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RUMREJSE

Før jeg selv valgte at glemme. 
Da husker jeg tydeligt endnu. Far og jeg inde i bilen. Siddende 

sammen i den havgrønne og mægtige Ford Galaxie − og hvordan vi 
kørte igennem mørket bare os to.

For det var som at sidde i et rigtigt rumskib og være på en slags evig 
rejse midt i universets blanke mørke. For vejene selv var som mægtige 
landingsbaner, der gik fra kyst til kyst og lige gennem landets hjerte, 
som far altid kaldte det, når vi igen var på tur. Og hvor vi altid skif- 
tedes til at gætte bilernes navne − og nummerpladerne hvor de kom fra!

Og hvis ikke vi var helt alene på vejen, så kom de andre biler altid  
svævende imod os. Som serier af uforklarlige ufoer, omgivet af et 
ishvidt lys. Eller andre gange også, som små, gule kuglelyn, der mest 
lignede lysende snudebiller, der var på eventyr i natten. Imens de 
blussende projektørlygter på den mægtige Ford Galaxie selv jagede 
i mørket. Som to tørstige og udhungrede dyr, efter mere og endnu 
mere kulsort asfalt, som de blot kunne æde løs af! 

Og radioen, som altid skrattede, når jeg forsigtigt ledte efter de 
sidste levende musikstationer, der stædigt gemte sig i mørket, og 
som lå mellem alle suselydene fra de store, tavse galakser.

Og sådan sad vi, kun far og jeg og helt tæt sammen foran 
rumskibets store vindue, og med helt trætte og sammenknebne 
øjne. Imens vi bare rejste igennem universets rolige evighed. For 
sådan føltes det, hver gang vi fløj i den mægtige Ford Galaxie, der var 
som et rigtigt rumskib dengang, med flotte instrumentpaneler og  
hastighedsmålere, som kunne holde kursen og beregne rumretningen.
Også selvom far tit blev træt igen og gerne ville sove lidt mere. 

Og instrumentbrættet, der duftede af gammelt solbrændt læder 
om dagen og i solskin og af krydret pibetobak om eftermiddagen, 
og af alle fars cigaretter selvfølgelig også og naturligvis. 
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Og alle de tusinde endeløse og støvede grusveje som vi også kørte 
forbi, og hvor majsplanterne stod på markerne og nikkede i vinden. 
Og hviskede deres mærkelige rumsprog til hinanden, uden at blive 
opdaget. For vi sladrede i hvert fald ikke!

For det var aftalen, som vi havde lavet, uden at sige det højt til 
andre end os selv. 

Og alle de fjollede fugleskræmsler, der altid drejede rundt, når 
blæsten tog dem og pustede ind i deres rådne jakker, så de selv blev 
helt forskrækkede og strittede endnu mere med deres halmfingre 
og med deres dumme forblæste, og nedslidte høansigter, der ikke 
havde nogen som helst hjerne.

Og når de endelig lo, ja, så lød det meget uhyggeligt − og slet ikke 
spor rart! 

Eller når vi stoppede i en ny og fjern by og fyldte endnu mere 
benzin på, og far gav en slikkepind eller en pakke ballontyggegummi 
eller en hvid mælkeis, hvis jeg samtidig vaskede alle vinduerne på 
den mægtige Ford Galaxie. Som var rumskibet, som vi rejste i 
dengang, når vi var sammen, og det var blevet nat igen. Og når 
der kun var far og jeg tilbage i hele verden, og så selvfølgelig også 
radioens hvislende suselyde, som var vores eneste forbindelse til 
planeten Jorden midt i natten. For nu var vi igen kommet i fuldt 
kredsløb om den næste planet og om den næste igen. Som ingen 
kunne forudsige hvad var, og hvordan det ville være, når man 
endelig landede og fik kontakt.

Og far, som altid fortalte skægge og underlige historier fra sin egen 
barndom og om tiden før mig, og om hvor smuk og fantastisk mor 
havde været til at begynde med. Men også hvordan Stjernetågen 
pludselig var kommet og havde forandret alt det kendte om til 
noget helt andet. Og mest til noget ondt desværre! Og som vi for 
guds skyld ikke skulle snakke for meget om. Fordi det alligevel ikke 
kunne ændres eller laves om igen. Uanset hvor meget man selv 
hjalp til og skubbede på.

Eller når far kørte forkert med vilje, og hvor vi tit landede helt 
ude ved havet, i stedet for som aftalt på et nyt hospital. 
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Og hvor vi så gik omkring på stranden, mellem de skrigende 
måger og med bare tæer og bukserne rullet op helt til knæene, 
imens vi også drillede krabberne og slog smut med alle de sten, der 
var flade nok og bygget til lige præcis det. 

Eller fløj med drager, som vi lavede af strandpinde og papirsposer, 
som vi tegnede ansigter og smil på. Før de røg i luften altså! På 
lange, glitrende fiskesnøreliner, der skinnede som edderkoppespind 
i solskinnet. Imens vores vilde drager blafrede løs højt over stranden 
og om kap med vinden, som slet ikke kunne få nok af al den glade 
barneleg, som far og jeg sagtens kunne finde på. 

For far var også et stort legebarn allerede dengang! Også selvom 
han var nok så voksen, som han naturligvis også var det, på det 
tidspunkt, hvor jeg selv kun var en lille dreng. 

Ja, et helt lille barn faktisk. Som jeg naturligvis slet ikke er det i 
dag, ja, eller mere for den sags skyld.

Og når vi tændte bål i klitten og ristede pølser, og snittede æbler 
med foldeknive og bare sad helt tæt sammen i mørket, og så på 
alle stjernerne, der roligt kom frem på himlen og dannede hele 
Mælkevejen over os, som et mægtig smukt stjernekort. Ja, som et 
helt tydeligt stjernelandkort, som man bare kunne følge og køre 
lige efter, hvis man ville det.

Og far, som fortalte, hvordan vi nok skulle finde hjem igen. 
Igennem Stjernetågen! 

Og hvordan det ville være at komme rigtigt hjem. Og hvordan 
det ville blive og føles, og at alt det med mor ikke var min skyld, 
men alle andres i virkeligheden. Og også mors egen skyld, fordi det 
mest lå gemt inde i kroppen og ikke udenfor, som naturen altid gør 
det. For naturen, den kan man aldrig tæmme! 

Og når far foldede det store landkort ud, oven på køleren af den 
mægtige Ford Galaxie, så man helt tydeligt kunne mærke varmen 
fra motoren under kølerhjelmen og lugte det varme metal, som 
duftede af rigtigt rumskib. 

Og alle landkortets snirklede veje, der førte til uendelige steder og 
uforklarlige verdener. Så det lige så godt kunne have været et ægte 
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stjernekort, vi så på. Fordi det bare var så enormt og kæmpestort.
Og alle vejene på landkortet, der løb som trevlede blodårer 

gennem alle byerne og gennem det mægtige land, som var helt 
vores eget. Og guds også naturligvis! For han havde jo skabt det 
helt alene og ud af ingenting og kun på syv dage. 

Men siden dengang, så har ingen vist rigtig set ham. Men man  
troede nu alligevel på ham. Ligesom med lotterispil og hestevæd-
deløb. Som var det, som far troede mest på, dengang da vi stadig 
rejste sammen i den mægtige Ford Galaxie og krydsede lige gennem 
landets hjerte. Det land nemlig, som kun tilhørte de frie og de mest 
modige af alle levende mennesker.

Og far, som fortalte, hvordan det nok skulle blive godt igen alt 
sammen. Og hvordan jeg skulle komme hjem med bussen, lige så 
snart jeg var klar til det. Helt frisk og klar til at gå i gang igen.

Eller når vi sad i bilen, far og jeg og i god sikkerhed, inde i den 
mægtige Ford Galaxie, under en tung og tordengrå aftenhimmel, 
imens de store skypumper, der kunne ses langt ude i horisonten, 
trak deres frygtelige støvsugerør hen over landskabet. Som store, 
gale maskiner, der rev alting op i blindt raseri og knuste det som 
billigt pindebrænde.

Eller når vi lå på maven ude på de gamle, skæve fiskemoler og 
kastede med fiskesnøre med krog og blyklump på − og små våde orm,  
der snoede sig som ”bare pokker!” Og som alle fisk bare elsker og 
hugger på. Ja, når vi pilkede, som man kalder det, og kun en eneste 
gang var der rigtigt bid! 

Og det var en stakkels makrel. Som vi grillede på en jernrist, og 
som smagte mægtig godt alligevel, med citronsaft og stegte tomater 
lige ovenpå og små fine og helt nye kartofler, som far havde med i 
bagagerummet og for en sikkerheds skyld. For man ved jo aldrig, 
hvad man fanger på en fisketur. For det kan være alt muligt og 
nogle gange også slet ingenting. For det kan også godt ske!

Eller når vi sad i læ for vinden og flyvesandet, ved de gamle, hullede  
fiskerjoller, som mest lignede små hvaler og knækkede hvalskeletter, 
der lå helt fladt på maven og lige midt i flyvesandet.
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Og hvordan vi så på flagermus, der flaksede som travle, sorte møl 
på den natblege aftenhimmel.

Eller når vi vågnede med solen stirrende lige i øjnene og tørre,   
sprukne læber, der altid manglede rigeligt med vand. 

For morgenmad var der ikke meget af dengang. Når vi vågnede 
op helt alene, far og jeg og helt ude ved stranden, og på det ødeste sted!

Og så måtte vi bare på farten igen og af sted. Også selvom det var 
nok så tidligt.

Eller de mange gange, hvor vi først landede ude ved havet, lige før 
det blev aften. Og gik igennem den tavse, mørke skov, hvor solen 
altid stod så lavt og skinnede så bleg og kold, ja, og angst, inde mellem  
alle skovens sorte træstammer. For nu var den bare helt alene solen. 
Og halvt gået ned allerede − og snart så kom natten. Og så gjaldt det om  
ikke at være alt for bange. For nu kunne det virkelig mærkes i maven! 

Og alle de gange også, hvor vi sov på stranden. Bare far og jeg 
og alle lydene fra havet der brusede og pustede sig op. Som store 
søuhyrer og små, sydende havorkaner! 

Og vinden, der altid skulle drille om morgenen, så man vågnede 
og mærkede hvordan det kildede med strå på kinderne og i ørene, 
hvor alle de små og sorte sandfluer også sad og drillede. Ja, næsten 
om kap med vinden. For sådan føltes det!

Og skovbunden om efteråret, når vi gik der, og nu var der så kommet  
svampe og slimsnegle, og Skovskarnbasser, som var benzinmørkeblå 
og fyldt med små, kriblende unger på bugen, når man vendte dem  
om og lagde dem på ryggen, hvor skjoldet også var. For det kunne de 
bestemt ikke lide Skovskarnbasserne. For de snurrede og knurrede 
som mægtigt vrede og bittesmå gale hunde, der bjæffer af en meget 
større hund. Ja, eller af noget helt andet.

Og far, som altid lagde jakken omme på bagsædet, så han mest 
om dagen gik i hvid skjorte og oprullede ærmer. 

Og når vi badede, så blev vi altid helt forpustede, fordi vandet bare  
var så iskoldt ude ved havet, og fordi det ikke længere var sommer. 

Og hver gang den mægtige Ford Galaxie landede foran et nyt 
hospital og et nyt igen, som bare var endnu større end det første. 
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Så skulle far igen ud og tale alvorligt med lægerne og med alle de 
bekymrede forstandere. For at finde vej til det bedste sted og til 
den bedste behandling, som man overhovedet kunne ønske sig. 
For så vigtigt var det også, at jeg blev hjulpet godt i gang, når det 
virkelig gik løs for alvor. Så jeg i det mindste kunne komme sikkert 
hjem, når alt det frygtelige endelig var lykkeligt overstået og helt 
færdigafsluttet. Og helst også kun i ét stykke, som man siger! 

For der findes nemlig ikke brugsanvisning til rigtige mennesker. 
For rigtige mennesker, ja, de skal først lære det hele selv.

Men da vi så til sidst ramte det helt rigtige sted på landkortet, 
så skete der alligevel det, som ikke måtte ske. For på det tidspunkt 
havde Stjernetågen næsten helt overtaget styringen, og nu var det 
blevet rigtig svært, at se noget som helst tydeligt. Og pludselig, ja, 
så smeltede det hele sammen! 

For jeg kunne ikke mere have alle de myldrende og hidsige hvepse 
inden i mig, uden at der også gik hul alle vegne. Og samtidig også 
være den bedste dreng samtidig − og med alt det besvær, som det 
desværre også fører med sig. For det kan man altså bare ikke!

Og så var det, at jeg lukkede ned. Som når en lille dygtig og meget 
flittig maskine, alligevel stopper helt af sig selv. Fordi den bare ikke 
kan mere, uden at gå helt i stykker. For det ved maskinen godt, at den 
vil gøre. For så dygtig er den nemlig også, den lille, flittige maskine. 

Og i stedet for at gå helt i stykker, så valgte jeg bare at glemme 
alting og mest muligt på samme tid. Og det er sådan, jeg husker 
det nu. For alt hvad jeg kunne huske dengang, ja, det har jeg glemt 
med vilje! For det siger reglerne nemlig også, at man godt kan. Hvis 
man altså vil det nok! 

For hvis ikke man gør det, ja, så går man i stykker. En gang til − 
og for alvor.
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STJERNETÅGE

 
 
Når man tænker tilbage, så er der altid noget, som er gemt bag 
noget andet.

Det må man aldrig glemme. Og efter det kommer der såmænd 
også noget. En hel masse faktisk. Men først så var der selve Tågen. Ja, 
Stjernetågen kunne man kalde den, for den var fyldt med noget helt 
særligt. Med grundstofferne nemlig, og alt det, som får det hele til 
at virke. Og det var også Stjernetågen, som gjorde det rigtig svært at 
se skarpt i begyndelsen. Ja, eller tydeligt. Det var nemlig svært, at se 
noget som helst og også at forstå, hvordan det hele dog skulle kunne 
blive godt igen eller blot bedre. 

Men alt det var naturligvis før Den Store Udredningsaktion. En 
aktion, som jo endte med at blive rigtig vellykket endda. Og det var 
de alle sammen da også meget enige om.

For helt fra begyndelsen af, så var Udredningsaktionen nemlig en 
stor succes. Og heldigvis for det da! 

Men begyndelsen før den, ja, den var så til gengæld meget 
forvirrende og ikke særlig vellykket.

Nej, ikke spor vellykket faktisk, hedder det vel egentlig, når noget 
slet ikke fungerer, som det skal.

For før selve Udredningsaktionen, da var den anden begyndelse 
nemlig ikke særlig vellykket. 

Den første skoletid, altså. Det er den, jeg taler om nu! 
Og det vil så igen sige, alt det som lå før tiden, inden Den Store 

Udredningsaktion for alvor gik i gang. Den aktion, som faktisk 
endte med at blive så utrolig vellykket, da den endelig lykkedes. Til 
sidst som sagt!

Og det var alle da også meget enige om. At den var vellykket, for 
det var den. Udredningsaktionen. Utrolig vellykket. 

Så lad os hellere begynde med den. Ja, lad os begynde lige der, 
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med den gode slutning på det hele. Den gode slutning, som var så 
utrolig vellykket til sidst, da den endelig var overstået. 

Og det er altså ikke kun noget fis, jeg bare finder på, for at gøre 
min del af aktionen særlig interessant. På ingen måde da. For mig er  
den bare så utrolig vigtig. 

For jeg var der jo selv. Og jeg tog da bestemt også del i aktionen. Ja, 
det må man sige. For det var mig, der blev reddet til sidst! Akkurat 
på målstregen, som man også siger, når man taler om sport. 

For jeg var der nemlig hele tiden og også helt til sidst, da det 
virkelig gjaldt og Indflyvningen begyndte og Udredningen sluttede. 
For jeg så med mine egne øjne, hvordan det hele ligesom begyndte. 

For alle historier begynder jo på et tidspunkt, og de gør det helt 
af sig selv. En motor, den starter, men alle historier, ja, de begynder 
altså. Og det gjorde denne her selvfølgelig også. 

Og fordi vi allerede har talt om den vellykkede slutning, så 
begynder vi nu med begyndelsen. Og vi begynder lige midt i 
Stjernetågens roterende øje. Dér hvor lyset ædes væk − og hvor det 
er sværest, at se noget som helst og vide hvad der er rigtigt at gøre. 

Ja, det er dér, vi begynder. Lige midt i Stjernetågen og lige midt 
i det kværnende sorte hul, med den ekstreme massefylde og al dets 
forvirring. For noget står alligevel klart midt i alt det sorte.

For det næstbedste våben var altid at sparke eller bide dem! 
Men så skulle de også være helt tæt på. Ellers var det lige meget.
Nej, det allerbedste våben var at skrige. Bare skrige − og nå helt 

op på de sylespidse lyde. De lyde, som gør ondt, og som virker som 
lange, spidse sakse, som kan gå af sig selv og hulle alt igennem. Ja, 
bare skrige så vildt, så der næsten kom blod ud af ørene på dem. 

Og hvis det skete, så stod redningsholdet altid klar med ørepropper 
og et ensomt, hvidt rum med bløde sofaer. Ja, eller en madras og 
med kugledynen, og tunge tæpper, som man kunne græde ud i − og 
falde helt til ro i med vejrtrækningen. 

For det var det vigtigste. Nemlig, at vejrtrækningen fungerede  
og ikke blev alt for heftig og helt stakåndet, som man siger. 

For det, som virkelig adskiller de døde fra de levende, det er  
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altid og til syvende og sidst deres vejrtrækning. For de døde har 
nemlig slet ikke nogen − og de levende? Ja, de har så til gengæld en 
vejrtrækning, men så skal den også være helt rolig og god lige fra 
begyndelsen af. Ja, og døgnet rundt.
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KONTAKT

 
 
Kontakt, det er det, man selv ser og gør, når man møder de første 
i landskabet.

Kontakten, det er noget, man selv står for og har ansvaret for. 
Ingen andre kan nemlig gøre det for dig.

Kontakten, det er, hvad du selv ser og oplever, og hvordan du 
gennemarbejder det. Kontakten er nemlig den måde, du forstår det 
på, og den måde som du reagerer på, når først du forstår det. Og 
det kan godt tage lidt tid i begyndelsen. Både før du virkelig forstår 
det, men også før du selv reagerer på det. 

Alting tager tid, og det gør kontakten naturligvis også. 
Og som man også siger mange andre steder, og det er ikke kun 

her, jeg snakker om nu, så er der ikke mange genveje til ægte rutiner. 
Og sådan ligger landet altså også med enhver form for kontakt. 

Den er der først rigtigt, når den virkelig er der!
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KONTROLBILLEDET
 

 
 
Kontrolbilledet er det, som du observerer i landskabet.

Om det er skævt eller kantet. Om linjerne er lige og om hjørnerne 
nu er rundede eller hårdt kantede.

Om der er spejlinger eller forskydninger. Eller om vandspejlet er 
stille, riflet og i klart oprør.

Balancen er nemlig også en stor del af kontrolbilledet.
Inde i dig selv og i alle andre mennesker er der også et billede, og 

det er den billedbalance, du omhyggeligt skal finde. Og som de nu 
vil hjælpe dig med, hvis ikke du kan det af dig selv.

For nogle gange, så kan man bare ikke selv! 
Men det er der heldigvis også en stor og venlig forståelse for. Og 

derfor er det også en meget taknemmelig hjælp, hvis de andre så 
kan gøre det for dig. 

Ordne billedet og stille det i balance − og helt tydeligt oppe i dit 
eget hoved, mener jeg.

Så du i det mindste selv kan få det lært. Og kun ved hjælp af det!
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MODTAGELSEN

 
 
Der vil også altid være en slags modtagelse. 

Stor eller lille, den skal nok være der − og den har mange former 
at gøre det med.

Det kan for eksempel godt være en tyk borgmester, en slagter, 
tynde piger med omviklede hårboller, der tilsammen synger som 
et kor − en tynd skolelærer eller som her, en læge helt uden briller, 
der så alligevel ligger tydeligt fremme, i brystlommen på hans hvide 
kittel. 

Men det er heller ikke det, der er vigtigt, når vi snakker om 
modtagelsen. Det vigtigste er, at der rent faktisk er en modtagelse. 

For hvis der ikke er en, så er man absolut lige vidt og kunne for 
den sags skyld ikke engang være landet endnu. 

Det er modtagelsen, der bekræfter landingen − og sådan er det! 
At den er gået vellykket for sig, kan man sige. For hvis noget er 

gået helt galt under selve landingen, ja, så vil der slet ikke være en 
modtagelse. Måske noget andet, og det ved jeg så ikke lige, hvad 
det så er for noget, og hvad det i givet fald skulle være. 

Jeg ved blot, at der bør være en form for modtagelse straks efter 
landingen. For det siger reglerne nemlig også.
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ANKOMSTEN

 
 
Ankomstområdet ser altid nyt ud, for det skal det gøre! 

For det er det første, man ser straks efter landingen, og det er 
netop det særlige ved et helt nyt sted. 

Det kan godt være en hangar, en stor græsplæne eller en skole-
bygning, ja, eller et hospital, men det er ikke det, som er vigtigt. Jeg 
mener, det er ikke det, som har den helt store betydning. Hvis man 
altså sammenligner, og det synes jeg egentlig, at man bør gøre hver 
gang. Det vigtigste er, at det er helt nyt fra begyndelsen af, og at det 
er første gang, man ser det.

Så pakker de ud på sovesalen, og det er næsten også som en lille 
film, hvor man selv står lidt bagude og ser, at de gør det. Pakker ud 
som sagt, for det gør man altid straks efter landingen. Ja, det er en 
del af landingens regler, kunne man sige. En af grundreglerne! 

Det hele er nemlig så nyt, og så pakker man ud og kommer 
på plads, og bliver stille og roligt selv en del af alt det nye, som 
så ganske langsomt holder op med at være så utrolig nyt. For nu 
kender man allerede en smule mere til det og ved også, hvor man 
skal gå hen og så videre. 

For efter et stykke tid, så holder det nye simpelthen op og bliver 
erstattet med noget andet. Tit med hverdagen − og alle de andre 
helt almindelige dage, som der naturligvis også er på sådan et sted. 
For det skal der jo være, for ellers kan det slet ikke forstås, tror jeg. 
Hvis det bare forsatte med at være nyt, nyt hele tiden. Ja, så ville 
ingen jo til sidst kunne finde hoved og hale og enden på det. Og 
forstå hvordan det ellers skulle være, og hvordan det rent faktisk var 
tænkt at skulle være helt fra begyndelsen af. 

Jeg mener, intet er vel nyt hele tiden, og sådan er det også efter 
landingen.
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HOSPITALET

 
 
Hospitalet lå for sig selv og på en mægtig bakke, hvor det tronede 
med sine høje tårne, som et gammelt, smukt slot og med en mægtig 
flot udsigt ud mod byen, der lå så fladt som muligt i horisonten.

Hospitalet var ikke bare et hospital, nej, det var en hel by. En 
hospitalsby af de helt store! Og ligesom andre gamle byer så havde 
det her hospital også rigtige tårne. Og det var det bedste af det og 
langt det flotteste på hospitalsbygningerne. De mange fine tårne af 
mursten og med ægte grønne kobbertage. 

Hospitalet var meget gammelt, og det var bygget langt før, nogen 
rigtig havde tænkt det igennem. For det er altid ekstremt svært at 
se ind i fremtiden, og at spå om den, når den kommer. Ja, hvis man 
da overhovedet kan det? 

Og man kunne meget nemt blive forvirret over, hvor man nu skulle 
gå hen, fordi der var så mange bygninger, og fordi hospitalsbyen 
bare var så enorm at befinde sig i. Så i begyndelsen gav man bare op 
når som helst, og når man var gået forkert i et godt stykke tid. Før 
man så igen og endnu en gang bad en ny voksen om at blive fulgt 
til døren og det rigtige sted hen. Når man nu alligevel var faret helt 
vild og fortabt næsten også, i alle de røde bygninger og i de mange 
tusinde, hvide sprossevinduer og gangstier og gangsystemer, der 
også var alle steder. Så man næsten ikke kunne se andet end dem og 
så bare vide, at man alligevel slet ikke vidste, hvor de nu gik hen, og 
hvor de endte til sidst, når det kom til stykket.

De fleste bygninger og huse på hospitalet var bygget ned i jorden 
for at give plads til flere etager. Så på den måde, kunne man faktisk 
gå nede under jorden uden at være overdækket. 

For der var ligesom nogle små gangstier med cementfliser rundt 
om hver eneste bygning. Altså svalegange, som man også kalder 
dem, men her blot under jordens niveau og slet ikke oppe i luften. 
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Der så igen, var forbundet med alle de andre små gangstier, og 
med små, buede, murstensmurede porte og sjove, hemmelige 
krummelureåbninger alle vegne, og med afskallede og pilrådne 
døre. Og på alle bygningerne, hvis man altså så godt efter, ja, 
det behøvede man egentlig slet ikke. For alle steder var der spor 
efter tilmurede vinduer og skjulte døre, hvor mureren havde lavet 
fejl eller bare fortrudt et vindue og så gjort det større eller måske 
mindre, et helt andet sted på hospitalet. Ja, det kunne man jo ikke 
med sikkerhed vide, hvor var. Men man kunne godt se efter, for det 
havde enhver jo ret til, og det gjorde man da også. 

Og alle vegne i hospitalsbyen hang der gamle porcelænslamper − 
som smukke, hvide glaskugler, der engang, da de var blevet hængt 
op havde brugt petroleum og gas som brændstof. 

Porcelænslamperne blev først tændt, når det blev rigtig aften. 
Og de sad altid de mest pudsige steder og andre steder også, helt 
oppe på nogle forhistoriske kirkehvælvinger − og på de sidste af 
de ældste, oldgamle kampestensvægge, som ingen vist regnede for 
noget særligt. 

Og andre steder på hospitalet var der fyldt op med lange, gamle 
mure og alle mulige slags træer, og også cypresser, som var klippet 
pæne, i de underligste faconer og gjort til serier af præcis de samme. 
Og helt andre steder, voksede der grøn skovmos og rensdyrlav, midt 
oppe på taget af patientbarakkerne, som var de ældste træbygninger 
og meget halvrådne at se på. 

Og helt ude i det yderste stykke af hospitalet, stod der en 
fuldkommen opgivet bygning. Som en åben pyntekasse med små 
hylder i. I fem etager og halvt nedrevet − og med skæve, takkede 
mursten i siderne. Som en grov og knækket kam − og helt fyldt op 
med mos og uendelige kravleplanter. Så det mest af alt lignede, et 
stort og gammelt træskib, som uden varsel var gået på grund midt 
i græsplænen. Og som nu bare rådnede op, så alle i det mindste 
kunne se det.




