men 
Tonny havde ingen intentioner om at gøre ondt på andre. Eller sig selv. E#er en uge fandt 
de den rigtige medicin, og han $k det straks bedre. Han har ikke engang røget fed, siden 
han blev indlagt.
 Nu bor han sammen med to andre på et beskidt værelse, men han har fået det bedre. 
Det hjælper også at se de nye beboere. Mænd, som har siddet alene hjemme i deres lejlig-
heder, og som stinker, når de ryger ind på skadestuen. Langsomt får de det bedre, kom-
mer i bad, bliver barberet, begynder at være med i hockeykampene mellem beboerne. 
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Og til sidst tager de hjem med nyt mod på det hele. 
 Hans datter Amalie har også været forbi med Bettina, hvor lægerne forklarede hende, 
hvad der var galt med hendes far. Det gik rigtig godt.
 Han har faktisk fået det så godt, at han har talt med Bettina om at holde foredrag for 
andre soldater, der kommer hjem. Der er måske en fremtid.
 Blomsterne står stadig "ot i den 60 kvadratmeter store gård, selvom det er blevet sep-
tember. Hans kontaktperson sætter sig ned i stolen over for Tonny. Hun må være om-
kring de 50 år, men hun har farvet sit korte hår sort, så hun kan skjule sin alder. 
 ”Du var meget skæv, da du ankom. Det er et misbrug, du har,” siger hun og kigger 
forstående gennem de røde, $rkantede briller. 
 ”Jeg er godt klar over, det er et misbrug. Men jeg har gjort det for at slappe af. Ellers 
kunne jeg slet ikke sove,” forklarer han. 
 Hver eneste gang, han snakker med hende, fokuserer hun på hans misbrug. Som om 
hun ikke kan se igennem det.
 ”Uanset hvad du kalder det, så er det et misbrug.”
 ”Jamen, det er det også. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i.” 
 Tonny dropper indvendingerne. Hun forstår alligevel ikke, hvad han siger.
 ”Jeg vil gerne sende dig til Sankt Hans. De har et forløb imod narko.”
 Tonny stirrer over på hende. Hvad skal han derud for?
 ”Jamen Sankt Hans er jo pip og kuk. Det er en meget dårlig idé.”
 Kan hun ikke snakke om andet? 
 ”Du har et misbrug. Der er kognitiv behandling og andre ting, der vil kunne hjælpe dig.”
 Hun irriterer ham voldsomt. Han skal fanme bevise, at hun tager fejl. Han skal ikke til 
Sankt Hans foreløbig, for misbruget er ikke hans rigtige problem.

Valby, august 2007
Stanken af kat klæber sig til Tonnys hus. 
 Tina har åbnet vinduerne, så sommerbrisen kan blæse hans hjem igennem, mens de 
står og betragter haven. Den er sammen$ltret og vokser vildt som en jungle. Bedene er 
groet til, og ukrudtet er brudt igennem terrassens "iser, mens græsset vokser til Tonnys 
navle. Tina går ind i skuret for at hente kultivatoren.
 Han er tilbage i Valby for en kort stund og lø#er træt en havestol over til skuret. Han 
har ikke længere råd til at bo i rækkehuset. De sidste par måneder har han ikke tjent 
penge, og det kan ikke løbe rundt. Han mister det hele. Der er ingen fremtid, føler han. 
 Tina tager kultivatoren med fra skuret og træder over mod bedet. Tonny går langsomt 
tilbage på terrassen og går i stå. Han orker ikke noget. Sommersolen varmer hans isse, 


