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1.   

Cafeteriaforpagter Futter blev revet ud af sit 

dagdrømmeri, da han hørte døren gå ude i 

vestibulen. Det var alt for tidligt. Der skulle ikke 

komme spillere allerede nu. Han blev lidt arrig over at 

blive forstyrret, da han ikke følte sig parat til at gå i 

gang. Han havde sine rutiner før han kunne arbejde 

optimalt. Nu skulle han til at sælge uden at have sat 

sig helt op til det. Futter rettede ryggen og stod 

afventende. Han var alligevel lidt nysgerrig på, hvem 

det end var. Det kunne være Formand Messing eller 

Kattie. 

 

2. 

Dennis kom raskt nærmest hoppende ind i 

cafeteriaet. Han var i strålende humør. I dag kunne 

han modstå selv Futters lunefulde humør, ja, til tider 

direkte aggressive stil overfor ham. Han valgte at gå 

positivt til værks. Han ville imødekomme Futter med 

god karma. Hvis de to, bare i dag, kunne komme godt 

ud af det med hinanden.   

”Goddag Futter”, råbte Dennis med en alt for lys 

stemme. Han havde hørt, at hvis man artikulerede 

med en lys stemme, ville det bringe glæde frem i 

andre. Noget man ofte gjorde med babyer. 

Futters begyndende arrighed var absolut ikke blevet 

tæmmet, da han så Dennis komme springende ind i 
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lokalet som en anden Antilope. Han kunne ikke udstå 

synet af Dennis. Han tav med vilje. Den sejr skulle 

Dennis ikke have. Dette var kamp. Dennis skulle vide, 

at han ikke fik velvilje.  

 

3. 

Dennis satte sig ved et bord og tog en mappe frem. 

Han skulle forberede næste uges træning. Han havde 

tænkt sig noget aerobic som opvarmning. Men lige i 

det øjeblik var han mest optaget af bare at få en god 

start på eftermiddagen mellem ham og Futter. Dennis 

tænkte sig ikke om. 

”Ja, ja, alt er ved det gamle”, sagde Dennis endnu 

engang med lys stemmeføring. Han vidste, at det var 

sprængfarligt at benytte sig af ironi over for Futter, 

men Dennis havde også sin stolthed og ville ikke lade 

sig kue. Det var dog dråben for Futter, der var gnaven 

over, at dagen nu var ødelagt, fordi Dennis skulle 

komme her før tid, ja, i det hele taget fordi det var 

Dennis, som var kommet. Futter så rødt. 

”Din forpulede unge. Hvad fanden ved du om at være 

træner. Pludselig er man noget ved musikken, 

kommer anstigende med mappe og tror man er 

noget. Ja, jeg tror ikke en skid på dig. Du er jo ikke 

andet end et skvat. Ved du overhovedet noget om 

livet, om modgang? Du er sikkert en af dem, der 

falder over en tændstik, hvis man råber du skal passe 
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på, når du løber. Og så er det vel hjem til mor og 

trøstes. Din lille mide. Hvis det stod til mig, skulle du 

ikke rende rundt hernede på upassende tidspunkter, 

ja, du skulle faktisk ikke sætte dine ben hernede mere 

nogensinde. Forkælede møgunge. Du er snart 30, 

men opfører dig som en på 10. Ha, tisser du også i 

sengen, Dennis? Gu’ gør du så. At jeg kan holde dit 

grimme tudefjæs ud, forstår jeg ikke. Vatpik. Jeg får 

mavesår af sådan nogen som dig. Pyh for helvede. Og 

købe noget her kan du heller ikke. Dit nærige svin. 

Hvad ved du? Pisse arrogant som du sidder der. Jeg 

burde give dig en røvfuld. Banke noget fornuft ind i 

hovedet på dig, din idiot.” 

 

4. 

Futter kunne være blevet ved. Han havde hurtigt følt, 

at han havde ordet i sin magt, og det var længe siden, 

at han var kommet af med sine frustrationer overfor 

Dennis. Dennis der kom hernede og charmerede alle 

de kvindelige spillere. Det skulle han ikke komme 

godt af sted med. Dennis sad og var dybt chokeret og 

ikke mindst bange, hvilket Futter, som en hund, 

kunne lugte. Det opildnede ham til at fortsætte, men 

i samme øjeblik kom Formand Messing ind af døren. 

Futter slog om, som om ingenting var sket. 

”Næ, der har vi jo formanden. Hvilken fornøjelse. Det 

er altid rart med nogle fornuftige folk i klubbens 
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cafeteria. Hvordan har vi det så i dag?”, sagde Futter 

med en lys stemme. Futter brugte vi-form, for han så 

Formand Messing som sit ligestykke.  

 

5. 

Formand Messing kom direkte hjemme fra sin kone 

Kattie og var derfor ikke i det bedste humør. Han var 

meget sulten og var der noget der kunne slå 

formanden ud af kurs, var det at være formand på 

tom mave.  

”Hold din kæft! Hvad er dagens ret?”, råbte Messing 

hårdt tilbage til Futter. Messing var ikke i humør til at 

udveksle small talk nu da maven rumlede. Han var lidt 

indebrændt. Efter maden! Efter maden kunne de tale. 

Messing kunne faktisk tale med om lidt af hvert. Han 

var det, man kunne kalde lettere filosofisk anlagt, når 

han selv skulle sige det. 

 

6. 

Futter forstod straks, at al fokus nu skulle rettes mod 

Formand Messing. Han ville nøde ham, og han havde 

selvfølgelig sin Futterburger i tankerne. Dennis kunne 

han tage sig af senere. 

”Ja, ja, gamle jas. Øh, dagens ret. Lad mig se!…”, 

sagde Futter for at virke, som om han tænkte på 

noget meget specielt til Formanden. Futter ville selv 

kalde det en kunstpause. Hurtigt blev han dog klar 
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over, at det ikke var tid til spekulative salgstricks. 

Formand Messing sendte ham onde øjne. 

”I dag er det formandens livret; Futterburger med 

pommes frites. Ja, og du må selv vælge dressing til 

både burger og pommes frites, så, ja, hvad siger 

formanden til det?”. Futter følte sig som verdens 

bedste mand. Både godmodig og fleksibel. Her skulle 

ikke være smalle steder. Denne situation krævede 

ikke salgsteknik men åbenhjertighed. Det var trods alt 

formanden, som Futter betragtede som sin bedste 

ven. Efter det de havde haft sammen i så lang tid 

efterhånden. Den store hemmelighed. 

 

7. 

”Stik mig to wienerpølser og seks brød. 1/4 sennep i 

forhold til ketchup. Det er en uskik med alt det 

sennep”, sagde Messing filosofisk. Først nu lagde han 

mærke til Dennis, som han havde et faderligt forhold 

til. Han smilede underfundigt til Dennis. 

”Hvad skal det gøre godt for, hvad Dennis, hvad skal 

det gøre godt for? Vi lever i en verden fuld af, ja, fuld 

af sennep. Sig mig Dennis! Hvis ketchup er det gode i 

denne verden, og sennep er det dårlige, er det så ikke 

klart, at vi skal have mindre sennep?”, spurgte 

Messing, som i et spørgsmål, hvor han havde givet 

svaret på forhånd.  
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8. 

Dennis syntes nu nok, at det var volapyk, da det var 

klart for en hver, at det var en kendsgerning, at der 

var mindre sennep i forhold til ketchup. Det kunne 

man jo se, når folk bestilte pølser ved pølsemanden. 

De skulle altid have mindre sennep end ketchup. Men 

Formand Messing var en vigtig allieret i 

badmintonklubben. Dennis var imødekommende. 

”Jeg må give formanden ret. Desuden er sennep som 

regel et fransk produkt, hvor selve pølsen er af tysk 

oprindelse. Og hvor spiller de mest badminton? I 

Tyskland. Ikke i Frankrig”, sagde Dennis meget 

diplomatisk. 

”God pointe, men du glemmer ketchuppen. Hvor er 

ketchuppen i alt dette? Ketchuppen!?”. Formand 

Messing fiskede efter et svar, som ophøjede ketchup 

til den eneste sandhed indenfor spektret af 

dressinger. Det fik han. 

”Ketchuppen er det blod, der flyder i vores årer. Det 

er selve livet. Som du selv siger; det er det gode”. 

Dennis vidste lige, hvilke knapper han skulle trykke 

på. Messing blev da også ovenud begejstret. 

”Bravo Dennis. Vi to skal blande ketchup en dag. Vi 

skal være ketchupbrødre! Men sig mig Dennis, hvad 

er din ketchuptype?”, spurgte Messing legende. Han 

havde helt glemt sin nagende sult.  
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”Den er positiv, hvilket vil sige af typen Heinz.”, 

legede Dennis med. Messings mundvige bøjede 

pludselig oprigtigt nedad i bar ærgrelse over svaret. 

”Ahr, det var ærgerligt. Min er Beauvais. Nå, de er 

alligevel beslægtede, så vi er på en måde i familie 

alligevel. Brødre skal vi blive.”, råbte Messing 

højtideligt. 

 

9. 

Futter havde under deres samtale stået trippende og 

var blevet godt rød i hovedet af arrigskab over, at 

Messing på den måde inviterede Dennis ind i 

formandens familie. Han havde inderligt håbet på, at 

samtalen havde hidset formanden op nu han var så 

sulten. Der var noget alt for jovialt over den måde de 

omgik hinanden på. Han følte, at han måtte bryde 

ind, inden det blev alt for venskabeligt mellem de to. 

”Ja, Formand Messing har ret. Beauvais er den 

bedste. Heinz er kun for slyngler og 

fremmedarbejdere. Så er det sagt!”, råbte Futter 

igennem lokalet med næsen i sky. Futter mente, at 

det var et velvalgt tidspunkt at bringe Dennis’ polske 

baggrund op. Futter havde aldrig diskuteret politik 

med formanden, men han var næsten sikker på, at de 

delte samme politiske standpunkt. Men der tog 

Futter umiddelbart fejl. 
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”Vil Futter øjeblikkeligt vare sin mund! Kalder du 

vores succestræner for en slyngel og en 

fremmedarbejder? Min ketchupbror!?”, svarede 

Messing igen. Dennis ville gerne forsone dem alle 

sammen, men Futter kom ham i forkøbet med en vag 

blanding af ingenting. 

”Ja, det gjorde jeg vist, øh, nej, ikke på den måde. Jeg 

mente bare…”, mumlede han. Dennis så sit snit til at 

komme på god fod med Futter. Hvis han reddede 

ham ud af sin pinefulde situation, ville Futter måske 

se lidt mere positivt på ham. Især hvis det kom frem 

at han og Simone. 

 

10. 

”Futter har faktisk ret. Jeg har polske aner.” sagde 

Dennis ligeså stille. Futter reagerede dog omvendt af, 

hvad Dennis havde håbet. Han greb straks Dennis’ 

indrømmelse i luften og skød med skarpt. 

”Ja, der kan du se Formand Messing. Han er en 

latterlig lille roeplukker. Dennis’ mor stor med røven i 

vejret nede på Lolland.”, hoverede Futter. Han 

mente, at Dennis nu var sat på plads. Den normale 

orden var genindført og respekten vundet tilbage. 

Futter stod og grinede fjoget over hele ansigtet. Det 

blev for meget for Dennis, som havde sin mor meget 

kær. Dennis var, når det kom til stykket, meget stolt 

over sin mors polske arbejderbaggrund. 
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”Stop lige der, Futter! Stop!”, råbte Dennis og blev 

med ét overrasket over sit høje tonefald.  

 

11. 

Formand Messing vågnede op efter at have 

filosoferet over sine ketchuptanker. 

”Futter, Futter, Futter! Verden er ikke så sort og hvid, 

som du gør den til. Om halvtreds år bliver Beauvais 

erstattet af en blanding mellem hakkede æbler og 

konserveringsmidler, og til den tid vil alt ketchup 

smage så afskyeligt som hos pølsemanden. Tomater 

er en uddøende grøntsag. De bliver sprøjtet til med 

pesticider, som snart ikke vil have nogen ordentlig 

effekt mod skadedyr, fordi de bliver immune over for 

pesticiderne, og når den dag kommer, bliver det en 

ond og grusom sennepsverden.”. Formanden havde 

talt, mens han havde følt en besnærende 

fornemmelse i maven og derfor bevægede sig mod 

døren. Formand Messing havde altid problemer med 

maven, hvis ikke den indeholdte et vis kvantum af 

mad. Som det sidste vendte han sig om mod Dennis 

og Futter. Til Dennis sendte han et undskyldende blik, 

mens han til Futter med sit blik gjorde opmærksom 

på, at det hastede med de pølser og den Beauvais. 

Han forsvandt ud af døren i en gakket gangart.  
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12. 

Der var helt stille i cafeteriaet, men inde bag disken 

rasede det i Futters hovede. Der var mange 

omstændigheder han pludselig skulle tage stilling til, 

men det var svært for ham på grund af raseriet. Først 

Dennis, tænkte han.  

”Ketchupbrødre! Din røvslikker. Se nu hvad du 

gjorde! Nu fik du ham over på din side.”, råbte han alt 

imens det med ét gik op for ham, at han ikke havde 

Beauvais ketchup. 

”Ketchup! KETCHUP! Hvad gør jeg? Formand Messing 

vil have Beauvais. Hvad fanden er der galt med 

Pølsemandens? Det er din skyld, Dennis. Dig og alt 

din ketchupsnak. Nu bliver du nødt til at skaffe noget 

Beauvais til formandens wienerpølser. Det er dig, der 

har rodet os ud i dette her.”, råbte Futter panisk til 

Dennis.  

 

13. 

Dennis opfattede det svage punkt hos Futter. Det var 

tid til at forhandle, mente han. 

”Os ud i det her? Jeg har ikke noget at gøre med de 

wienerpølser, og hvorfor skal jeg hjælpe dig, der ikke 

bestiller andet end at svine mig til fra jeg kommer til 

jeg går.”, sagde Dennis resolut. Han var mere modig 

nu, da Formand Messing var kommet. Desuden havde 

han en instinktiv fornemmelse af, at Futter ville blive 
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mere venligtsindet, hvis han blev presset lidt ud i den 

situation, som så ud til at påvirke ham så meget, at 

han ville gå langt for at skaffe Beauvais til formanden.  

 

14. 

Dennis’ fornemmelse var på kort sigt rigtig. Futter fik 

et lidt lidende ansigtsudtryk og nærmede sig Dennis. 

Han lagde kærligt armen om Dennis. 

”Dennis. Hør nu her! Vi er jo inderst inde gode 

venner. Det er jo bare min jargon. Det er kærligt 

ment. Ja, det er på måde det samme som at prygle sit 

barn. Det er for det bedste. Ha, ha. Bortset fra at jeg 

selvfølgelig ikke slår dig.”, gryntede Futter og spillede 

underlegen. Han var overbevist om, at han godt 

kunne slække lidt på sin stolthed nu, da det var en del 

af en større plan. Han manipulerede. Det var det han 

gjorde. Dennis var nu ikke sådan at lege med. Især 

ikke da Futter løj. 

”Du har engang kylet et ølglas i nakken på mig.”, 

rettede Dennis. Han mente det var en god anledning 

til, at Futter kunne komme med en undskyldning over 

den meningsløse gerning sidste år.  

 

15. 

Futter havde ikke lige haft den handling i tankerne. 

Han havde været temmelig fuld til den klubfest. 

Faktisk var han gået amok. Han kunne ikke rigtig 
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huske noget, men han havde fået vished, da Formand 

Messing irettesatte ham hjemme i kælderen hos 

Messing. Nu måtte Futter redde situationen. Han 

kunne godt se, at det måske havde været lige overilet 

nok med det ølglas, men på den anden side var det 

Dennis’ skyld, at han var blevet sur til den fest sidste 

år. 

”Ha. Ah, jamen det, ha, ha, nåh, ha, ha. Den lille 

bagatel. Ja, du kunne også bare have holdt fingrene 

fra Simone. Det var sådan set retfærdigheden, der 

sejrede. Ja, den hændelse ville blive takseret til den 

samme straf i byretten!”. Futter fornemmede han var 

på dybt vand. Nu blev han nødt til at gå linen ud. 

Dennis kunne overhovedet ikke se noget 

retfærdighed i, at han dengang fik en længere flænge 

i hovedbunden. 

”Mener du helt alvorligt, at byretten ville give mig en 

straf, som skulle takseres til at få kastet en halv liter 

fadøl og et glas i hovedet, fordi jeg dansede helt 

uskyldigt med din ekskæreste?”, sagde Dennis 

koncentreret med en langsom artikulation, alt imens 

han prøvede at forstå idéen i Futters udspil. Dennis 

kunne godt høre, at det var langt ude dét Futter 

påstod, men Futter var nu engang så udspekuleret, at 

der måtte ligge et eller andet bag.  
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16. 

Futter ville ikke gi’ sig. Han følte en snert af 

usikkerhed, som irriterede ham, da det var Dennis, en 

anden-generations dansker, han stod over for. Dennis 

kunne sgu’ da heller ikke stå der og insinuere, at han 

kendte det danske retssystem bedre end ham. Dennis 

var jo i virkeligheden stadig en ussel polak. Sådan 

nogen troede jo, at de kunne tillade sig hvad som 

helst i det danske samfund – og slippe fra det. Men 

Futter skulle nok vise overlegenhed. Han var 

fuldblodsdansker.  

”Jeg kender systemet indefra. Jeg er vokset op med 

det og skolet i det. Ligesom min far og hans far før 

ham og hans far før ham og hans…, og ja, der er 

faktisk alternative straffemetoder i nogle kommuner. 

Hvis jeg var dommer, så var du blevet sendt hjem til 

Polen på stedet.” sagde Futter nu med sikkerhed i 

stemmeføringen. Af de to var han da den eneste, der 

kunne udtale sig om det danske retssystem. Dennis 

havde overhovedet ingen ret til at blande sig i sådan 

noget. Dennis var målløs. 

”Herre Jemini. Jeg kan kun grine af dig. Du er 

simpelthen for langt ude.” sagde Dennis 

hovedrystende. Futter blev lidt paf over Dennis’ 

pludselige mod.  

”Grin du bare, men jeg står og mangler noget 

Beauvais. Dennis? Hvis du nu henter noget Beauvais 



 14 

til Formand Messings pølser, så lover jeg ikke at 

sende dig hjem, når jeg bliver dommer en dag.”, 

sagde Futter insisterende. Dennis var nu ligeglad med 

om han fornærmede Futter eller ej. 

”Hvis du bliver dommer i dette her samfund, så lover 

jeg, at du ikke skal anstrenge dig for at få mig ud af 

landet. Jeg rejser nemlig frivilligt.”, ironiserede 

Dennis, som følte at han nu endelig var trådt i 

karakter overfor Futter. Futter begyndte at få en 

anden mere rødlig ansigtsfarve. Han havde søgt 

tilbage bag baren, og i det øjeblik havde han fået greb 

om et fadølsglas under disken. Han måtte tage de 

stryg, som Messing ville give ham i kælderen, men 

Dennis skulle ikke slippe godt fra sin næsvished.  

 

17. 

Dennis slap uvidende for endnu et ølglas i hovedet. I 

samme øjeblik som Futter havde tænkt sig at 

gennemføre sit angreb, kom Simone ind af døren 

med en ung flot fyr under armen. Futter gjorde sin 

knugende hånd fri fra glasset og rettede sig op. 

Dennis’ blik ændrede hurtig retning fra Futter til 

Simone og videre til den unge fyr. Var der noget 

Dennis ikke vidste om? Var der noget Futter ikke 

kendte til? 
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18. 

”Simone?”, sagde Futter og Dennis i kor. 

”Mojn med jer drenge.”, råbte Simone på klingende 

sønderjysk. Det var ikke mange år siden hun var 

flyttet til Amager.  

”Mojn Simone.”, sagde Futter på fladt Amar’kansk. 

Han smilede og gik hende i møde for at give hende et 

stort varmt knus. Simone stod ret op og ned og blev 

klemt i lang tid af Futter, som aldrig helt forstod, at 

det virkede akavet, når et umiddelbart venskabeligt 

knus varede alt for længe. Futter lagde dog altid 

meget i det, og han var sikker på, at det var sådan 

Simone ville have det. Han tænkte ikke meget over, at 

Simone havde droppet ham efter kort tid, netop fordi 

han var alt det hun ikke ville have. Mens Futter 

glemte alt om tid og sted, sendte Dennis hende 

mistænkelige øjne – ikke på grund af Futters opførsel, 

men fordi hun stod der med en fremmed meget ung 

og flot fyr ved sin side.  

 

19. 

Simone derimod var optaget af at få luft, og følte det 

var tid for Futter at slippe hende.  

”Nå bette Futter. Nu har du vist fået din ration!”, 

skæmtede hun. Var der noget sønderjyder kunne, var 

det at sige fra uden at støde nogen. Futter vågnede 

op og trak sig lidt tilbage. Dog havde han stadig 




