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SKUESPILLEREN: 

 

Kamma Larsen døde alene hjemme en vintermorgen, tre og 

halvfems år gammel. Det er ikke helt dårligt at nå den alder, så 

det er nærmest forventeligt, at nu må det være på tide at takke 

af for denne gang. Kamma Larsen var i mange årtier en feteret 

og fejret skuespiller både på teater, film og TV. Folkekær og 

altid parat til at optræde med sit privatlivs op og nedture i 

ugebladene. Hun var helt klar over, at de kulørte magasiner 

stimulerede hendes karriere, og hendes sorger og glæder 

tilhørte da også hendes publikum.  

Kamma Larsen var sirligt bygget fra naturens hånd. Alt på 

hende var perfekt. Huden lys og glat, og stemmen smittede med 

sin perlende latter, der som et værn mod sine omgivelser gjorde 

hende på en gang både urørlig og elsket. Det glade var en 

teknik, hun dyrkede hele livet, og hvem elsker ikke glæden og 

uskylden? Men Kamma Larsen var ingen uskyldighed, det 

kunne hendes mange ægtemænd tale med om. De røg ud og ind 

af døren, men på trods af den megen aktivitet, så fik Kamma 

Larsen kun et enkelt barn, en pige, som nu er otte og halvtreds 

år gammel og resultatet af en lidenskabelig affære med en 

musiker fra Ålborg. Forholdet varede dog ikke længe, 

musikeren havde ikke levet helt op til Kamma Larsens 

forventninger, og før abortens æra blev en velskabt pige født. 

Jeanne hedder hun.  

Da Kamma Larsen fyldte to og firs år, fik hun sin 

afskedsforestilling på Det Kongelige Teater. Hun blev hyldet af 



 

 

 

kollegaer og teaterdirektøren med blomster og taler. Publikum 

gav stående ovationer, der næsten ingen ende ville tage.  

Hun boede, hvor hun havde boet de sidste fem og fyrre år, i en 

stor patricierlejlighed i det indre København, og som årene gik, 

og alderen ubønhørligt skred frem, blev det store 

marmorbadeværelse hendes nye scene, men den forestilling 

brød hun sig ikke om. Kroppen i spejlet var visnet, håret tyndt 

og leverpletterne bredte sig som pletter af brun sovs på hendes 

hvide hud. Afskyeligt og ensomt.        

 

Det første, hushjælpen gjorde, når hun kom om morgenen, var 

at lufte ud i soveværelset, for Kamma Larsen sov altid med 

lukkede vinduer og varme på apparaterne. Først da det var 

gjort, så hun nærmere på Kamma Larsens stille krop i sengen. 

Det var mærkeligt, at det lille menneske, der lå der, var den 

engang så berømte og feterede skuespiller. I døden er vi alle 

ens. Hushjælpen trak dynen op over Kamma Larsens hoved, 

meget forsigtigt, for hun havde lært at være lidt bange for 

Kamma Larsen, og det kunne selv døden ikke lave om på.  

 

Jeanne mobiliserede både manden og deres ældste søn, da 

hushjælpen ringede og fortalte, at hendes mor var død. Jeanne 

havde aldrig haft særlig megen kontakt med sin mor, hun havde 

kun en svag erindring om juleaftener og noget med en 

sommerferie i Hundested og en kæreste til moren, hun ikke 

kunne lide. Jeanne havde aldrig forsonet sig med sin mor, 

selvom hun de senere år havde været på besøg nogle gange. 

Kamma Larsen havde rakt en hånd ud efter datteren, men for 

sent, afstanden var blevet for stor, og Jeanne følte intet for sin 

mor. Kun, måske, medlidenhed.  

Med Kristian i hånden og sønnen forsigtig bagefter trådte 

Jeanne ind i lejligheden. Der lugtede tungt og sødt af indelukke 

og gammelt pudder. Kristian kiggede på alle malerierne og 

spekulerede på, hvor meget de mon var værd. De silkebetrukne 



 

 

 

møbler og gulvtæpperne så dyre ud. Jeanne så et kort øjeblik fra 

den åbne dør på konturerne af sin døde mor under dynen, så 

vendte hun om. Hun blev genert, det var for intimt og 

ubehageligt.  

 

Auktionshuset vurderede Kamma Larsens indbo og mente nok, 

at det kunne indbringe en god sum penge. Her spillede det også 

en rolle, at det havde tilhørt den gamle skuespiller, der nu fik 

sin genopstandelse i alenlange nekrologer, og alle ugebladene 

bragte billeder fra hendes karriere og privatliv.  

Jeanne og Kristian organiserede tømningen af lejligheden, og 

det var et stort arbejde. Da de tunge gardiner var væk, og 

væggene tømt for malerier, var lejligheden ikke noget kønt syn 

længere. Det var som om, at først nu var Kamma Larsen for 

alvor død. Her havde hun levet i så mange år, at lejligheden var 

blevet en del af hendes fysiske jeg, men nu var kun lugten 

tilbage, som en sidste stædig påmindelse om den store 

skuespiller.  

Som i alle de store gamle patricierlejligheder var der et 

pigekammer bag køkkenet. Jeanne og Kristian havde hidtil ikke 

været opmærksom på det. Jeanne tog i døren, men den var låst. 

Det undrede hende, men pigeværelset havde ikke været brugt i 

årevis, så moren havde nok været ligeglad med det i den store 

lejlighed. Først ledte de efter nøglen, men den var ingen steder 

at finde. De fandt ellers gamle nøgler alle vegne, bare ikke til 

pigekammeret. Så tog Kristian fat, når sidste udvej er rå kraft. 

Han bandede og skiftevis skubbede og hev i døren, men lige 

meget hjalp det. Den var solid og rokkede sig ikke ud af stedet. 

Det var måske kun skrammel, der gemte sig derinde, men 

ryddes skulle det jo, så der blev ringet efter en låsesmed.  

Det var uden større interesse at Jeanne og Kristian fulgte 

låsesmedens arbejde med den genstridige dør. Da de endelig fik 

døren op og kiggede ind i værelset, mødte et mærkeligt syn 

dem. Værelset var stoppet med pakker fra gulv til loft. De var 



 

 

 

alle sammen uåbnede med fint gavepapir og silkebånd i sløjfer. 

Jeanne stirrede og havde svært ved at forstå, hvad det var hun 

så. Kristian så heller ikke ud til at fatte noget som helst, han 

blev lidt uhyggelig til mode og holdt Jeanne tilbage, da hun 

gjorde mine til at træde helt ind i værelset. Hun gjorde sig fri, 

nu havde nysgerrigheden taget over, og efter et par raske skridt 

hentede hun en pakke ned fra en af bunkerne og tog den med ud 

i køkkenet for at se nærmere på den. Forsigtigt, som var det en 

gave til hende selv, hun var spændt på hvad det var, løsnede 

hun de fine bånd og fjernede papiret. Inden i lå en lækker 

cremefarvet cashmere-sweater. Jeanne løftede den forsigtigt op 

og holdt den ud for sig. Størrelse medium. Hvem var den købt 

til? Et vedhæftet kort med morens tynde håndskrift gav en slags 

forklaring, men det var meget forvirrende. Kortet var til Gudrun 

Dahl, og hende kendte Jeanne godt som en af morens kollegaer 

på teatret. Moren ønskede Gudrun Dahl tillykke med 

anmeldelserne, og nu skulle de snart ses igen. Et par ord til en 

tilsyneladende god ven, men noget var rivende galt med datoen 

på den lille hilsen. Gudrun Dahl døde for mange år siden, 

mange år før gaven til hende blev købt. Da Jeanne havde sundet 

sig lidt og kommet sig over overraskelsen, gik det op for hende, 

at alle pakkerne i værelset nok var gaver, moren havde købt. 

Dyre gaver i fint gavepapir stablet alle vegne i det lille værelse, 

hvad i alverden betød dog det her? Midt på gulvet stod en vase 

med en kæmpe buket visne blomster. Vasen var for længst 

tørret ud for vand, men blomsterbuketten var stadig indpakket i 

cellofanen fra blomsterhandleren. Det var et underligt syn. 

Buketten var ikke en af morens mange gaver til sine venner. På 

kuverten, der var hæftet på cellofanen, stod en kærlig hilsen og 

tak for mage år sammen fra kollegaer på teatret. Jeanne gættede 

på, at buketten var fra morens afskedsforestilling for mange år 

siden, men hvorfor havde hun aldrig den pakket ud? 

Jeanne begyndte at åbne pakker. Kristian tog også fat, og ikke 

mindst sønnen, som lidt for ivrigt flåede i bånd og papir. Snart 



 

 

 

flød gulvet i æsker og indpakningspapir. Det her var helt absurd 

og mindede om en juleaftendrøm. Dyre indkøb væltede ud af 

pakkerne, eller gaverne, som det jo skulle forestille at være. Der 

var hilsner og tillykke fra moren i alle gaverne. Mange af 

navnene kendte Jeanne godt, og mystikken gentog sig: De fleste 

var døde for mange år siden. Det gav overhovedet ingen 

mening, og æske efter æske blev åbnet med meningsløse små 

breve fra moren til et stort galleri af gamle venner. 

Herrehandsker i fint kalveskind og florlet lingeri, helt tydeligt 

til en ung pige. Støvler med pelskant og høje hæle, et 

armbåndsur, silkeslips, et par Valentinoskjorter og sågar 

børnetøj.  Jeanne kunne ikke lade være med at prøve en pelshue 

i mink. Kristian smilede og nikke opfordrende til hende, og hun 

kiggede på et lille vedhæng. Pelshuen var købt i ”Chez 

Marianne”. En af Strøgets dyreste forretninger, og moren havde 

skrevet en lille hilsen til endnu en gammel afdød kollega. 

Jeanne måtte indrømme, at hun havde håbet at finde sit navn på 

en af morens mange gavepakker, men det gjorde hun ikke. 

Eneste trøst var, at alle gaverne var købt til afdøde venner, og 

hun var dog i live.  

 

Kamma Larsen så mistrøstigt ud af vinduet. Våde snefnug drev 

ned ad ruden og slørede udsigten til Kongens Nytorv. Det var 

mørkt og vådt denne aften i januar, og køen af biler stod næsten 

stille i den opkørte sne.  

Hun var blevet en ensom gammel dame. Af familie havde hun 

kun datteren, Jeanne, alle hendes gamle herrebekendtskaber 

inklusive ægtemændene var døde. Jeanne vidste hun ikke ret 

meget om, hun havde en tåget forestilling om, at datteren vist 

nok havde noget med dyr at gøre. Dyrlæge? Det gøs i hende 

ved tanken, det bedste ved dyrene var pelsværket. Ikke at 

Kamma var vegetar, men hun havde bare aldrig selv taget sig af 

madlavning, så var hun fri for at tænke på, hvorfra kødet 

stammede.  



 

 

 

Kamma Larsen havde ikke været på gaden hele dagen og for 

resten heller ikke i går. Det var ellers en fast rutine, at hun hver 

dag gik en lang spadseretur gennem byen. Når hun således gik 

sine ture, kunne hun ikke lade være med at kigge, om der dog 

ikke var nogen, som så efter hende, fordi der gik jo Kamma 

Larsen. Nej, det skete aldrig mere, og det gjorde hende 

deprimeret.  

Kamma Larsen havde som sagt sine rutiner, og spadsereturene 

havde sine formål. Hun styrede målrettet mod byens bedste 

forretninger og fik foran butiksruden hurtig færten af et godt 

køb, og hun gjorde altid opmærksom på, at det var en god ven, 

eller familie, hun købte gaven til. Hun fortalte om detaljer og 

små pudsigheder, som knyttede sig til netop dette indkøb. 

Ekspedienten skulle have det indtryk, at hun var ombejlet og 

ikke mindst meget generøs. Det var sådan, hun ville opleve sig 

selv, og den oplevelse ville hun ikke være alene om. Butikkerne 

var blevet hendes nye scene og ekspedienten den udvalgte 

blandt hendes store publikum, som hun kastede sin stråleglans 

over. Ekspedienterne var lykkeligt uvidende om deres rolle i 

Kamma Larsens scenekunst. Den lille gamle dame i det fine tøj 

var blevet et kendt ansigt i byens dyre forretninger, ikke fordi 

nogen anede, hvem hun var, hun var bare en god kunde, intet 

andet.  

Når Kamma Larsen kom hjem med dagens indkøb, måtte hun 

sikre sig, at hushjælpen ikke var der. Nøglen til pigekammeret 

bag køkkenet bar hun altid på sig. Det værelse skulle ingen 

anden have adgang til. Hun låste op, og når hun tændte lyset, 

blev hun modtaget af alle gaverne, fint stablet og sat i 

rækkefølge efter det årstal, de var sat til hvile her. Hver gave 

var et menneske, hun havde kendt på sin vej gennem livet, og 

hun hørte et kor af stemmer, der takkede hende. Kamma Larsen 

smilede nådigt og nejede let. Det var hendes afskedsforestilling, 

og publikum rejste sig for at hylde teaterets store dame.  



 

 

 

Den sidste aften Kamma Larsen gik i seng, kunne hun ikke 

falde i søvn. Hun lå og kiggede op i loftet med hovedet fuld af 

de mærkeligste tanker; de plagede hende, og hun kunne ikke 

finde fred. Trafikstøjen fra Kongens Nytorv trængte svagt 

gennem vinduerne, hvad lavede alle de mennesker?  Kamma 

Larsen holdt fast i nøglen, hun knugede den med begge hænder 

mod brystet, som var den et kors. Det var en stor gammeldags 

nøgle til den slags låse, der var lette at dirke op, men den tanke 

var aldrig faldet hende ind. Det var jo nøglen til Perleporten, og 

nu var hun på vej til alle herlighederne og Vor Herres milde 

gaver. 

 

Jeanne blev forbavset, da bedemanden gav hende en nøgle, han 

havde fundet på hendes mor. Hun forstod straks, at det måtte 

være den nøgle til pigekammeret, de ikke havde kunnet finde. 

Hun sagde pænt tak, men hvad skulle hun dog bruge den til?  

 

                         

I SKYEN 

 

 Arne Nikolaj Petersen: Af jord er du kommet. Til jord skal du 

blive. Af jorden skal du igen opstå.  

Jorden rasler mod kistelåget, og mellem hver skovlfuld løfter 

præsten hovedet og stirrer på sin menighed med et 

gennemborende blik, så ingen skal være i tvivl om, at Arne 

Nikolaj Petersen nu er på vej til paradis. Bodil snøfter bag sit 

lommetørklæde, men holder alligevel øje med Gunnar på 

forreste række. Hun bliver varm, da hun ser ham diskret vifte 

med en finger på en fræk måde.  

Det er kun familien, der har fået plads oppe ved alteret tæt på 

kisten. Fire stole på hver side, men de fleste står tomme. Bodil 



 

 

 

sukker, og søster Bente stirrer på præstens hånd med skovlen. 

Hun tænker på sin altankasse, og at det er på tide at sætte 

blomster ud. Seks tomme stole og et lidt åndsfraværende 

søskendepar.     

En dag i maj kom Arne hjem med en ny kammerat, han havde 

truffet nede på havnen, og Bodil syntes, han er sød. Gunnar er 

både flot og charmerende. Hun planter de to mænd side om side 

i sofaen, og så kommer der både kager og kaffe på bordet. 

Bodil kigger på dem. Arne rører, som han plejer, alt for længe i 

kaffekoppen og er fuldkommen tavs. Gunnar derimod snakker 

livligt til Bodil, og hun syntes, han ser så mærkeligt på hende, 

men alligevel kan hun ikke lade være med at møde hans blik. 

Det er ligesom om, hendes egen Arne forsvinder. Ved siden af 

Gunnar i sofaen er der helt gråt, hendes mand er blevet til en 

tåge, og hun må koncentrere sig for at se, om han stadig er til 

stede.  

Allerede efter en times tid skal Gunnar afsted. Hunden skal 

luftes, den har været alene hele dagen, forklarer han og smiler 

undskyldende til Bodil. De to mænd giver hinanden hånden, og 

Arne synes, det har været rigtig hyggeligt, så det må de snart 

gøre om. Bodil skynder sig at nikke, og oppe i hendes hoved 

rumsterer en ensom mand med hund. Ugift.  

I deres store ægteseng, som de købte på afbetaling for mange, 

mange år siden, ligger Bodil vågen. Arne sover tungt med alle 

de små lyde, hun kender så godt. Engang var det hyggeligt og 

trygt, nu er alle ægtesengens lyde varsler om alderdom. Disse 

tanker holder hende vågen, for kærlighed er noget mærkeligt 

noget, og efter atten år er glansen ligesom gået af Sankt 

Gertrud. Jovist elsker hun da sin Arne, men livet er jo langt, og 

tanken om alle årene, der ligger forude i samme seng med 

samme mand, gør hende dødtræt.    

Nu kan man sige, at Arnes kønne ven kom meget tilpas ind i 

den lille familie. Bodil lurer og spekulerer, så det driver. 



 

 

 

Strømmen er stærk ind gennem Thyborøn Kanal, og 

Vesterhavets vandmasser bliver presset ind i Limfjorden. Den 

lille færge fra Agger kæmper tappert for at holde kursen mod 

Thyborøn, og de få passagerer sidder i deres biler og gynger 

med. Det føles lidt tryggere at blive i bilen, og når stævnen 

hugger i bølgerne, klarer vinduesviskerne fint de friske sprøjt 

på ruden. Arnes kaffekrus kurer op og ned ad skottet i takt med 

færgens rulninger i søen, men Arne langer rutineret en hånd ud; 

næsten uden at kigge fanger han kruset, inden kaffen skvulper 

over. Kaffen kan holde sig varm hele vejen fra Agger til 

Thyborøn, men turen tager også kun sølle ti minutter. Ikke lang 

tid, og som kaptajn drømmer Arne nu og da om større 

udfordringer, men konen holder ham på plads, og nu er årene 

gået. Det er også godt nok, Arne elsker sin Bodil, så intet offer 

er for stort. 

Gunnar parkerer sin nye Nissan pickup truck foran Café 

Ankerpladsen. Bilen får et hurtigt, men kærligt klap på køleren, 

inden han husvant skubber døren op ind til cafeen. Ingrid sætter 

straks en Hancock på disken, da hun ser Gunnar i døren. 

Gunnar syntes ”Hancock” lyder lidt frækt, så det er hans favorit 

øl. Ingrid når lige akkurat at ”knappe op”, før Gunnar griber 

flasken og strejfer hendes varme hånd. Ingrid smiler 

overbærende, hun kender sine lus på gangen. Der sidder et par 

mænd i cafeen. De rafler og har kun et kort nik til overs for 

Gunnar, som bliver stående ved baren. Ingrid hiver øller fra 

kassen ind i køleskabet under bardisken, men hun kan ikke lade 

være med at holde øje med Gunnar i smug. Han ser godt ud, og 

hun gør sig nogle frække tanker om, hvad hun kunne bruge ham 

til. Gunnar er optaget af sin smartphone, og Ingrid eksisterer 

ikke i hans hoved mere. Det gør derimod Bodil, hvis nummer 

han med rutine taster ind. Han vender sig samtidig væk fra 

bardisken for at være mere diskret og uden for hørevidde. 



 

 

 

Bodil skynder sig ind i soveværelset og roder i hast i 

sengebordets skuffe for at få fat i den hoppende og larmende 

mobiltelefon. Hun lyser op i et saligt smil, da hun ser, hvem det 

er, der vil have fat i hende, men inden hun svarer, kan hun ikke 

lade være med at kaste et hastigt blik ud i entreen. Hun vogter 

over sin hemmelighed, som en tyv med fingrene i 

smykkeskrinet. Hun ved, hvad Gunnar vil. Han vil have hende, 

og som sædvanligt skal det gå stærkt. Arne er i Agger og står 

ind i havnen kokken 17.45. Det ved Bodil alt om. Hun kan 

færgens sejlplan udenad. Hendes lyst varmer hendes skød, 

ligeså sikkert som hendes mands lille færge overholder 

timeplanen. ”Min elskovsplan”, tænker Bodil og får travlt med 

at komme ud i badeværelset.  

I de gamle sømandshjem stod der i vinduet et par puddelhunde i 

fint porcelæn. Hundene sad længselsfuldt og kiggede ud af 

vinduet. Vistnok et udtryk for konens længsel efter manden på 

havet, men der var en snedig detalje i den rørende historie. Hvis 

hundene i stedet skuede indad, så var det signal om, at manden 

ikke var hjemme, og så kunne liderligheden få frit løb i de små 

hjem. Den slags arrangementer er gudskelov helt overflødige i 

dag. En glad Gunnar propper mobilen i lommen og tømmer i 

hast sin Hancock bajer. Han giver Ingrid et flygtigt nik til 

afsked, og så er førsteelskeren på vej.  

Ægtesengen vågner til liv og glade dage. Bodil griber fat og 

trækker til, hun ved, hvad der skal gøres, og Gunnar stivner i et 

lykkeligt grin. De går til den, og Gunnar er gudskelov mand for 

at holde den kørende, indtil Bodil med et skrig himler, og 

hendes lemmer falder slapt ud til siden. Sådan, og kun med lidt 

variationer nu og da, har konen og elskeren deres faste rutine. 

Det er også praktisk, for tiden er altid knap, men heldigvis giver 

Arnes lille færge meget belejligt nogle trut ved indsejlingen 

gennem molehovederne. Så er det på tide, at Gunnar gør sig 

færdig og hurtigt kommer i bukserne og ud af døren. Lidt for 



 

 

 

hurtigt, tænker Bodil, for der er stadig god tid til, at Arne 

dukker op, men når Gunnar er færdig med hende, så er han 

færdig. Punktum. Hun ligger lidt dum tilbage og bliver hver 

gang lidt ked af det, men så tænker hun på næste gang, og det 

hjælper, for Gunnar har behov, og derfor er han trofast.  

Det her kan jo ikke blive ved i al evighed. Bodils ræsonnement 

er ligeså klart, som det er pinefuldt.   

Arne står ind i havnen med færgen, og han kan ikke lade være 

med at se, om hans nye vens fiskerkutter ligger ved kajen, og 

hvis han kan se Gunnar ombord, giver han et hurtigt trut i 

hornet for at få Gunnar til at vende sig om og vinke. Det er 

sådan en hyggelig rutine, som glæder Arne meget, og nogle 

gange får de sig en øl sammen på Café Ankerpladsen, når Arne 

har fyraften og er gået fra borde. Men i dag ligger Gunnars båd 

tom på sin plads. Arne kigger forgæves efter vennen. Båden er 

allerede ryddet, og garnene renset, så det betyder vel, at dagens 

fangst ikke har været noget at snakke om, eller måske har 

Gunnar slet ikke været på havet i dag?  

Bodil står i køkkenet og skræller kartofler, da hun hører 

entredøren åbnes og lukkes. Arne er hjemme, og vanen tro, står 

han hurtigt i den åbne køkkendør. 

Så er jeg hjemme, meddeler han fuldstændigt overflødigt. Bodil 

vender sig ikke om, hun nøjes med at trække på skulderen. En 

tavs kommentar til noget fuldstændig ligegyldigt. Arne er en 

både flink og glad mand, så han opfatter slet ikke Bodils kulde. 

Han elsker sin kone og tager de få skridt ud i køkkenet for at 

give hende en kærlig krammer bagfra. Det skulle han ikke have 

gjort, og i mange dage derefter spekulerede han på, hvad der 

var gået galt. Såret på maven var ikke dybt, det var sådan set 

ikke noget at snakke om. Kartoffelskrælleren havde ikke gjort 

stor skade gennem jakke og sweater, men Bodil havde tudet, 

efter hun havde vendt sig med et ryk og jaget den i hans mave. 



 

 

 

Hun forklarede senere, at hun var blevet forskrækket; det havde 

været en helt spontan reaktion, som hun ikke kunne forklare.  

Hændelsen fik også Bodil til at spekulere. Hvad havde fået 

hende til at reagere så voldsomt? Hun bryder sig ikke om 

tanken, men det har nok noget at gøre med Gunnar, som hun 

ikke kan undvære. Arnes kærlighed er blevet en daglig byrde. 

Jo mere hun afviser ham i sengen, og jo mere hun laver scener 

og skælder ud, jo mere dukker han sig og kigger på hende med 

sine bedende øjne. Hun hader hans forslåede og krybende 

hundeblik. Hans evindelige krav på hendes kærlighed er 

uudholdelig, hun er dog for helvede ikke hans mor. Vel? Da 

hun plantede kartoffelskrælleren i hans mave, havde hun fået en 

underlig lystfølelse. Et splitsekund så hun for sig, Arne synke 

død om på køkkengulvet. Tanken skræmte hende, men hun 

kunne ikke slippe den og begyndte at fantasere om et liv uden 

Arne. Han er en del år ældre end hende, og han har tegnet en 

solid livsforsikring for at sikre hende økonomisk den dag, han 

falder bort. Den livsforsikring vender han mange gange tilbage 

til, og hver gang skal hun omfavne ham og være fortvivlet, hvis 

han døde før hende. Den komedie er hun efterhånden godt træt 

af.  

Bodil og Arnes hjem er røgfrit. Det betyder, at hver gang 

Gunnar stiller for at tage fat i Bodil, så skodder han sin cigaret 

lige ved hoveddøren og smider meget sjusket skoddet fra sig i 

det lille rosenbed med fuglebadekarret. Det bryder Bodil sig 

ikke om, men lige meget hvor tit hun beder Gunnar om lade 

være, må hun alligevel nu og da samle skod op. Så en dag da 

Arne kommer hjem, ser han noget, han slet ikke bryder sig om. 

Forsigtigt samler han et par cigaretskod op fra rosenbedet og 

studerer dem omhyggeligt. Han snuser og piller, men klog på 

mysteriet bliver han ikke.  

Bodil har lige tisset færdig og ser kritisk på sit ansigt i spejlet 

og det uglede hår, som hun i hast glatter og får bragt i orden, da 



 

 

 

hun hører den velkendte lyd af entredøren og Arnes skridt ude i 

gangen. 

”Hvem har smidt cigaretskod i roserne? Har du haft besøg?” 

Bodil kommer ud fra badeværelset og grebet af panik, giver 

hun postbuddet skylden. Arne bliver meget forarget og vil klage 

over postbuddets opførsel, men det syntes Bodil er en rigtig 

dårlig ide. Det er synd for postbuddet. 

Herregud, de par cigaretskod, siger hun og klapper ham 

beroligende på kinden, men Arne er meget ophidset over, at 

postbuddet kan finde på at smide sine skod i hans elskede 

rosenbed. Det finder han sig ikke i, og det skal der klages over. 

Bodil protesterer forgæves.  

Et stærkt irriteret postbud kender ikke noget til henkastede 

cigaretskod, og i øvrigt så ryger han slet ikke. Arne undskylder, 

og hjemme igen vil Bodil slet ikke tale om det. ”Postbud eller 

hvad? Er det ikke ligegyldigt?” Arne kan ikke forstå, at hun 

tager det så let. Nogen må jo have været tæt oppe ved 

hoveddøren og måske ligefrem indenfor. 

Arne begynder at spekulere, og han bryder sig ikke om de 

tanker, der melder sig i hans hoved. Han er faktisk kommet i 

tanke om noget, som gør ham ked af det. Flere gange, når han 

har været på Cafe Ankerpladsen sammen med Gunnar, er de 

søgt udenfor, fordi Gunnar vil ryge. Arne vil nødig mistænke 

sin bedste ven, men Gunnar ryger samme cigaretmærke som 

skodderne i rosenbedet. Selvom Marlboro ikke er et særlig solgt 

mærke, er det nok en tilfældighed, men det nager alligevel. 

Arne begynder at holde øje med Gunnars bundgarnsbåd, og det 

forekommer ham, at Gunnar lidt for tit har lagt til kaj og losset 

færdig, når han anløber med færgen fra Agger. Hvad har 

Gunnar så travlt med? Netop sådan en dag, hvor Gunnars båd 

ligger tom og fortøjet, beslutter Arne at gøre noget, så han kan 

blive de mørke tanker kvit. Han har nøjagtigt 20 minutter, inden 

han skal returnere med færgen til Agger, så han skal skynde sig 



 

 

 

at nå hjem og tilbage igen inden afgang. Han kaster sig hidsigt 

over sin cykel og overlader den forbavsede dæksmatros at klare 

fortøjninger og landgangsklapper alene. Arne tramper hidsigt 

på sin cykel gennem byen. Den stejle Havnegade, han som barn 

spurtede op ad, giver ham nu åndenød, og det svier i lungerne, 

men han giver ikke op. De grimme tanker er den ild, der driver 

han frem. På toppen af den stejle gade får han det pludseligt 

underligt. Han hiver efter vejret og er svimmel. Det lykkes ham 

at stå af cyklen uden at falde, og med blodet dunkende i 

tindingerne af anstrengelse vakler han usikkert hen til den 

frelsende bænk ved busstoppestedet. Arne er både forvirret og 

bange, men langsomt kommer han til sig selv og tørrer 

koldsveden af panden med jakkeærmet. Han får åndedrættet 

under kontrol, og mens han således sidder og sunder sig på 

bænken, begynder han at se sig forsigtigt omkring. Det vil være 

flovt, hvis nogen har bemærket skibskaptajnen, som alle jo 

kender, smide cyklen og vakle rundt som en fuld mand, men 

ingen har tilsyneladende set noget, så Arne samler kræfter til at 

få sig selv og cyklen på højkant og komme videre. I et roligere 

tempo nærmer han sig nu hjemmet. Turen fra havnen har han 

cyklet hver dag i mange år. Vejen hjem er mere end bare de 

små gader, det er selve symbolet på livet og familien. 

Regelmæssighed og kærlighed forudsætter hinanden, tænker 

han, og tanken om, at Bodil træder ved siden af den vej, kan 

han ikke bære.  

Han plejer altid at køre cyklen ind i carporten, men i dag står 

han af allerede ude på vejen og kigger. Så gør han noget, han 

aldrig har gjort før, han læner cyklen op ad postkassen og 

nærmer sig tøvende og langsomt huset.  

Søster Bente er på besøg. Bodil har inviteret hende over til lidt 

hyggesludder og kaffe. Det er noget de to søstre jævnligt gør, 

og så får den ikke for lidt, når deres respektive mænd kommer 

på tale. Det gør de med garanti hver gang.  



 

 

 

”Der kommer han jo”. Det er Bente, som i vinduet kan se, at 

Arne har sat sin cykel op ad postkassen. Bodil kommer på 

højkant i sofaen og ser i hast på uret. ”Jamen, han har da en tur 

til”, siger hun forbavset. Uden for vinduet i den lille forhave, 

ser de Arne skrå ind på plænen, men de kan ikke se, hvor han 

vil hen. ”Hvad glor han efter?” Bente presser ansigtet mod 

ruden, men hun kan ikke se Arne mere. Bodil har dog sin 

mistanke om, hvad det er hendes mand ”glor” efter.  

”Det ser sjusket ud med den cykel op ad postkassen”, siger 

Bente med rynkede bryn.  

Hun har opgivet at se, hvad Arne har for, men han står ganske 

rigtigt og stirrer ned i rosenbedet. Der er ikke skyggen af 

cigaretskod. Han vil helst skynde sig tilbage til færgen, men 

beslutter alligevel at kigge kort indenfor. Bodil har besøg, men 

det er ikke Gunnar, det er søster Bente. ”Hvad skulle du dér?” 

Bodil stiller skarpt, da Arne står i stuen, og Bente fikserer ham 

med et misbilligende blik. Der skal ikke være tvivl om, at hun 

støtter sin søster, hvis ægtemanden finder på at opføre sig 

underligt. ”Jeg skulle bare lige se rosenbedet” ”Fandt du 

noget?” Bodil lyder iskold, og Bente nikker uden at vide 

hvorfor. ”Næe.” ” Der ser du, ikke? Postbuddet fik nok 

alligevel en lærestreg.” Svarer Arne og prøver at se ud som en 

mand, der har ordnet sagerne. Bente er ved at sprænges af 

nysgerrighed. ”Hvad har postbuddet gjort?” Buser det ud af 

hende. ”Ikke noget, han ryger ikke Marlboro, for han ryger slet 

ikke.” Bodil fanger omgående finten med ”Marlboro” og 

spidser munden koldt og tænksomt. ”Er du ikke snart færdig 

med dit vrøvl om de cigaretskod?” Hvæser hun, og øjnene 

skyder lyn. Arne trækker på skulderen og prøver at forlade 

stuen så værdigt som muligt. 

Bente lægger en trøstende arm om sin søster. De kan begge se, 

Arne kaste sig over cyklen ude ved postkassen og spurte tilbage 

til havnen. ”Hvad ville han?” Bente stiller det helt naturlige 



 

 

 

spørgsmål. Hun ved ikke noget om Gunnar, og Bodil vil helst 

have sin hemmelige lyst i fred. Indtil videre i hvert fald, tænker 

hun, men hvad så når dette ”indtil videre” er brugt op?  

Arne suser tilbage ned ad Havnegade. Vinden køler hans 

brændende ansigt, og han ved ikke, om han skal være tilfreds 

eller ej. Godt nok har hans lille udflugt været overflødig, men 

hvorfor blev Bodil så hidsig, da han nævnte at postbuddet ikke 

røg Marlboro-cigaretter?  Han kan ikke få fred for sin grimme 

mistanke om Bodil og Gunnar. Han hiver ophidset efter vejret. 

Dæksmatrosen ser sin kaptajn i hæsblæsende fart nærme sig 

færgen. Der er fire minutter til afgang, så hvorfor har han så 

meget fart på? Landgangsklapperne er stadig nede, og 

vogndækket er endnu tomt. Arnes cykel slingrer, men taber 

ikke fart. Han har kurs lige direkte mod klapperne og det 

tomme vogndæk. Matrosen stirrer og må i en fart springe til 

side, da Arne suser ombord. Hans øjne buler, men ser 

ingenting. Det går stærkt. Så ramler Arne og cykel mod 

agterstavnen med et brag. Mågerne letter forskrækkede med 

vrede skrig, og Arne fortsætter i en bue ud over styret og 

direkte videre ned i havnens grumsede vand. Matrosen styrter 

til, men der er kun bobler at se, der hvor Arne forsvandt.  

Det vakte en del opmærksomhed i byen, at kaptajnen på sin 

cykel var kørt tværs gennem sin færge og i havnen. Liget blev 

bjærget, og efter obduktionen fik man forklaringen. Arne døde 

af en blodprop i hjertet. Matrosen syntes, det var uhyggeligt at 

tænke på, at Arne ifølge lægerne allerede var død, da han kørte 

ombord i sin vanvittige fart. Kroppen havde som en hovedløs 

høne fortsat med at arbejde.  

Arne skal kremeres, og hans aske strøs i havet. Bodil henter 

Arnes urne hos bedemanden på torvet. Den bliver udleveret i en 

kartonæske, og hun er overrasket over, hvor meget den vejer. 

Det er dog kun aske, tænker hun og ryster den lidt, hvis noget 

ikke er kommet rigtigt på plads. Gunnar, som jo var Arnes 



 

 

 

bedste ven, tilbyder at sejle ud på havet med urnen, og sådan 

bliver det.  

Det er et dejligt vejr. Solen skinner, ikke en vind rører sig, og 

Vesterhavet er spejlblankt. Båden står ud gennem havneløbet. 

Bodil har pakket Arnes urne ud, og nu står den fin og blank i 

forstavnen. Den er dekoreret med røde roser og hjerter og var 

en af bedemandens både pæneste og dyreste. Det syntes Bodil 

nok, hun ville ofre på ham. Hun er alene med Gunnar i båden, 

hun vil ikke have andre med. Søster Bente forstod det ikke, 

men Bodil syntes, at det her er noget særligt, som hun og 

Gunnar skal være alene om.  

Ingen af dem kan huske, hvad bedemanden havde sagt om 

reglerne for bisættelse til havs. Det skal forgå et eller andet 

antal sømil fra kysten, men hvor mange kan de ikke huske.  

Gunnar sætter fart på skruen, så de kommer godt derudaf. Det 

er begyndt at blæse op og sorte skyer trækker sig sammen ude i 

horisonten. Bodil bliver lidt bekymret, men Gunnar vil længere 

ud. ” Han skal ikke drysses ud her, hvor jeg sætter garn.” 

Gunnar ser ikke ud til, at den beslutning er til diskussion. 

Kutteren begynder at rulle i den voksende sø, og Bodil må 

skynde sig ud i forstavnen for at holde fast på urnen. Hun sætter 

sig med den i skødet, og hendes hænder hviler på de glatte 

porcelænssider. Hun synes, den er køn, og hun vil beholde den, 

når de har tømt den for Arne. Nu blæser det mere op og strint af 

røgvand står ind over rælingen. Bodil flytter sig med urnen helt 

ned agter. Gunnar brummer misfornøjet, fordi han må klemme 

sig op ad rattet for at give plads til hende. Nu må de være nået 

langt nok ud, og båden krænger kraftigt, da Gunnar svajer den 

rundt, så de kan ligge med agter mod vind og bølger. Det skal 

give mere ro til at tømme asken ud i havet. Bodil beundrer 

Gunnar for hans sømandsskab og er fuldstændig tryg, selvom 

blæsten har taget betragteligt til og nu begynder at nærme sig 

kulingsstyrke. Det volder lidt problemer at få låget af Arnes 



 

 

 

aske, og først da Gunnar kommer til med sine stærke næver, 

lykkes det. Bodil læner sig ud over rælingen og vender bunden i 

vejret på urnen. Gunnar holder med den ene hånd fast i hendes 

ben, så hun ikke ryger med Arne overbord. Asken slipper 

urnen. Bodil stirrer: Det ligner det rugmel, hun bager brød af. 

Er det, hvad der blev af Arne? Vinden tager i asken, men i 

stedet for at forsvinde i havet, så hvirvler den rundt som 

dansende feer om båden. Bodil og Gunnar ser fortabte ud, 

asken vil ikke ned i havet, vinden blæser den hid og did og hele 

tiden rundt om båden. Gunnar lægger roret hårdt om og sætter 

motoren i voldsomme omdrejninger. Nu skal de fanden gale 

mig tilbage til havnen. Motoren larmer, og bølgerne skubber på 

agter fra, så Gunnars båd skyder en god fart, men vinden bærer 

asken med. Den følger efter båden som en grå sky, og Bodil 

stirrer, grebet af det underlige syn. Gunnar vender sig og 

grynter irriteret, men der er ikke flere omdrejninger i motoren.        

Hele vejen tilbage og helt ind i havnen følger askeskyen med. 

Det er uhyggeligt, og både Bodil og Gunnar har travlt med at 

komme fra borde og hjem. Det ligner nærmest en flugt gennem 

byen, men heldigvis ser det ud til, at askeskyen ikke følger med 

op ad Havnegade. De stopper forpustede og lettede op. ”Arne 

bliver nok nede i havnen ved sin elskede færge.” Gunnar prøver 

at være morsom. De fortsætter i rolig gang hjem til Bodil. Hun 

har købt lidt lækkerier i Brugsen og en flaske Lysholmer. Bodil 

syntes trods alt, at de skal mindes Arne på en ordentlig måde.  

Senere går det, som det skal gå. Gunnar tager hende og hun 

hviner af fryd. Men bagefter i badeværelset foran spejlet, da 

Bodil børster håret, opdager hun små skæl drysse fra håret. 

Skæl har hun aldrig haft, og hun kigger nærmere på dem. Hun 

gribes af rædsel, for det er ikke skæl, det er aske. Hun ryster 

håret, roder op i det, og jo mere hun gør det, jo mere aske 

hvirvles op. Bodil flår døren op til soveværelset, hun tør ikke 

være alene med sig selv og asken ude i badeværelset. På sengen 



 

 

 

sidder Gunnar og foretager sig underlige ting. Han hopper 

rundt, som havde han lopper over det hele, men det er noget 

meget værre. Sengen er grå af aske, og han banker og regerer 

med lagen og dyne. 

Gunnar vil ikke sætte sine ben i Bodils hus mere, faktisk så vil 

han ikke have noget at gøre med hende. Aldrig mere. Enken er 

ikke glad, hun savner de grundige knald, men intet varer jo 

evigt, er hendes snusfornuftige ræsonnement. Det er der 

tilsyneladende noget andet, der gør. I dag, mange år efter Arnes 

død, kan Bodil stadig pille aske ud af hår og tøj, faktisk så blev 

hun gråhåret i en al for tidlig alder. Arne var alligevel ikke 

sådan en slapsvans. 

                           

ROSA VINGE 

Sandra pakker parykken fra Anker og Løvbo ud. Håret er 

kastanierødt, glat og langt nok til, at hun kan arbejde med det. 

Hun lader håret falde løst mellem fingrene. Hun elsker den 

silkebløde fornemmelse, som fylder hende med tryghed og 

professionel glæde. ”Jeg iscenesætter hoveder”, tænker hun, 

mens hun med en lang rød negl piller ved det lille stykke lærred 

i parykkens kant, der fortæller, hvem parykken er lavet til. 

”Rosa Vinge” står der med en lidt udflydende blækskrift.  

       

Rosa Vinge har den kvindelige hovedrolle i filmen, som om få 

uger starter optagelserne, og Sandra er filmens make-up artist, 

eller sminkør, som det plejede at hedde på mere jævnt 

filmsprog. Sandra er ikke alene dygtig, hun er også meget 

populær blandt både skuespillere og kollegaer. Sidst i 

trediverne, høj og langlemmet med et kort blondt strithår og en 

mund, der i et grin kan nå fra øre til øre, er hun ikke til at 

overse. Hun fløjter sagte på en melodi, som hun ikke rigtigt kan 

huske, mens hun sætter parykken på parykhovedet og forsigtigt 



 

 

 

begynder at børste hårene. Klemt ind i rammen på det store 

spejl over sminkebordet sidder et fotografi af Malene Schwartz 

med store mørke solbriller og tørklæde. Solbrillerne, fordi hun 

skal spille blind. Først til sidst i filmen smider hun brillerne, 

fordi en mirakellæge i Amerika redder hendes syn, så hun 

endelig kan se det hvide slot, hun har drømt om hele livet.  

 

”Drømmen om det hvide slot” havde premiere 26. december 

1962 i Palladium Biografen i København samt en række 

biografer over hele landet. En håndfuld af Danmarks 

populæreste skuespillere sikrede fulde huse. Sandra havde 

sammen med hele filmholdet siddet i studiets biograf og set den 

gamle folkekomedie, som producenten, Kaj Christian, satser på 

vil sælge en masse billetter, hvis den bliver lavet en gang til. 

Kaj Christian rejser sig efter forevisningen og stiller sig op 

foran lærredet. Der skal lige siges et par ord om den stramme 

økonomi, som betyder, at alle skal arbejde helvedes hurtigt, og 

det er også derfor, at studiet har hyret landets bedste filmhold. 

Den sang har man hørt før. Kaj er en jovial mand med fyldig 

mave og glat tilbagefriseret hår. Han er en mand, der er meget 

tilstede; han fylder meget og griner meget, og han kan lide at 

optræde som den bramfri uskyldighed. Kaj Christian er fem og 

halvtreds og kan stadig ikke lade være med at lægge en kærlig 

hånd på de unge piger, han har ansat på studiet. Når han langer 

ud efter dem og krammer dem, så oplever han sig selv som 

meget uhøjtidelig og elsket. Ingen har vovet at fortælle ham, 

hvad pigerne oplever.  

Kajs far havde i tidernes morgen været en stor mand inden for 

dansk film, og Kajs mor en kendt skuespiller, så han er arveligt 

belastet, som han altid ynder at sige. Selv har Kaj i sin karriere 

som producent også haft rimeligt held i sprøjten. Han har tæft 

for, hvad folk går efter, og det er jo en god ting, hvis man vil 

leve af det. Hele fødekæden af biografejere, udlejningsselskab 



 

 

 

og den statslige støtte til filmkunsten har kvalitetsstemplet både 

det kunstneriske og det økonomiske initiativ, så med tidens 

populæreste skuespillere er banen kridtet op til endnu engang 

”Drømmen om det hvide slot”.  

Hele filmholdet samles i kantinen. Studiet giver en god frokost, 

og så er det meningen, at ordet skal være frit til spørgsmål, hvis 

nogen har noget, de er i tvivl om, eller hvis der ligefrem er 

nogen, der er utilfredse med et eller andet. Det sidste er man 

meget forsigtig med. Som freelance filmarbejder skal man ikke 

have ry for at være et brokkehoved. Sandra sidder sammen med 

Elise, filmens kostumier, som altid optræder i mærkelige og 

farvestrålende gevandter. Elise ser ud, som om hun er sidst i 

trediverne, men hendes alder er alligevel ubestemmelig. Det 

lille runde hoved med de store, altid smilende øjne narrer. 

Sandra kan godt blive lidt irriteret på hende. Elises energi og 

engagement virker lidt kunstig. ”Hun kan sgu da ikke hver gang 

optræde, som om det var verdens mest vidunderlige film”, 

tænker hun surt. Selv oplever hun, at hun bliver mere og mere 

kritisk, og glæden ved at være sammen med kammeraterne er 

nogle gange større end glæden over filmen, de skal i gang med.  

Elise har vendt sig mod tonemesteren, Kurt, som sidder ved 

bordet bagved sammen med lysfolkene. De to er øjensynligt 

glade for at skulle være sammen på jobbet. Sandra kan ikke 

lade være med at spekulere på, om der er en lille romance på 

vej. På hver filmproduktion er der altid nogle, der dyrker lidt 

utroskab, især selvfølgelig når hele holdet er udstationeret på 

locations over længere tid. Indspilningen af ”Drømmen” skal 

for en stor del skydes på Lerchenborg Slot, og der bliver 

vistnok indkvartering på et hotel i Kalundborg.  

Mogens, filmens produktionsleder og Kaj Christians højre 

hånd, har rejst sig og står nu stille og ser ud over filmholdet. 

Han venter åbenbart på, at nogen af egen drift skal spørge ham 

om noget. Der sker ingenting, alle snakker højt og livligt, så 



 

 

 

han prøver først at rømme sig, og da ingen reagerer på det, slår 

han på sin kaffekop. ”Hvis I har noget at spørge om, så frem 

med det”, siger han højt, næsten råbende. ”Ham, der lavede den 

rigtige, jeg mener første film, er han død eller hvad?”  

Spørgsmålet fra filmens unge lydassistent, Ejnar, lyder meget 

uskyldigt, men der sænker sig en mærkbar tavshed over 

filmholdet. Det ligger i luften, at det er useriøst at hive en 

gammel folkekomedie-traver op af skuffen. Er ambitionerne 

virkelig ikke større end flad kassetænkning? Tankerne kredser 

uvilkårligt om instruktøren, der dengang lavede filmen. 

Filmholdets ældste, fotografen Henning, rejser sig. ”Ja, Anker 

er død, han døde for mange år siden.” Så sætter Henning sig 

hastigt ned igen, som havde han sagt noget upassende. ”Kendte 

du ham?” Det er Ejnar igen. ”Nej, det gjorde jeg ikke.” Siger 

Henning kort, og rækker ud efter kaffekanden. Han vil ikke ind 

i en snak om Anker og hans ”Drømmen om det hvide slot” fra 

tresserne.  

Instruktøren Nikolaj sidder ved siden af Henning. Han stirrer 

ned i bordet foran sig, som om han prøver at skjule sig og har 

trukket sig ind i sig selv. Sandra flagrer med sine lange arme i 

luften, hun vil have ordet. ”Vi mangler et par ord fra dig, 

Nikolaj, kan du ikke fortælle os lidt om, hvordan den nye 

version af ”Drømmen” skal se ud. Jeg mener, den skal vel ikke 

bare ligne den gamle. Du og Henning har sikkert gjort jer nogle 

tanker, ikke?”  

Ingen kan regne ud, om hun driller, eller om hun virkelig er 

seriøst interesseret i at høre instruktøren fortælle om filmen. 

Nikolaj strammer kæben og retter sig op, en attitude, der skal 

signalere beslutsomhed. Han rejser sig langsomt og fikserer sit 

filmhold med et stærkt blik. De kender alle sammen hans facon 

og ved, at han er ude at skide.  

””Dette er ikke kun et re-make, det er en nyfortolkning af et 

evigt gyldigt tema. Drømmen er drivkraften i al udvikling, og i 



 

 

 

vores univers er den blinde pige, der får synet tilbage, 

fortællingen om, at vi skal lære at se. I overført betydning 

naturligvis.” 

Filmholdet kigger forbløffet på deres instruktør. Har han 

alligevel greb om tingene? Nikolaj ser tilfreds på sit hold; han 

oplever, at de tænker dybt over hans ord. ”Vi skal arbejde mere 

løst på fødderne.” Siger han så og slår ud med armene i en 

gestus, der favner alle. Sandra står stadig op, nu flagrer hun 

igen med armene. ”Hvor mange kameraer skal så fise rundt på 

sættet?” Hendes friske og præcise spørgsmål bliver der grinet 

meget af. Nikolaj ser dog lidt stram ud i betrækket. ”Jeg vil 

give skuespillerne løse tøjler, og de må godt improvisere, men 

det betyder ikke at vores to kameraer skal fise planløst rundt, 

hvis det er det, du antyder. Vi skal opnå en dokumentarisk 

virkelighed, men nøje planlagt.” På de sidste ord støtter Nikolaj 

sig med begge hænder til bordet således, at han står let 

foroverbøjet mod sit hold. Det er et kropssprog, der signalerer 

magt, og det kan han godt lide. ”Godt ord igen, vi glæder os til 

at komme i gang.” Så sætter Sandra sig tilfreds ned. Nikolaj ser 

lidt forvirret ud, for nu er han så godt i gang og vil gerne sige 

noget mere, men Sandras sidste ord lød, som havde han sagt 

nok, og den fornemmelse breder sig. Ingen kigger på ham 

længere, så efter en kort tøven sætter han sig ned igen.  

Der er lunt og rart i sminkerummet, og der dufter af nylavet 

kaffe. Sandra går nynnende rundt og sætter ting på plads. 

Cremer, sminke, vat, små farvestifter, mastic, alt, hvad der kan 

gøre skuespillerne smukke eller sågar grimme, hvis det er det, 

der skal til. Sandra elsker sit lille domæne, og hvis nogle af 

mændene på holdet tropper op hos hende for at få en gratis 

klipning, så ved de godt, at det kan de glemme alt om.  

Sandra iagttager gennem vinduet taxaen ude på gårdspladsen 

parkere og chaufføren springe ud og åbne døren for sin 

passager. Sådan opfører taxachauffører sig aldrig mere, men på 



 

 

 

et filmstudie gælder bedre manerer. Kendte skuespillere kan de 

godt lide at vise lidt stil. Rosas lange ben i støvler kommer først 

til syne, så følger pelskanten og til sidst hele pelsen med Rosa 

godt gemt inden i. Mens taxaen bakker ud og kører væk, står 

Rosa stille og ser sig omkring, som om det er første gang, hun 

er på studiet. Sandheden er, at hun har været her masser af 

gange, hun er en af dansk films stjerner, og den nye indspilning 

af ”Drømmen” er blot et nummer i rækken af film i hendes 

karriere. Rosa kan ikke på stående fod huske, hvor mange film 

hun har lavet her, og det er måske det, hun står og tænker over, 

mens hendes øjne afsøger studiets blanding af barakker og 

cementhuse. Ikke særlig kønt.  

Sandra kommer ud for at hente hende og hjælper med at bære et 

par indkøbsposer. Rosa er glad for kaffen, Sandra skænker for 

hende, og mens Sandra hænger hendes pels på bøjle, synker 

Rosa tilbage i sminkestolen. Hun er godt oppe i trediverne og 

skal spille sig ned i alder. Den blinde pige i filmen skal være 

først i tyverne, men det er ikke noget problem for Rosa. Hun 

har sågar spillet teenager for ikke så mange år siden. Hendes 

publikum accepterer det uden videre. Rosa holder om 

kaffekoppen med begge hænder for at varme de spinkle fingre, 

mens Sandra henter parykken og viser den frem for hende. ”Her 

er den. Smuk, ikke?” Rosa rækker den ene hånd op og føler på 

håret. ”Får du den til at fylde ordentligt?” Sandra nikker. ”Den 

er tyk, masser af hår.” 

Sandra tager parykken tilbage. Rosa lukker øjnene, og med 

kaffekoppen i skødet lægger hun hovedet helt tilbage i stolen. 

Sandra ser ærgerlig på hende, hun ved nu, at Rosa ikke er 

særlig oplagt til at prøve hår og sminke. ”Er du træt?” Spørger 

hun og kender godt svaret, men hun synes også, at Rosa skal 

tage sig sammen. ”Vi spillede to forestillinger i går, matiné 

klokken fire og så på den igen klokken otte.” Rosa smiler svagt, 

et smil, der skal signalere både træthed og tapperhed. ”Det er 



 

 

 

hårdt.” Svarer Sandra, mens hun blidt trækker Rosa op i 

siddende stilling, så hun kan gøre hendes hår klart til at 

modtage parykken og samtidig ikke være i vejen, når hun skal 

lægge make-up. ”Er det hende?” Rosa har fået øje på 

fotografiet i spejlet. ”Ja, det er Malene Schwartz i rollen.” Hvad 

hed rollen dengang?” ”I den gamle version hed den blinde pige 

Susanne Strand, men nu altså Isabella. Det er sådan lidt mere 

spændende, ikke?” ”Jae, Isabella er bedre end Susanne, helt 

klart.” Siger Rosa så efter en lang tænkepause. ”Jeg har aldrig 

set nogen af de der gamle folkekomedier. Hun og tager 

fotografiet ned fra spejlet for at studere det nærmere. ”Jamen, 

så har du da set hende i Matador?” Rosa nikker. ”Nå ja, 

selvfølgelig, men der var hun sådan en fin og skrøbelig dame, 

der lidt for meget lignede et sammenbrud, ikke?” Rosa smiler, 

det liver hende op at drille en gammel kollega. ”Hvad siger hun 

mon til, at jeg skal indspille hendes gamle rolle?” ”Malene er 

nok ret ligeglad, hvis hun da overhovedet kan huske rollen.” 

Det kan Rosa ikke lide at høre. Betyder det, at hun skal spille 

en rolle, som ikke er værd at huske, ikke engang for den 

skuespiller, der spillede den først? Hun bliver tavs og ser sur 

ud, så nu gælder det om at få hendes humør op og komme i 

gang med arbejdet. Sandra har lagt Rosas make-up mange 

gange før, og hun ved lige præcis, hvad der skal til for at gøre 

hende glad og tryg. ”Hvis pigen er blind, hvordan lægger hun 

så selv sin make-up? Sandra stopper forbavset forberedelserne. 

Det havde hun ikke skænket en tanke. ”Godt spørgsmål, det 

aner jeg sgu ikke.” ”Måske skal jeg have læbestiften smurt godt 

ved siden af.” Sandra glor på Rosa, som bryder ud i et 

kæmpegrin. Et sekund havde Sandra troet, hun var alvorlig. 

”Hvordan tror du, Nikolaj vil reagere, hvis jeg insisterer på at 

spille rollen med læbestift smurt ud i hele ansigtet? Nu griner 

de begge, og Rosas uoplagthed er som et trylleslag forsvundet, 

og hun lægger sig tilfreds tilbage i stolen. I cirka halvdelen af 

filmen, skal hun have solbriller på, så Rosas øjne ikke kan ses. 



 

 

 

”Kan vi ikke vente lidt med øjnene, huden er lidt irriteret lige 

der.” Rosa lægger en blød finger til øjet for at vise Sandra, hvor 

det er. ”Selvfølgelig, spiller ingen rolle, det springer vi over i 

dag.” Sandra lægger en neddæmpet ansigtsminke, som mere har 

til formål at dække over Rosas egen sunde kulør. Den blinde 

pige skal fremstå bleg og smuk, er de enige om. Nu hviler 

Rosas hoved med lukkede øjne i stolen, hun slapper helt af og 

nyder Sandras arbejde med cremer og sminke. Da Sandra er 

færdig med ansigtet, henter hun parykken og bærer den 

højtidelig som en bryllupskage over til Rosa. Hun fæster den på 

hendes hoved, og den er et scoop. På trods af al bleghed giver 

den Rosa et ordentlig skud sex, som hun begejstret udtrykker 

det, da hun ser de kastanierøde lokker omkranse sit ansigt. Det 

er med kram og smil, de to senere skilles, og Sandra bliver kort 

stående og vinker, da taxaen med Rosa kører ud fra studiet.  

Første optagelsesdag er altid en meget stresset dag. Nikolaj 

havde håbet, at de kunne starte blødt med et begrænset 

program, men produktionsafdelingen har lagt fuldt 

dagsprogram allerede fra første dag. Den blinde Isabella spiller 

klaver, og i dagens første scene er hun ved klaveret, da hendes 

far kommer ind og fortæller, at han skal giftes. I dagens næste 

scener viser det sig, at stedmoderen er en ren heks, og hun og 

hendes datter kræver at få Isabellas værelse, fordi Isabella jo 

alligevel ikke har nogen glæde af udsigten. Midt i det hele 

ringer Isabellas far fra New York med den glædelige 

meddelelse, at verdens mest berømte øjenlæge vil operere 

hende, så hun kommer til at se. Isabella er lykkelig, men 

flyveren med hendes far forulykker på vej hjem over 

Atlanterhavet. Ved den meddelelse bryder Isabella sammen, og 

hendes onde stedmor afviser nu enhver tanke om den dyre 

øjenoperation. Det er mange scener på én dag, og alle er mødt 

klokken syv for at være parat til Rosas første scene ved 

klaveret.  



 

 

 

Dagsprogrammet blev, bortset fra et par enkelte nærbilleder, 

med nød og næppe nået efter en times overarbejde. Alle er 

tilfredse. Den time, de mistede var uundgåelig. De spildte tid 

allerede fra morgenstunden, fordi det så helt forkert ud, da Rosa 

skulle lade, som om hun spillede på klaveret. Efter en del 

diskussion, måtte de lave kameraindstilling og lyssætning om, 

så man undgik at se hendes hænder på klaverets tangenter. 

Nikolaj har sat sig sammen med Henning, Kaj Christian, 

Sandra og et par stykker til fra holdet for at se dagens 

optagelser igennem på monitoren. Nikolaj og Henning er 

tilfredse, det er de også nødt til, for der er ikke budget eller tid 

til at lave noget om. Kaj er begejstret. ”Fint venner, selv om 

hun er blind, ser hun skidegodt ud.” Han nikker anerkendende 

til Sandra, som vinker afværgende af de rosende ord. ”Skal vi 

ikke lige ses under fire øjne?” Siger Kaj henvendt til Nikolaj, 

og det betyder de skal ind på kontoret. Kaj rejser sig, og Nikolaj 

følger nølende efter. Han ville godt være blevet lidt længere og 

diskuteret dagens arbejde med Henning, men fornemmer, at det 

på trods af Kajs tilsyneladende gode humør trækker op til noget 

alvorligt.  

Under fire øjne er det nu ikke, for Mogens er ved at sætter et 

par kopper kaffe frem. Nikolaj kender sine lus på gangen, og 

han mere end aner, at det her drejer sig om penge eller rettere 

manglen på dem. Kaj bliver stående, han har begge hænder i 

lommen og skræver let. ”Jeg arbejder på at få udlejningen til at 

ryste op med nogle flere penge til filmen, det vil de også gerne, 

men der er et lille problem.” Her stopper Kaj og fikserer 

Nikolaj i et skarpt blik. Nikolaj aner det værste og prøver at se 

cool ud, da han med fasthed møder Kajs blik. ”Sig frem, har du 

et problem?” Nikolaj ved med det samme, at han lydt lidt for 

overlegen. ”Du har et problem, svarer Kaj skarpt, og Nikolaj 

finder cigaretterne frem og prøver ikke at virke nervøs. 

”Problemet er, at udlejningen ikke vil betale mere, hvis Ole 



 

 

 

Frandsen skal danne par med Rosa. De vil have et sikkert navn 

på til rollen.” Nikolaj farer op, det her er en total overraskelse 

for ham og et indgreb i hans kunstneriske frihed. ”Ole er et 

kæmpe talent, stol på det, og det er mig, der laver filmen.” Kaj 

Christian sukker. ”Det kan godt være, men jeg vil ikke gå på 

røven på grund af dine kunstneriske ambitioner.” ”Vi laver en 

succes,” siger Nikolaj med en begyndende desperation. ”Den 

tror udlejningen ikke på, ikke med Ole Frandsen i den ene 

hovedrolle.” Kaj Christian og ser meget bestemt ud. ”Og hvad 

så? De bliver glædeligt overraskede, når pengene ruller ind i 

biografkasserne,” siger Nikolaj og læner sig tilbage i sofaen. 

Han prøver at se både afslappet ud og samtidig parat til angreb. 

Han har den der lurende mine i ansigtet, som han håber gør 

indtryk. Kaj Christian er åbenbart for tykhovedet til at opfatte 

Nikolajs farlighed, for han tillader sig at le hånligt. ”Hvad vil 

du helst, bøje dig ned og samle lorten op eller spille 

fornærmet?” Nikolaj slår en flad hånd i bordet, så kaffekoppen 

danser. ”Vi kan ikke blive ved med altid at bruge de samme 

skuespillere, succes får man ikke ved at gå i gamle fodspor. 

Nikolaj er helt tilfreds med sig selv, over at han står fast som 

instruktøren med mod og visioner. Kaj Christians ansigtsudtryk 

siger desværre med al tydelighed, at både Nikolajs visioner og 

tilfredshed hænger i en meget tynd tråd. Han slår hårdt igen. 

”Din sidste film var et kæmpeflop, du er en død mand, og du 

skal takke mig for, at du får chancen igen, så du kan godt stikke 

alle de der teorier om succes skråt op.” Nikolaj begynder at få 

ondt i maven, ligesom noget tyndt presser sig på. Kaj iagttager 

ham skarpt, og det han ser, gør ham i lidt bedre humør. ”Bare 

rolig, jeg skal nok tage mig af det. Vi finder en anden, som alle 

bliver glade for, du ved, jeg står hundrede procent bag dig. 

Nikolaj kan ikke lade være med at nikke, han bliver automatisk 

rørt, når nogen siger, de står bag ham. Kaj ser nu helt vennesæl 

ud, han gnider sig i hænderne og danser lidt rundt på fødderne. 

”Vi skal sælge billetter, vi to.” Nikolaj kan ikke tænke helt 



 

 

 

klart, hans kunstneriske integritet er trådt under fode, og 

ydmygelsen svier. ”Jeg vil bestemme, hvem der skal erstatte 

Ole Frandsen.” Hans mave synker, en nervøs reaktion han 

kender alt for godt. Han kniber sammen. ”Selvfølgelig skal du 

da det, bare vi er enige. Det er jo dig, der er instruktøren, og 

husk en god film, er en film, der sælger billetter.” Nikolaj har 

hørt den sang mange gange før, og han er bange for, at den 

bliver hans skæbnemelodi.  

Nikolaj sidder længe på toilettet. Hans yndlingstoilet er det lille 

toilet ude bag ved snedkernes værksted. Her ligger altid stabler 

af gamle ugeblade, og askebægret er fyldt til randen med 

cigaretskod. Det er et trygt og lunt sted at være. Når han sidder 

her, tænker han tit på Ingmar Bergmann, som fik et toilet 

installeret på Nationalscenen i Stockholm. Tæt på selve den 

scene, hvor de holdt prøver. Han havde også en meget nervøs 

mave. Det trøster at være i selskab med de store. Måske er en 

følsom mave tegn på talent.  

Klokken er otte om morgenen, og Rosa har netop sat sig til rette 

i sminkerummet. Hun læner sig frem og betragter bekymret 

sine øjne i spejlet. ”Nu har jeg også fået nogle små røde 

prikker, og det klør.” Sandra bøjer sig ned over hende for at se. 

”Det ligner en eller anden irritation, siger hun efter et kort 

øjeblik.” ”Har du ikke noget, du kan smøre på?” Rosa ser op på 

Sandra. ”Jeg har lidt salve, der måske kan hjælpe på kløen.” 

Rosa nikker tilfreds, og Sandra begynder at rode i bunden af et 

skab efter tasken med plastre og diverse førstehjælpsremedier. 

”Her, vi prøver det her.” Sandra står med en lille tube i hånden. 

”Det er da et held, du spiller med de solbriller på.” Sandra slår 

den muntre tone an. Rosa er bekymret, men hun ser nu alligevel 

tilfreds ud ved synet af den lille tube i Sandras hånd. Sandra 

dupper forsigtigt salven på huden omkring Rosas øjne. Rosa 

skal stå på scenen klokken 8.45, og det når de fint. Med det 



 

 

 

røde hår, solbriller og sminken lagt er Rosa klar til dagens 

optagelser 

De skal lave en af de første scener i manuskriptet, hvor 

Isabellas far kalder på hende, fordi greven har ringet og bedt 

ham komme op på slottet for at se på et par malerier. Han 

spørger, om hun vil med. Nikolaj gennemgår scenen med Rosa. 

Hun skal omfavne husholdersken af bare glæde over farens 

forslag. Rosa gør sit bedste, men stopper brat op. Hun er ikke 

tilfreds med hverken replikker, eller måden hun skal spille glad 

på. ”Sagde de virkelig sådan dengang? Behøver vi at følge det 

gamle manuskript?” Nikolaj har sat sig med manuskriptet 

opslået på skødet. Filmholdet kigger på ham; Rosa siger vist, 

hvad alle tænker. ”Hun bliver da glad for at komme op på 

slottet,” siger Nikolaj prøvende. ”Hun er voksen for helvede, du 

kan ikke få mig til at spille åndsvag, som om hun ikke har andet 

i hovedet end det der hvide slot.” Nikolaj lægger manuskriptet 

væk og rejser sig. ”Det er jo det, hele filmen handler om, 

drømmen om slottet.” Rosa glor på ham. ”Jamen, det er for 

meget, det er lige før, hun tisser i bukserne af begejstring over 

det slot.” Filmholdet kan ikke lade være med at grine af Rosas 

kontante udlægning af scenen. Nikolaj bliver rød i hovedet. 

Han vil ikke tabe ansigt, men på den anden side så ved han, at 

han er ude på glat is, og han er bange for skuespillere som 

Rosa. ”Okay, så gør udtrykket lidt mindre, med dit pragtfulde 

ansigt når det ud alligevel.” Rosa trækker på skulderen. ”Jeg 

gør Isabella mindre fåret.” De ord er en fornærmelse mod 

manuskriptet, men Nikolaj overhører dem. 

Optagelserne er slut for den dag, og Rosa sminker af. 

Solbrillerne ligger på bordet foran hende. Hun kigger op på 

fotografiet af Malene Schwartz i spejlets kant. ”Gad vide, om 

de troede på det bræk, de fyrede af i filmene, eller var det bare 

sådan dengang? Tænker hun og studerer Malenes ansigt dækket 

af de mørke briller. Hun letter sig lidt i sædet for at se sig selv 



 

 

 

nærmere i spejlet og opdager med bekymring, at de små røde 

prikker omkring øjnene har bredt sig, eller rettere, de har 

forandret sig. Nu har de mere karakter af en slags betændelse, 

og huden er hævet. Sandra kommer til, hun bøjer sig over Rosa 

og studerer nøje den røde hævelse. ”Brillerne dækker det 

stadigvæk,” siger hun professionelt konstaterende og dupper 

forsigtigt lidt salve på. ”Det der hjælper nok ikke.” ”Det skal 

nok bare have lov til at falde lidt til ro.” Hvad hun mener med 

det, er hun ikke selv helt klar over, og Rosa ser da heller ikke 

spor beroliget ud. ”Hvad nu, hvis det breder sig endnu mere?”  

  

”Så må du spille rollen med nogle større solbriller,” svarer 

Sandra lidt for kækt og fortryder straks sine ord. Rosa er ikke i 

humør til at lave sjov. ”Jeg vil have en læge til at se på det,” 

siger hun meget bestemt. Sandra nikker, selvfølgelig skal de 

have fat på lægen. 

Sandra sidder på produktionskontoret hos Mogens. Hun har 

netop bedt om at få lægen ud på studiet for at se på Rosas øjne. 

”Haster det?” spørger Mogens. ”Det er nok bedst, han kommer 

så hurtigt som muligt.” ”Hvor længe har det stået på?” ”Hun 

klagede over det første gang, vi prøvesminkede. ”Havde det 

ikke været en god ide, hvis du havde sagt det her noget før?” 

siger han vrissent og rejser sig for at kaste et blik på 

produktionsplanen, der er hængt op på væggen bag ham. ”Hun 

skal først på i morgen efter frokost, så hvad med i morgen 

formiddag?” Sandra nikker. ”Det er fint, det vil berolige 

hende.” Mogens sætter sig igen. Han kan ikke lide det og aner 

noget ubehageligt. ”På mandag laver vi scenen på hotelværelset 

i New York, hvor hun venter på Daniel. Det er jo efter 

operationen, altså uden solbriller.” ”Det er for risikabelt at satse 

på.” Indvender Sandra omgående. ”Kan vi ikke se, hvad lægen 

siger?” ”Hvis jeg var dig, så ville jeg droppe hotelscenen og i 

stedet sætte et program på til mandag med solbriller.” Mogens 



 

 

 

ryster på hovedet, og smiler til Sandra, som om, hun ikke er 

rigtig klog. ”Jeg får lægen til at komme i morgen klokken 

elleve, så tager vi den derfra.” Det er så hans beslutning, og 

Sandra kan ikke andet end trække på skulderen. ”Ok, så siger vi 

det, måske har doktormanden en mirakelkur.”  

Teaterlægen Jacobsen er elsket af alle skuespillere, og han er en 

rolig og meget smilende mand, som også elsker alle 

skuespillerne. Når han indfinder sig på teatret med sin 

lægetaske, sidder der en syg skuespiller og en bekymret 

direktør og venter i garderoben. Jacobsen kan mange gode 

tricks for at få spilleren på højkant til aftenens forestilling. 

Pillerne sidder løst, og det kan være skrappe sager, men en 

aflyst forestilling er også en skrap sag. Filmstudierne har for 

længst allieret sig med Jacobsens talenter, når det gælder 

sygdom, som truer tidsplan og økonomi.  

Taxaen med Rosa standser udenfor, og Sandra skynder sig at 

komme hende i møde. Hun ser straks, at Rosa ikke er i den 

bedste form. Hun styrer direkte mod sminkestolen og sætter sig 

træt og bekymret i den. Aftenen før havde ikke været nem. 

Selvom kollegaerne ikke mente, publikum kunne se det, havde 

hun alligevel brugt alt for meget sminke for at skjule den røde 

og hævede hud omkring øjnene. Da hun efter forestillingen 

havde renset ansigtet med servietter og creme, kunne hun se, at 

det var blevet værre, og det havde også gjort lidt ondt. Rosa 

betragter sit ansigt i spejlet. Hun syntes, det er blevet så lille og 

blegt. Kedeligt rent ud sagt, tænker hun, og hendes humør 

synker lidt mere.  

Sandra holder øje med Rosa i stolen, og ved alt om hendes 

dårlige humør, men lader hende i fred. Hun håber på, at 

Jacobsen med sin aura af optimisme og pålidelighed nok skal 

berolige hende. Kaffemaskinen sprutter oplagt, og duften af 

frisklavet kaffe breder sig i rummet.  



 

 

 

Jacobsen banker sagte på og træder ind uden at afvente svar. 

”Nå, hvad har vi så her?” Er det første han siger, endnu inden 

han får hilst og sagt goddag til Sandra og Rosa. Sandra giver 

hånd og undrer sig over, at han altid har samme grå tweedjakke 

på. Har han ikke andre jakker? tænker hun, mens hun står med 

hans rare lægehånd i sin. Han sætter lægetasken på bordet foran 

Rosa, der bliver siddende; det kan hun ligeså godt, så er ansigt 

og øjne også i den rigtige højde til Jacobsen. ”Hej, siger hun og 

lægger hovedet tilbage.” ”Hej,” svarer Jacobsen og studerer 

hendes øjne.  

”Det svier og hæver,” siger Rosa og lukker øjnene. Jacobsen 

lader en finger løbe langs den hævede hud. ”Det ligner en 

allergi,” siger han, og Sandra fanger straks, hvor han måske er 

på vej hen. ”Alt, hvad jeg bruger, er allergitestet,” siger hun 

parat til at melde hus forbi, hvis Jacobsen skulle få gode ideer 

om hendes make-up. Jacobsen nikker venligt. ”Ja, ja, 

selvfølgelig, men en allergisk reaktion kan man jo pådrage sig 

mange steder.” ”Jeg aner ikke hvor, eller hvad, det kan være,” 

siger Rosa for at gøre det helt klart, at også hun er meget 

omhyggelig med, hvad hun kommer i ansigtet. ”Hvad siger 

fotografen til de øjne?” spørger Jacobsen en anelse ufølsomt. 

”Jeg er blind i filmen og spiller med store mørke solbriller.” 

Jacobsen smiler stort. ”Sikke et held, så kan vi få bugt med det 

her i fred og ro, og du kan filme videre.” ”Ikke hele tiden. Rosa 

får synet tilbage midt i filmen og smider de mørke briller.” 

Sandra sætter tingene på plads. ”Hvad er det for en film?” 

spørger Jacobsen helt spontant. ”Drømmen om det hvide slot”, 

svarer Sandra. ”Nåe.” Er alt hvad Jacobsen har at sige til det. 

”På mandag skal vi lave den scene, hvor Rosa har fået synet 

tilbage og ikke har solbrillerne på længere, hvad siger du til 

det?” Sandra har lagt armene over kors og ser alvorligt på 

Jacobsen. ”Det tror jeg desværre er lidt for optimistisk”. 

Jacobsen og trækker beklagende på skuldrene. ”Du bør nok 

konsultere en hudlæge hurtigst muligt.” ”Er det alvorligt?” 



 

 

 

Rosas bekymring vokser. ”Nej da, det tror jeg ikke, men det er 

nok alligevel bedst, at en specialist se på det,” siger Jacobsen 

beroligende og begynder at pakke sin taske. Han giver Rosa en 

lille tube. ”Her, tag den, det lindrer og har også en gavnende 

effekt. Han kradser hurtigt noget ned på en lap papir. ”Her, 

hudlægen, ring og hils fra mig.” Han rækker sedlen til Sandra 

og nikker farvel. 

Rosa savner alligevel Jørgen. Nu da hun er urolig og 

deprimeret, kunne hun godt bruge hans støtte og opmuntring. 

Det havde været en lang og pinefuld proces, inden det helt var 

gået op for ham, at hun ville være alene. Han havde virket så 

fortabt og ulykkelig, at hun var lige ved at fortryde, men 

gudskelov havde hun taget sig sammen. Nu er hun alene med 

alle tankerne, og dem bryder hun sig ikke om, for besøget hos 

hudlægen havde ikke været opmuntrende. Han havde set meget 

alvorlig ud, mens han undersøgte hende. Rosa havde en tydelig 

fornemmelse af, at han var i vildrede med, hvad det var. 

Blaserne og den betændte hud omkring øjnene havde bredt sig, 

og hun var ikke længere sikker på, at solbrillerne dækkede. 

Lægen ville have hende henvist til Dermatologisk Afdeling på 

Bispebjerg Hospital  

Nogle gange må man acceptere tingene, som de er, havde lægen 

svaret noget kryptisk på hendes bekymringer med sit 

filmarbejde. På torsdag, på et ukristeligt tidspunkt klokken otte 

om morgenen, skulle hun møde op på hospitalet. Hun havde i 

mange år været vant til, at folk ikke kunne lade være med at 

tage hensyn til hende på den ene eller anden måde. Hendes 

ansigt var et af de mest kendte i landet takket være de store 

populære Tv-serier. Lægen havde overhovedet ikke ladet sig 

mærke med, hvem hun var. Hun havde kun været én patient 

blandt alle hans andre patienter. På en underlig måde havde hun 

egentlig haft det rigtig godt med det. Det var længe siden, 

nogen havde behandlet hende helt uden at være påvirket af 



 

 

 

hendes berømmelse, og det var en tryg fornemmelse. Hun 

kunne godt blive lidt lun på den læge, tænker hun og kan ikke 

lade være med at more sig over sig selv. 

Der er ikke megen morskab på produktionskontoret næste 

morgen. Nikolaj sidder tavs i sofaen og stirrer ned i gulve. Kaj 

kører frem og tilbage på sin stol bag skrivebordet. Der er en 

dræbende tavshed i rummet mellem de to mænd. De venter i 

nervøs spænding på Mogens og nyt fra hospitalet. Endelig 

dukker han op. Han ser alvorlig ud, og det tyder ikke godt. 

Mogens stiller sig midt på gulvet mellem Kaj og Nikolaj. Han 

tøver. ”Kom så med det.” Kaj knytter den ene hånd, som om 

han truede en ulydig hund. ”Det breder sig, lægerne kan ikke 

rigtigt finde ud af, hvad det er. De vil prøve at behandle det 

med binyrebarkhormon.” Kaj retter sig op med et ryk og ryster 

på hovedet. ”Det gav de også min svigermor, og hun døde af en 

hjernesvulst.” Mogens ser forbavset på ham. Det er langt ude. 

”Hvordan skulle en hjernesvulst kunne sætte sig omkring 

øjnene?” ”Lige meget, noget lort, det er det.” ”Hvor mange 

dage har vi - jeg mener, hvornår går vi i stå?” Kaj lyder 

pludselig helt menneskelig. Ydmyg som en mand, der står over 

for nogle af livets ubønhørlige realiteter. ”Hvis vi er heldige, så 

længe som brillerne dækker, ikke?” Svarer Nikolaj. ”Du med 

dit ”så længe”, du aner ikke en skid om det, vel?” Mogens 

taster ind på sin Mac og gransker produktionsplanen. Han ryster 

på hovedet. ”Det ser ikke godt ud, vi løber tør for scener, hvor 

hun har brillerne på om otte - ni dage, hvis da ikke   

sygdommen når at brede sig til hele ansigtet inden da.” 

Mogens’ ord bliver mødt med en opgivende tavshed. Alle tre 

ser for sig Rosas ansigt vansiret, og at filmen må lægges ned. 

Hvad der er værst, Rosas sygdom eller Kajs ruin, er ikke et 

emne, der kan tages op. 

Filmholdet er på location. Det er den rene idyl foran den 

smukke gamle villa omkranset af egetræer og tæt på den 



 

 

 

spejlblanke sø med de sejlende svaner. Det skal forestille 

Isabellas barndomshjem. Hun sidder på den gamle bænk med 

førerhunden Rollo, en gave fra grevens søn. Hun drømmer om 

det hvide slot. Slottet med prinsen, som en dag vil komme på 

sin hvide hest og befri hende fra stedmoderens tyranni. Det 

eneste, hun har tilbage i livet, er at drømme. Efter faren omkom 

i flyulykken på vej hjem fra Amerika, har stedmoderen nægtet 

at bruge penge på den øjenoperation, som skulle gøre Isabella i 

stand til at se.  

Rosa prøver at sætte sig ind i Isabellas håbløse situation. Hun 

koncentrerer sig, inden hun om et lille øjeblik skal levere 

Isabellas fortvivlelse foran kameraet. Rollo ser op på hende, 

den ved ikke, hvad den laver her, og Rosa klapper den 

beroligende på hovedet. Så får hun den ide, at hun måske skal 

spille til hunden. Fortælle Rollo om sin sorg, det vil være en fin 

måde at vise, at hun savner menneskelig kontakt.   

Nikolaj syntes straks, at det er en mægtig god ide, men Rollo er 

ikke særlig villig til at optræde foran filmholdet og kameraet. 

Det bliver lidt besværligt, og Mogens brokker sig. De spilder 

kostbar tid på den hund. Optagelsen kommer dog i kassen, og 

filmholdet får travlt med at gøre klar til næste scene på 

dagsprogrammet. Sandra har bedt om, at hun får lidt tid med 

Rosa; hun er ikke helt tilfreds, for hun syntes, at man kan se lidt 

for meget sminke der, hvor hun har prøvet at dække sårene på 

Rosas hud. De har nu bredt sig, som frygtet, så solbrillerne kun 

lige akkurat dækker.  

I campingvognen, som er indrettet til sminkerum, sidder Rosa i 

stolen og studerer sine øjne i spejlet foran sig. Der er ingen 

tvivl; sårene har bredt sig, og det svier der, hvor Sandra har 

prøvet at dække med creme og sminke. Hun møder Sandras 

blik i spejlet. Sandra står rådvild med en svamp til at duppe 

med og en lille krukke med sminke. Rosa ryster på hovedet 

med en mine som en dødsdømt, der skal tage sin gift. Sandra 



 

 

 

beslutter sig, hun smiler kækt og opmuntrende, mens hun i et 

hurtigt skridt er henne hos Rosa i stolen. ”Forsigtigt, en lille 

smule i kanten af brillerne, bare så det lige dækker.” Sandra 

bøjer sig tæt ned over Rosa. Hun studerer med en bekymret 

mine huden omkring hendes øjne, men beslutter så, at ”the 

show must go on” Rosa resignerer, overgiver sig til højere 

magter og læner sig tilbage i stolen.   

Filmholdet er klar, de sidder rundt omkring i græsset og venter 

på Sandra og Rosa. Alle har en stor og ægte medfølelse med 

Rosa, og det ligger i luften, at både Kaj Christian og Mogens 

skal behandle hende ordentligt og ikke bare mase på. Så må Kaj 

Christian leve med, at filmen måske kommer til at overskride 

budget og produktionsplan. Der er en vis galgenhumor tilstede 

ved tanken om, at Kaj Christian for en gangs skyld må til 

lommerne. Mogens agerer forarget over holdets manglende 

respekt for filmens økonomi, men i virkeligheden er han 

ligeglad. Det ved holdet godt, og rollen som chefens tro væbner 

må han hellere end gerne beholde. Rosa griber sine frelsende 

solbriller og gør sig klar til at møde holdet for at præstere, hvad 

der kræves af hende. Scenen, de nu skal lave, er en forlængelse 

af den med Rollo, hvor hun sidder og drømmer om den hvide 

prins. Nikolaj vil lave ”pickup” af dialogen i en tættere 

beskæring. ”Jeg må have hunden med, siger Rosa og ser sig 

søgende omkring.” ”Den er ikke med i billedet, vi er tættere på 

dig.” ”Jamen, det hjælper mig at have den at spille til, selvom 

den ikke er med i billedet.” Der opstår et øjebliks vildrede. 

Nikolaj er tydeligt utilpas. ”Den er sendt bort, ejeren har hentet 

den, den var for besværlig, og det har vi ikke tid til.” Rosa ser 

lamslået på Nikolaj. Det her er for dårligt og helt uden hensyn 

til hende. ”Så få fat på den hund igen, jeg bruger den.” Rosa er 

ved at blive hidsig, gal i hvert fald. Hun synes, hun har nok at 

slås med, og hvis ikke Nikolaj kan udvise den mindste 

forståelse for hende, så kan hun godt blive meget vanskelig at 

arbejde med. ”Små slag, tag det nu roligt. Er der nogen, der 



 

 

 

ved, hvor hunden er på vej hen?” Nikolaj ser sig nervøst 

omkring efter hjælp. ”Gider du give mig et praj, når den er 

tilbage?” Rosa drejer brat omkring og marcherer tilbage til 

campingvognen. Nikolaj løber et par skridt efter hende, men 

kommer ikke langt. Hvad skal han sige? Han slår opgivende ud 

med armene. ”Find den hund for helvede, få den tilbage i en 

fart!” 

Rosa tænder ikke lyset i stuen, da hun kommer hjem. Hun skal 

tisse, men tænder heller ikke i badeværelset. Hun orker det ikke 

og er også bange for, hvad hun ser i spejlet. Det er bedre for en 

lille stund at få fred. Hun er træt, og det er, som om 

virkeligheden omkring hende ikke kommer hende ved. En 

anden verden, et andet sted, drømmer hun? Hvad sker der med 

mig? Hvorfor denne pludselige opbremsning? Lige siden hun 

som ung skuespiller fik sit gennembrud i ”En skærsommernats 

drøm” på Det Kongelige Teater har livet været et skuespil med 

hende selv i hovedrollen. Nu frygter hun, at hun medvirker i en 

tragedie. Det havde hun aldrig troet. Hvem har dog skrevet det 

ondskabsfulde teaterstykke? Ansigtet, som hun elsker, og som 

hendes beundrere tilbeder for de store øjne, som altid synes at 

smile og munden, der kan le så pludseligt og hjerteligt med en 

perlerække af hvide tænder. Hun ved helt præcist, hvordan hun 

får mandens hjerne til at blive tåget af erotik. Hun styrer og 

spiller sig gennem det liv, som skulle have været et fornøjeligt 

drama. Nu mærker hun, at hendes elskede ansigt er ved at gå i 

opløsning. Sandras øjne havde ikke kunnet lyve, da hun efter 

dagens optagelser sminkede hende af. I spejlet så Rosa det selv. 

Små bylder af hud og væske havde bredt sig, og hun er 

langsomt ved at blive forvandlet til et uhyggeligt syn. Nu kan 

jeg spille heksen i Hans og Grethe, tænker hun og krænger 

munden i et stygt grin. Jeg får roller til det sidste, det er mit liv 

at spille komedie, uanset prisen.  



 

 

 

Overlægen på Dermatologisk Afdeling må tages i ed, så 

hverken hun eller personalet lader sive et ord om deres berømte 

patients mystiske hudsygdom. I absolut diskretion bliver Rosa 

transporteret til undersøgelserne med ansigtet indhyllet i et 

tørklæde. Det ville blive alle tiders kioskbasker, hvis det blev 

kendt, at hendes ansigt langsomt er ved at gå i opløsning. Det 

sidste i verden, Rosa vil have, er medlidenhed. Hun vil ikke 

omklamres af følelser og uhæmmet nysgerrighed. For første 

gang i sin karriere oplever hun en afstand til sit publikum. Før 

elskede hun dem, nu frygter hun dem. 

Lægerne aner simpelthen ikke, hvad de skal stille op. 

Hudsygdommen er ikke beskrevet nogen steder i alverdens 

faglitteratur. Analyserne af væv og inflammation gør kun 

mystikken større. Resistente bakterier af typen ESBL ser ud til 

at æde Rosas ansigt, men det er åbenbart en variant af ESBL, 

som indtil nu har været helt ukendt. Personalet tager deres 

forholdsregler, og nu forstår Rosa, hvor alvorlig hendes 

situation er. Teater og filmarbejde kan der ikke være tale om 

foreløbigt, måske aldrig, er den dystre dom, som hænger uudtalt 

i luften. Ikke engang som heks. 

Der er atter krisemøde på produktionskontoret. Sandra sidder 

yderst på stolen og ligner en, der helst vil slippe ud så hurtigst 

som muligt. Kaj Christian traver op og ned ad gulvet - så 

meget, som det lille kontor nu giver plads til. Buret er for lille 

til dyret, større mål fortoner sig, og han klør sig hele tiden i 

håret. Det med kløen er en skinmanøvre, for Kaj Christian er 

næsten skaldet. Nikolaj og Mogens sidder side om side, alt for 

tæt, i den lille sofa. Kaj Christians elskede sofa, som har skaffet 

mange glade piger filmroller, selvom Kaj Christian tit har 

bandet over, at den var for lille. ”Er der ingen af genierne, der 

kan sige et fornuftigt ord?” Kaj Christian stopper og står med 

skrævende ben og fikserer de to mænd i sofaen med øjne, der 

lyner af sarkasme. ”Er det ikke en forsikringssag?” Det er 



 

 

 

Sandra, som drister sig til at stille Kaj Christian dette meget 

selvfølgelige spørgsmål. Mogens bliver urolig, og Kaj Christian 

er tavs. Sandra ser på de to mænd. De ligner at par knægte med 

skidt samvittighed. Mogens rømmer sig og ryster på hovedet. 

- Den dækker ikke, all-risk-forsikring er blevet en pebret 

affære, så vi tegnede kun den almindelige lovpligtige. Mogens 

nikker over mod Kaj Christian for at dele fadæsen med ham. 

Der er mord i Kaj Christians øjne. ”Kan vi ikke bruge 

computeranimation?”  

Nikolaj har fået en lys ide. Mogens og Kaj Christian glor på 

ham. ”Vi har masser af billeder af hendes ansigt, ikke?” Nikolaj 

fremturer med sit forslag. Han er manden, der får de gode ideer. 

”Det koster kassen,” siger Mogens. ”Er det måske billigere at 

lægge filmen ned?” Sejren er i hus, og Nikolaj ved godt, hvad 

svaret er. Han møder Kajs blik uden at blinke. ”Find ud af det i 

en fart.” Kaj Christian vejrer morgenluft, måske er det hele ikke 

tabt alligevel.  

Omsider giver Rosa op. Solbrillerne kan ikke længere skjule 

den ødelagte hud omkring øjnene, og Sandra må ustandselig 

føre hende tilbage til sminkerummet i et håbløst forsøg på at 

skjule skaderne med endnu et lag sminke. Kaj Christian følger 

hver gang med for at opmuntre Sandra til at gøre sit bedste. 

Han håber åbenbart på et mirakel, men det bliver hurtigt for 

belastende for både Rosa og Sandra at have ham rendende. ”Du 

er ikke til nogen hjælp.” Rosa giver ham besked. Kaj Christian 

tager det pænt. ”Undskyld, men hvis jeg kan gøre noget? Et 

absurd forslag, som Rosa lader passere i tavshed. 

Nu går dagene med mere eller mindre ligegyldige optagelser, 

som alle har det tilfælles, at de er uden Rosa. Hun er 

endegyldigt afskrevet på filmen, og efter seks dage går de 

definitivt i stå. Hvad Kaj Christian egentlig har tænkt sig, er der 

ingen kvalificerede gæt på. Nikolajs forslag om at digitalisere 

Rosas ansigt skal indtil videre holdes tæt ind til kroppen. 



 

 

 

Mogens arbejder på at lave en aftale med landets bedste og 

mest avancerede computeranimationsfirma, og efterhånden 

tegner der sig en metode og et budget over opgaven. Rosa skal 

færdiggøre rollen med ansigtet skjult i et grønt klæde sat over 

hendes hoved som en stram hætte med parykken ovenpå. 

Hættens grønne farve skyldes, at man senere, når alle 

optagelserne er i hus, kan fjerne farven og dermed hætten, 

således at der opstår et sort hul, der, hvor ansigtet har været. 

Det er efterfølgende ikke svært for de dygtige teknikere at 

genskabe Rosas ansigt pixel for pixel, hentet blandt de mange 

portrætter og filmklip, der findes af hende.  

Men Rosa vil ikke. Hun vil ikke optræde med en grøn hætte 

trukket stramt ned over sit hoved, og parykken plantet oven på 

som en dårlig vittighed. Det er hendes simple ret at nægte sådan 

en bizar optræden. Kaj Christian insisterer, og det bliver et 

meget bevæget møde, han har med Rosas agent. At Rosa 

nægter at spille så længe, hun er syg lyder rimeligt nok, men så 

simpelt er det bare alligevel ikke. Det viser sig, at Rosa ikke vil 

have offentliggjort, at hun lider af en alvorlig hudsygdom. 

Tanken, om at hele landet skal følge med i hendes kvaler, gør 

ondt. Hun har altid været meget påpasselig med, at hun på alle 

pressebilleder optræder som den perfekte og meget velplejede 

kvinde. En vansiret stakkel er ikke lige den offerrolle, hun vil 

medvirke i. Til agentens store forargelse siger Kaj Christian, at 

hvis ikke Rosa vil medvirke til at gøre filmen færdig, så må de 

jo forklare pressen, hvorfor ”Drømmen om det hvide slot” 

bliver lagt ned. Enhver form for diskretion eller direkte løgn for 

at skjule sandheden, kan Rosa godt glemme alt om. Hvis hun 

derimod tager handsken op og spiller med skjult ansigt, så 

kommer der jo en dag, hvor hun er rask igen, og ikke en mors 

sjæl vil få ondt i røven af noget som helst. Og endelig, hvem 

siger, at hun ikke bliver rask undervejs, så hun kan smide 

masken og gøre filmen færdig på normal vis?  



 

 

 

Rosa ser ingen anden udvej end at stille op og gøre filmen 

færdig. Hun skal være tapper og håbe på et mirakel. Jacobsen 

meddeler teatret, at Rosa på grund af sygdom ikke kan gå på 

scenen. Hvad Rosa fejler, forbliver en hemmelighed mellem 

læge og patient. Heldigvis kan en kollega springe til og på 

rekordtid lærer rollen.  

Sandra får tårer i øjnene, da hun står med det grønne klæde i 

hånden, som skal skjule Rosas ansigt. Det er en væmmelig 

følelse at skjule i stedet for at skabe. Rosas smukke ansigt, som 

Sandra er så fortrolig med, er borte, og det, der er tilbage, skal 

hun begrave. Det grønne klæde er som et ligklæde. Sandra 

gyser 

Mogens har fået betroet jobbet hver dag at hente Rosa og køre 

hende til studiet. Heldigvis er vejret denne første dag både råt 

og blæsende, så det virker helt naturligt, at Rosa har et stort 

tørklæde om hovedet. Sandra hører dem komme, og et øjeblik 

efter står Mogens i døren med Rosa under armen. Hun ser 

elendig ud og prøver et lille undskyldende smil til Sandra, som 

om hun ikke længere har ret til at indfinde sig i sminkerummet. 

Sandra omfavner hende, ord er overflødige, og det er trøst også. 

I stolen, som er så behagelig og tryg, sukker Rosa dybt, et 

øjeblik er det næsten, som om alt er ved det gamle. Den tunge 

duft af parfume og sminke blandet med frisk lavet kaffe har 

altid været en del af hendes liv. Den lille salighed er en illusion, 

for sandheden, hun ser i spejlet foran sig, er den onde 

virkelighed. Sandra lægger nænsomt det store slag over Rosa, 

så kun hendes hoved titter frem. Hun lægger begge hænder på 

Rosas kinder som et kærtegn, og hun berører blidt den hud, som 

ikke kan kaldes hud længere. Rosa kender de hænder så godt, 

og hun falder til ro. Hun finder sig i sin skæbne, og Sandra 

henter det grønne stof. Rosa kan se gennem stoffet, det havde 

hun ikke tænkt over. I spejlet ser hun nu et grønt hoved, og da 

Sandra sætter parykken på plads, er Rosa på nippet til at syntes, 



 

 

 

det er komisk, men det er ikke spor komisk, tværtimod, det er 

det værste øjeblik i hendes liv. 

Stemningen på filmholdet er ikke den bedste. Det er underligt 

for dem at arbejde med Rosa med ansigtet skjult bag et klæde. 

Der bliver ikke snakket eller leet så meget. Alle føler, de 

overværer en ulykke, de ikke kan være bekendt at se på, men 

alligevel drages af. Nikolaj gør sit bedste med instruktionen af 

Rosa. Han passer meget på ikke at tage hensyn til hende, han 

ved, at det vil hun hade. Da hendes ansigt ikke kan ses, sparer 

det ham for at spekulere på, hvordan hun ser ud, når hun siger 

sine replikker. På den måde er alle optagelserne med Rosa 

nemmere, og som en ekstra gevinst diskuterer hun slet ikke, 

hverken rolle eller replikker. Rosa siger uden at brokke sig 

nøjagtigt, hvad der står i manuskriptet. Det er Nikolaj meget 

tilfreds med, og arbejdet skrider da også planmæssigt frem. Kaj 

Christian modtager dagsrapporterne, og takket være en dristig 

beslutning, aner han, at krisen er vendt til succes.  

På hospitalet begynder man så småt at belave Rosa på, at der 

ikke er udsigt til nogen egentlig helbredelse. Det drejer sig nu 

mest om at forhindre sygdommen i at brede sig. ”Damage 

control” som en yngre læge så smart havde sagt til Rosas store 

irritation. Sandheden er, at på trods af alle optimistiske håb, kan 

ingen behandling stoppe de forfærdelige ødelæggelser af 

hendes ansigt.  

Nu savner hun virkelig Jørgen og er på nippet til at ringe til 

ham flere gange, men hver gang tøver hun og ender så med at 

lade være. Hvorfor? Er hun bange for, hvordan han vil reagere, 

når han ser hendes ansigt? Hun opgiver tanken om at søge trøst 

hos ham. Han elsker hende, og det har hun lige netop ikke brug 

for. Følelserne skal holdes fra døren, tænker hun, jeg er 

professionel med hensyn til følelser, mit talent er indlevelse i de 

roller, jeg spiller. Ingen skal føre krigen over i min lejr, for så 

går jeg i stå. Går i stå? Er der mere tilbage? Tæppefald og så op 



 

 

 

på en række og takke publikum. Alle bukker, og der klappes 

nede fra salens mørke, hvor er jeg henne? Den blomstrende tøs, 

den sultne stump af en kvinde helt ude på fløjen af den 

bukkende række af skuespillere. Årene derefter blev en 

malstrøm af hændelser, som hun i dag ikke kan holde styr på. 

Arbejdet og succeserne flyder sammen i huskebobler, når hun 

mindst venter det. Gamle elskere, skidt og kanel, lykkelige 

øjeblikke i sengen og på scenen. Sikke et liv og sikke en 

redelighed. Hvad nu? Hun er ikke gammel, slet ikke, men nu 

føler hun sig gammel. Alder har noget at gøre med lyst, tænker 

hun, og jeg har ikke den lyst mere. Ansigtet har indhentet mig, 

det har lavet et nummer med mig og overhalet mine kun otte og 

tredive år med et langt trut i hornet. Jeg tror dog, der er en 

sidste god rolle tilbage til mig, tænker hun, og kan ikke lade 

være med at smile ved tanken.  

Hvordan gik det så med ”Drømmen om det hvide slot”? Fint, 

den blinde Isabella fik både synet tilbage og den hvide prins, 

sådan som manuskriptet fortæller det. Rosa gennemførte uden 

et kny sin rolle og overlod det til computernørderne at sætte 

hendes ansigt på plads der, hvor det altid havde været, men 

samlet op fra gud ved hvor mange forskellige film og fotos. 

Rosa tænker, at hendes ansigt bliver historisk, det genfortæller 

mange års offentlig eksponering. Man kan bladre i hendes 

ansigter og se, at årene ikke har samlet støv. Rosa er perfekt, 

hun er aldrig ældet. Hendes evige ungdom skyldes hverken 

gener eller bindevæv, men derimod talentfulde folk, der kan 

deres computeranimation. Pixel for pixel, som født på ny. 

Kaj Christian sætter alle sejl til med premieren af filmen. Alle 

byens kendisser er inviteret for at fodre ugebladene med 

billeder. Skuespillerne i filmen bliver også fotograferet flittigt. 

Alt er, som det plejer, bortset fra at man venter forgæves på 

stjernen. Pressen går ud fra, at Rosa Vinge vil gøre sin entre på 

den røde løber til allersidst. Alene uden kendisser og andet 



 

 

 

småkravl fra reklamebureauets invitationsliste. Der bliver 

ventet og ventet, men filmens stjerne dukker ikke op. 

Forvirringen er stor, og det er først, da Kaj Christian går op på 

scenen foran lærredet og fortæller, at Rosa sender de varmeste 

hilsener, men hun er ikke i stand til at komme til premieren. Og 

hvorfor så det? Det spørgsmål gad pressen nok få svar på, og 

Kaj Christian må bruge al sin charme for slippe afsted med at 

sige ingenting.  

       

Anmelderne er ikke venlige i deres anmeldelser af filmen. De 

er faktisk ret kritiske, og gennemgående forstår man ikke, 

hvorfor en elendig tresser folkekomedie skulle vækkes til live 

igen. En ting finder dog nåde for kritikkernes øjne: Rosa. 

Aldrig har hun været smukkere, det er, som om tiden har stået 

stille. Det var en purung Rosa oppe på lærredet, og publikum 

var grebet. Mange måtte diskret tørre øjnene, fordi et møde med 

det udødelige rører ethvert hjerte.  

Aviserne, ugebladene, Tv-stationerne, ja alle medierne leder 

efter Rosa Vinge, men hun er som sunket i jorden. Alle spor og 

muligheder bliver endevendt, og på et tidspunkt får man diskret 

udvirket, at politiet bliver sat på sagen. Var der sket en 

forbrydelse? Rosas lejlighed stod, som om hun lige havde 

forladt den. Der manglede tilsyneladende intet. Hendes 

mobiltelefon lå på natbordet, og tasken med alle kreditkortene 

hang i entreen. Total mystik.  

Årene gik uden at Rosa Vinge dukkede op, og langsomt 

forsvandt hun fra aviser og ugeblade. Der kunne ikke findes på 

mere at skrive om hende, og til sidst gav man op, men ingen tog 

initiativet til at få afsagt en dødsformodningsdom. Man kunne 

ikke bekvemme sig til at tro, at Rosa Vinge virkelig var død. 

Det er hun heller ikke, Rosa lever et evigt liv i milliarder af 

pixels, og det er jo næsten bedre end virkeligheden.  



 

 

 

 

                              

KLASSELOTTERIET 

 

Hvad gør du, når du ikke har nogen at snakke med. Så taler du 

selvfølgelig med dig selv, og det kan være meget udviklende, 

men kun hvis du er klog. Er du dum, hopper du på stedet og får 

hovedpine.  

Børge sidder på kanten af sin stol og stirrer ned i gulvtæppet, 

han er langt borte. Tankerne er på vandring uden egentligt mål, 

de flagrer rundt i hovedet på ham, som vilde fugle, og små 

hjemmestrikkede filosofiske betragtninger dukker op og 

forsvinder igen. Han kan ikke gribe dem og forfølge dem, det er 

spøgelser fra en tid tilbage i Børges liv. ”Din satan!” råber han 

lige pludselig ud i den tomme stue og virrer med hovedet, som 

om han vil tømme det for skidt.  

Nu tror du, at Børge er en gammel støder, men det er slet ikke 

tilfældet. Børge har lige rundet de to og tres, og det er jo ikke 

gammelt i vore dage. Han ser ordentlig ud i tøjet og vasker sig 

af og til. Tænderne har han lidt problemer med, fordi han lider 

af tandlægeskræk. Det er måske skrækken for tandlægens 

honorar, der vejer tungest. Hvorom alting er, så er hans mund 

ikke det smukkeste syn, men når han alligevel ikke har nogen at 

snakke med, så er der ingen, der får ondt i røven over dårlige 

tænder og ånde.  

Børges liv er en elendig film, ikke kedelig, men bare noget 

skidt. Der er mange dæmoner og hændelser, han må gøre op 

med. Han kæmper en sej kamp inde i hovedet og ser sig selv stå 

mutters alene i et stort dystert landskab truet fra alle sider af 

mennesker, han knap kender. Eller genkender. Der er dog én 

person, han kender og kender mere, end han bryder sig om. 



 

 

 

Eigil Severinsen er en stymper og en forbandet svindler. ”Så er 

det slut med dine svinestreger.” Børge rejser sig brat op fra 

stolen og går med stive skridt over til slagbænken ved 

spisebordet. Han åbner den og trækker et gammelt jagtgevær 

frem. Geværet er anløbet af rust og ser ikke ud til at have været 

brugt eller plejet i mange år. Truslen ville være til at overse, 

hvis ikke Børge hurtigt havde fremtryllet en håndfuld 

jagtpatroner, ligeledes fra bænken. Han ser skræmmende 

rutineret ud, da han knækker geværet og løfter det op mod 

lampen i loftet og kigger gennem de to løb. Løbene er som 

lange tunneller, hvor lyset for enden ikke er frelse, men død. 

Med øvet hånd propper han patronerne på plads i løbene, og 

med et hurtigt kast slår han knækket tilbage, og geværet er klar 

til brug. Børge ligner ikke længere en forvirret ældre mand. 

Han ser afklaret ud. Hvis han ikke havde styr på alle sine 

dæmoner og tanker før, så har han det nu. Han har rystet sig 

som en bjørn, der skiller sig af med al utøjet i pelsen, og nu er 

han en farlig mand, der har et job at udføre.  

Eigil Severinsen hed kun Eigil, dengang de delte skolepult på 

Godthåbsvej Skole. Det særlige ved den skole var, at den var 

opsamlingssted for alle de uegnede børn i kommunen. Eller 

sagt på en anden måde: Børnene på Godthåbsvej Skole var ikke 

boglige. De havde selvfølgelig lært at læse, men de var 

alligevel ikke læseegnede, som man sagde. De børn var sat i 

verden for at opfylde samfundets behov for håndværkere og 

arbejdsmænd. (Men hvem siger, at hånden er skilt fra ånden?) 

Med pigerne var det mere simpelt, de skulle bare passe det 

huslige og så føde den næste generation af håbefulde unger. 

Samfundet var jo glimrende udtænkt, og man behøvede ikke at 

spilde skattekroner på børn, som ikke havde evnerne.  

Børge og Eigil var begge sådanne børn uden egentlige evner, 

og det havde de det faktisk helt fint med, for det havde givet 

dem deres frihed til ikke at lave en skid i skolen. Lektier var en 



 

 

 

by i Rusland, og en sveder indså lærerne hurtigt var komplet 

nyttesløs. Børge og Eigil brugte timerne flittigt til alt muligt 

andet end at høre efter læreren oppe ved kateteret. Det 

kvadrerede regnehæfte var som skabt til at ”sænke slagskibe” 

på, og mælkekapslerne fra skolemælken var perfekte projektiler 

i de røde elastikker. Fra deres pult i bagerste række, havde de 

fin udsigt til alle nakkerne foran dem. Især pigerne måtte holde 

for, når elastikkerne med et svirp sendte en mælkekapsel afsted. 

En hurtig lussing nu og da var prisen for deres frihed i klassen. 

De slap ud af skolen allerede som fjortenårige, og med 

bankende hjerter tog de imod voksenlivet. Børge kom i lære 

som typograf, og Eigil fik en lærlingeplads hos glarmesteren 

henne om hjørnet. Det rigtige voksenliv varede det nok lidt med 

endnu. 

Børges far forsvandt, da han stadig var en lille baby, så ham har 

han ingen erindring om. Moren nævnte ham aldrig, og lille 

Børge fornemmede nok, at det med en farmand var et kildent 

spørgsmål, som man skulle undgå. Hans mor brugte al sin 

kærlighed på sin dreng. Hun omsluttede ham helt og fuldt, og 

ingen mand havde adgang til hendes og lille Børges verden. 

Morens kærlige opofrelse til sønnen fik hun tifold tilbage. Han 

elskede hende overalt på jorden og kunne slet ikke forestille sig 

et liv uden hende; men så skete det, som uvægerligt altid må 

ske, men ganske vist en hel del år for tidligt: Børges mor gik 

hen og døde. Hun døde den 11. april 1985, kun 54 år gammel. 

Børge blev boende i lejligheden. Han følte ingen trang til at 

gøre noget ved den, han beholdt møbler og al indretning, som 

den altid havde haft lige så længe tilbage, han kunne huske. 

Han sank ned i dyb sorg og længsel efter moren. Børge blev en 

meget ensom mand. Datoen for morens død kunne skrives med 

seks simple tal: 11-04-85. De tal kom til at plage Børge hele 

hans voksenliv lige indtil i dag, hvor han endelig besluttede at 

gøre noget ved det. 



 

 

 

Børge tager sin lange frakke på, lang nok til at gemme 

jagtgeværet. Han står i gadedøren og spejder for en 

sikkerhedsskyld op og ned ad gaden. Det har regnet tidligere på 

aftenen, og asfalten skinner blankt i lyset fra gadelamperne. Her 

er ikke et menneske at se. Hele vejen ned til trafiklyset for 

enden ved boulevarden og det store kryds er der øde og stille. 

Beboernes biler står parkeret tæt langs med ejendommen. Alle 

er hjemme, men at dømme efter de mange mørke vinduer er de 

også gået i seng. Børge går langs rækken af de parkerede biler. 

Hvis man ikke vidste bedre, ligner han en mand, der aftenlufter 

sin hund. Ganske vist uden hund, men alligevel. Han roder med 

lidt besvær bilnøglerne frem, fordi han samtidig skal holde fast 

på geværet under frakken. Låsen driller i hans gamle Ford 

Fiesta, og da han endelig får døren op og bøjer sig ind for at 

lægge jagtgeværet om bagi, sætter det sig fast mellem forsædets 

ryglæn og bagsædet i den lille bil. Han tager alle problemerne 

stille og roligt. Dette er skæbnetimen, han længe har set frem 

til, og nu er det på tide at 11-04-85 bliver hævnet.        

Eigil var flyttet adskillige gange de sidste år, og Børge havde 

holdt tjek på hver en ny adresse, han og konen, Sanne, var 

flyttet til. De første år boede de i en beskeden lejlighed med 

deres to børn, men der gik ikke mange år, så flyttede de til en 

større og bedre lejlighed foran på Amager. Det var omkring det 

tidspunkt, at Børge mistede kontakten med vennen. Det var 

Eigil, som afbrød forbindelsen til sin gamle skolekammerat, og 

Børge vidste nok hvorfor. Lige efter moren døde, havde de 

splejset til lodder i den dyre ende af Klasselotteriets 

trækningsliste, og Eigil havde foreslået, at de skulle bruge 

Børges mors dødsdag som lykkenummer. For at ære og mindes 

hende, havde han sagt. Børge syntes, det havde været en smuk 

tanke, og sådan blev det.  

Eigil investerede i Klasselotteriet med nummer 110485, og 

herefter gik det hele i glemmebogen. Faktisk gik der mere end 



 

 

 

to år, før en trækning til deres store glæde kom ud med 1.650 

kroner. De delte pænt ”i porten”, som man sagde, og så så i 

øvrigt hen til næste kvartal og næste trækning, men herefter gik 

alt galt, eller godt, alt efter fra hvis side man ser det. Desværre 

for Børge, så var det ham, der blev sorteper, for Eigil snuppede 

hele gevinsten ved næste trækning. Børge havde naturligvis set 

sin mors nummer atter komme ud, men Eigil meddelte bare, at 

han havde forhøjet de månedlige indsatser, og det havde han 

tilladt sig, fordi han vidste, at Børge ikke havde råd til at følge 

med, så nu var det ham og Sanne, der ejede det nummer. 

Gevinsten var deres. Basta. Det sortnede helt for Børge, han 

mistede næsten bevidstheden af forvirring og raseri, da den 

fulde sandhed gik op for ham. Hans bedste ven havde stjålet 

hans mors dødsdag og tjente penge på den. Og som om dette 

ikke var nok, så havde skæbnen endnu et par slemme kort i 

ærmet. Verden blev digital, og Børges uddannelse som typograf 

var helt til grin. Han gik ned med en solid depression og 

mistede både job og livsmod. Han murede sig inde i lejligheden 

og savnede sin mor. Med Eigil gik det derimod godt. Han 

havde slået sig op som glarmester med et par svende på 

Amager. Det gik fint, men hurtigt lugtede han, at villaejerne i 

Gentofte havde lidt flere penge at rutte med end hans kunder på 

Amager, så Eigil åbnede en filial på Jægersborg Allé. 

Regningerne, han skrev derfra, fik et pift opad. I de dyre 

kvarterer er man ikke så nøjeregnende med 

håndværkerpriserne, fordi folk i arbejdstøj er man lidt usikre 

overfor. Alt gik strålende, og så er det, som biblen siger, de, der 

har, skal have mere, og de, som ikke har, skal der tages fra. Det 

er smukke ord, som spreder glæde i de rette kredse. Med andre 

ord, en succes kommer sjældent alene, for der var et 

usandsynligt held ved 110485. Eigil var en ren Fætter Højben, 

for aldrig var Klasselotteriet kommet så regelmæssigt ud med 

det samme nummer. I sin barndoms lille lejlighed, sad Børge nu 



 

 

 

kvartal efter kvartal med tårer i øjnene og så sin mors dødsdag 

lægge et ekstra lag flødeskum på Eigil og Sannes liv. 

Bilen snøfter et par gange, og Børge bliver et kort øjeblik angst, 

men så kommer den i gang med de befriende små sprutte-knald, 

som er motorens måde at ryste flere dages fugt og stilstand af 

sig på. Til lyden af den snurrende motor, finder Børge sin GPS 

frem fra det lille magasin mellem forsæderne og plugger den 

ind i stikket under rattet. Han ved ikke, hvor Gefionvej, 2900 

Gentofte er, men han er fuld af tillid til, at Gudrun i GPS’en 

nok skal føre ham sikkert til Eigil og Sannes nye adresse. Der 

går kun et øjeblik, så er Gudrun klar, og han kan læse på hendes 

display, at han vil være fremme klokken 23:18. Det strejfer ham 

et øjeblik at forsinke sin ankomst til 24:00. Midnatstimen er der 

noget højtideligt over, det er her folk føler sig alene i universet. 

Overgivet til det store ukendte. ”Fortsæt tre hundrede meter og 

drej til højre.” Gudrun afbryder hans tanker med sin nøgterne 

og tillidsfulde stemme. Det er rart, fordi han var lige ved at 

blive uhyggelig til mode. Når han hører hende tale til sig, 

glæder han sig over, at der dog er mennesker, som er retskafne 

og ikke er ude på at lave numre. Modsat en vis person, som nok 

kunne trænge til et par borgerlige ord, og det der er værre. 

Børge sætter i gear og svinger forsigtigt ud fra kantstenen. For 

enden af vejen skifter trafiklyset til grønt, men selvom Gudruns 

oplysning om, at der kun er tre hundrede meter, så når han det 

nok ikke, før det bliver rødt. Børge holder stille og venter i 

krydset. Det er begyndt at regne igen, og han ser regndråberne 

på ruden skifte fra rødt til gult til grønt. ”Kør en komma fem 

kilometer og drej til venstre og derefter til højre.” Fint, han ved 

præcis, hvor Gudrun lige nu fører ham hen. Det er hjørnet med 

Brugsen, han skal dreje ned af og så lige derefter ved UNO-X 

tanken til højre. Endnu er han i vante omgivelser.  

Da de var små drenge, kom han og Eigil på tur med Gabriel 

Jensens Ferieudflugter. Turen var gået til Høve Strand med bus, 



 

 

 

og der havde været et drabeligt slagsmål om vinduespladserne. 

De voksne havde så bestemt, at man skulle skiftes til at sidde 

og kigge ud på land og marker, som var et særsyn for ungerne. 

Allerede dengang havde Eigil været svineheldig. Af en eller 

anden grund havde læren overset ham eller glemt ham i al den 

uro, der var i bussen. Eigil sad hele vejen og krøb sammen med 

ansigtet presset mod ruden og prøvede at være så usynlig som 

mulig. En af pigerne havde gjort vrøvl, men Eigil havde set så 

ondt på hende, at hun tav. Børge tænkte, at allerede dengang 

havde Eigil været et dumt svin. ”Kør ind i rundkørslen og tag 

anden vej til højre.” 

Javel ja, den rundkørsel kender han som sin egen bukselomme, 

han er endnu på hjemmebane. Her ligger sportspladsen, hvor 

han og Eigil engang spillede fodbold på ynglingeholdet. For 

deres første ugeløn som lærlinge havde de købt flødeboller, 

som de delte ud til kammeraterne i omklædningsrummet efter 

træningen. De havde været pavestolte og pralet vidt og bredt 

om voksenlivet på en rigtig arbejdsplads. ”Fortsæt fire 

kilometer.” Gudrun afbryder hans tanker, og han ser på hendes 

display, at 23:18 lod til at holde som ankomsttidspunkt, men 

han ved af erfaring med hende, at hun godt kan finde på at 

udskyde tidspunktet lidt. Måske fordi hun var sur, havde han 

nogle gange tænkt. ”Hold til højre.” Børge ser lidt forbavset ud, 

det havde han ikke regnet med. Han parerer selvfølgelig ordre 

og holder til højre der, hvor vejen deler sig i to. Her har han 

også været før, men ikke ret tit. Det er den dyre ende af 

Tesdorphs Allé, og drengene herfra legede de ikke med. Børge 

undgik dem og vidste kun alt for godt, at de kunne se, han kom 

fra en fattig familie. Det var værre end det, han havde slet ikke 

nogen familie, kun en mor, og det satte ham på plads nederst 

blandt madresterne i spanden. Eigil havde ikke samme problem, 

og det hjalp også, at han var fræk. De pæne drenge kunne ikke 

lide at blive truet med tæsk. Børge var desværre både genert og 



 

 

 

bange, men han beundrede Eigil og ønskede, at han kunne være 

lige som ham.  

Gudrun har alligevel forsinket ham. Ankomsttidspunktet er nu 

23:21. Spiller ingen trille, tænker Børge. Om Eigil skal stå til 

regnskab et par minutter før eller siden, er vel ligegyldigt. 

Evigheden er ikke smålig. ”Kør ottehundrede meter og drej til 

venstre.” Børge kigger på vejen foran sig. Gudrun mener nok, 

han skal dreje i vejkrydset, han kan se under gadelamperne 

langt fremme. Pludselig dukker de blå blink fra et 

udrykningskøretøj op i bakspejlet over hans hoved. Børge 

stivner og bliver bange. Hvad nu hvis det er en politibil? Og 

hvad nu hvis de sådan rent rutinemæssigt stopper ham for at 

tjekke en ensom bil midt om natten? Ikke ret langt fremme ser 

han en villavej på venstre hånd. I panik drejer han i sidste 

øjeblik til venstre, det går så hurtigt, at han ikke får vist af. Det 

bliver en meget kort tur ned ad vejen. Den er spærret for 

gennemkørsel. ”Vend om.” Gudrun lyder meget bestemt. Det 

her bryder hun sig ikke om. Børge sveder og ånder tungt af 

ophidselse, mens han ængsteligt venter på, at politibilen skal 

passere bag ham. Få sekunder efter kan han ånde lettet op. De 

blå blink suser forbi i bakspejlet ude på hovedvejen. ”Vend 

om.” Gudrun giver ikke op, hun ved godt, at en blind vej er en 

rigtig dårlig ide. Hun bliver ikke tilfreds før, han får vendt 

vognen. ”Kør et hundrede meter og drej til venstre.” Aner han 

en irettesættelse i hendes stemme? Nå, men nu er han i hvert 

fald igen på rette vej.   

Sidste kvartals klasselotteri-udtrækning var igen kommet ud 

med gevinst. Hans mors dødsdag var blevet Eigils evige 

lykkenummer. Sekstusinde kroner, det var mange penge for 

Børge, men for Eigil, det dumme svin, var det peanuts. Han og 

Sanne gider vel næppe fejre det mere. Børge tager så hårdt fat 

om rattet, at han får krampe i den ene hånd. Han vrænger og 

rækker tunge ud i natten, og tårerne er svære at holde tilbage. 



 

 

 

Han sanser lige akkurat at dreje til venstre i krydset, og Gudrun 

kvitterer straks. ”Kør fem kilometer.” 

Han forstår det ikke, men nu har Gudrun endnu engang 

forsinket hans ankomst til Eigils adresse. Ekstra fem minutter, 

så nu er han ikke fremme før klokken 23:26. Hvad fanden går 

der af hende? Han har ikke ret megen erfaring (helt ærligt, ikke 

nogen) med kvinder, kun med moren, og det er jo noget andet, 

selvom hun altid gerne ville være hans, når hun puslede om 

ham på den dér måde, som altid kildede. Nå, det er også lige 

meget, hvis Gudrun skulle være lidt muggen, han er på vej, det 

er det vigtigste. Intet kan stoppe ham. Børge skæver op til 

bakspejlet og kan lige akkurat se det yderste af bøsseløbet 

stikke op foran bagruden. Eigil skal få begge ladningerne lige 

midt i panden, tænker han og smiler grumt ved tanken. Han ved 

ikke rigtigt, hvad han skal stille op med Sanne. Det vil være 

forkert også at skyde hende, så meget er han da klar over, men 

hvad så? Børges hoved kører i tomgang, når han tænker på 

Sanne, for på en eller anden måde må hun jo ikke se ham, så 

hun kan sladre til politiet. Han har snart kørt de fem kilometer, 

som Gudrun sagde, og han spejder nysgerrigt efter næste 

afkørsel. ”Kør to hundrede og halvtreds meter og drej til højre.” 

Nu kan han se et vejkryds forude, og det er en større vej, han 

skal til højre af. Her har han aldrig været før, og vejens navn, 

Karl Jønssons Allé, siger ham ikke noget. Hvem er eller var 

Karl Jønsson? En stor kanon af en eller anden slags åbenbart. 

Det er pæne store villaer, der passerer forbi, og gadelampernes 

skær sender et søvnigt lys ind på plæner og haver foran husene, 

men for de fleste af husejerne er vejbelysningen åbenbart ikke 

nok, de har til overflod sat små projektører op, som oplyser 

facaderne og gør det svært at snige sig ubemærket tæt ind på 

huset. Børge har ikke tænkt sig at komme listende eller at snige 

sig frem. Han er ude i et rimeligt ærinde, og hvis man behøver 

at snige sig, så er der noget helt galt. Han vil simpelthen gå 

direkte til hoveddøren og ringe på. En lille bekymring gnaver: 



 

 

 

hvad nu hvis Eigil tror, at det bare er en dørsælger og ikke vil 

lukke op? Chancen er nok ret lille, for hvem går rundt om 

natten for at sælge ved dørene, og så er det vist oven i købet 

forbudt. Det skulle da lige være en af de her udlændinge, de 

holder sig vist ikke tilbage for noget som helst. Børge har nok 

at spekulere på, mens han opmærksomt holder øje med vejen 

forude. Vinduesviskerne er ikke, hvad de har været, de piber på 

en grim måde og trækker lange striber på ruden. Det kniber 

med at se vejen, så Børge bøjer sig frem over rattet for at 

komme så tæt på som muligt på forruden. ”Om firehundrede 

meter kør ind i rundkørslen og tag anden vej til højre.” Nu aner 

Børge ikke længere, hvor han er. Han kender ikke kvarteret her, 

og hvis han måske gjorde, så gør regn og mørke det nu umuligt 

at genkende noget. De er nok gået i seng, Eigil og Sanne, 

tænker han, men det vil være et held, for så kommer Eigil alene 

ned til døren, og det sidste i denne verden Eigil får lov til at se, 

er hans gamle ven med et jagtgevær. Oppe i soveværelset bliver 

Sanne sikkert forskrækket, når hun hører braget fra jagtgeværet, 

men hun kan prise sig lykkelig over, at hun blev i sin seng. Gad 

vide, hvor længe hun bliver deroppe, inden stilheden i huset 

langt om længe får hende til at vove sig ud af soveværelset. 

Hvordan vil hun reagere, når hun finder Fætter Højben splattet 

ud i den åbne hoveddør? Forhåbentligt tager hun det pænt. 

Børge er tilfreds, han har regnet ud, hvordan det hele kommer 

til at gå for sig, og han godter sig ved tanken om, at han nu 

endelig får sat en stopper for mange års ydmygelser og svindel. 

Tankerne går til hans elskede mor, og han håber, at hun et eller 

andet sted oppe fra det høje vil blive vidne til, at hendes søn 

endelig tager affære eller tager skeen i den anden hånd, som 

hun plejede at sige. Han skal nok gøre alt for, at hun skal blive 

stolt af sin store dreng. Han bliver varm af rørelse og snøfter en 

gang op.  



 

 

 

Så er den gal igen, nu har Gudrun atter ført ham på vildveje, 

sådan må han tolke det, fordi hun nu igen har sat tiden frem, 

denne gang helt til klokken 23:55. Hvad fanden er der i vejen 

med hende? Børge er stærkt ophidset, ja, så ophidset, at han må 

holde ind til siden for at få kontrol over sig selv. Det må være 

en fejl, det kan ikke være rigtigt. Siden han fik Gudrun, har hun 

aldrig svigtet ham. Hvad går der af hende nu? Er det ham selv, 

der er noget galt med? Måske har han tænkt så meget på Eigil, 

at han ikke rigtigt har hørt hendes anvisninger? Det er nok ikke 

Gudrun, der er noget i vejen med, det er ham selv. Ja, sådan må 

det være. Nu skal han tage sig sammen og lytte godt efter, når 

hun taler til ham. ”Kør to kilometer og hold til venstre.” Javel, 

nu fik han det. To kilometer og så til venstre. ”tak” ”Selv tak.” 

Svarer Gudrun, men han syntes godt, at Gudrun kunne være lidt 

venligere og sige nogle pæne ord. Han har trods alt haft en svær 

aften, og den er ikke slut endnu. Han forsøger at lokke lidt 

venlig omsorg ud af hende. ”Jeg skal nok tage mig sammen.” 

Han sukker, men hun er tavs. Han skæver op til hende. De små 

grønne tal viser stadig 23:55, og det beroliger ham. Det bliver 

alligevel i midnatstimen, tænker han og ser på sit ur. Klokken 

er nu ti minutter i tolv, så om fem minutter er han fremme. Han 

drejer til venstre, og nu er han på Gefionvej. Dyre villaer på 

begge sider. ”Kør trehundrede meter til destination på højre 

side.” Og så vifter Gudrun lokkende med det lille målflag i 

displayet. Han ser som hypnotiseret på det. Skal han parkere i 

god afstand og nærme sig til fods? Måske vil lyden af en bil, 

der standser lige uden for villaen, vække opmærksomhed. 

Hellere være forsigtig, så han holder ind til siden. ”Kør tre 

hundrede meter til destination på højre side.” Gentager Gudrun 

og lyder som om, han ikke har forstået hende. ”Jeg må hellere 

være forsigtig.” ”Pjat, du kan jo heller ikke rende tilbage til 

bilen bagefter. Vi skal jo væk i en fart, ikke?” Der er jo et vist 

ræsonnement i det, Gudrun siger, så Børge triller forsigtigt 

bilen helt frem til Eigils hus. Han læner sig frem og spejder 



 

 

 

vagtsomt op mod huset. Så slukker han motoren, retter sig op i 

sædet og vender sig om for at hive jagtgeværet frem. Han tøver, 

da han ser et par unge mennesker komme imod bilen hånd i 

hånd inde på fortovet. ”Fortryder du?” Gudruns stemme er lidt 

spids, syntes han. ”Der kommer nogen. Du kan ikke se dem.” 

Det unge par passerer bilen uden at lægge det mindste mærke 

til Børge derinde i den mørke kabine. ”Så er der fri bane.” 

Gudrun lyder oplivet og måske også lidt utålmodig, men Børge 

sidder passiv og holder øje med de unge mennesker, som 

langsomt forsvinder i bakspejlet. ”Hvad venter du på?” Nu er 

der ingen tvivl, hun er utålmodig. ”Hvorfor har du nu pludselig 

så travlt, når du blev ved med at forsinke min ankomst?” Han 

plejer aldrig at diskutere med Gudrun, men i nat er noget 

særligt. ”Jeg ville give dig tid til at fortryde.” ”Det ord kender 

jeg ikke.” ”Du er et mandfolk.” Hun lyder som om, hun har en 

meget resolut og klippefast mening om ham. Han dukker sig 

uvilkårligt og sutter på underlæben. Det er kedelig vane, han 

altid har haft, når han er usikker. Det lykkedes aldrig hans mor 

at vænne ham af med det. ”Lad være med det!” Hun er irriteret, 

og han tørrer hastigt den våde mund med bagsiden af hånden. 

”Og se så at komme i gang!” Børge mander sig op og vender 

sig resolut endnu en gang om mod bagsædet med jagtgeværet 

under frakken, men så griber skæbnen eller tilfældet ind. Han 

stirrer. I bagruden ser han en politibil med blåt lys og et par 

hurtige blink, der hastigt kommer nærmere for så at svinge ind 

bag ham og bremse op faretruende tæt på hans Ford Escort. Et 

par betjente springer adræt ud og nærmer sig Børge, som kryber 

sammen i sædet. Den ene betjent stiller sig med skrævende ben 

foran bilen og noterer omhyggeligt nummeret ned. Den anden 

betjent banker let på ruden, som Børge ikke har sanset at rulle 

ned. Han prøver at bevare fatningen, men fumler med ruden. 

”Tag dig ikke af dem.” Gudrun er i krigshumør og Børge, som 

nu har rullet halvt ned, nikker undskyldende til betjenten. ”Lyt 

ikke til hende.” ”Hvem?” ”Gudrun.” Betjenten ser 



 

 

 

undersøgende ind i vognen, men kan ikke se nogen. ”Hvorfor 

siger du det?” Betjenten studerer nøje Børge efter spor af 

beruselse eller det, der er værre. ”Nu ikke bange, husk du er 

bevæbnet. Bare et hurtigt snuptag, så er den hjemme.” Børge 

stivner, nu går Gudrun for vidt. ”Aldrig, ti stille med det.” ”Tag 

dig sammen, lad ikke politiet stå i vejen for dit opgør med den 

svindler.” ”Jeg skal nok få ram på ham, men det bliver ikke i 

aften.” ”Én gang slapsvans, altid slapsvans.” Gudrun er fuld af 

hån, og Børge forsøger at smile undskyldende til betjenten. Det 

her er pinligt, han bryder sig ikke om at blive skældt ud i andres 

påhør. Den anden betjent er færdig med at notere og kommer 

nu op på siden af sin kollega. ”Det er bilen, der lavede det 

hasarderede venstresving på Engdraget.” ”Han hører stemmer.” 

Siger første betjent til sin makker og ser alvorlig ud. Han griber 

fat i døren for at åbne den, mens den anden betjent stiller sig 

parat ved siden af for at gribe ind, hvis situationen skulle 

udvikle sig. Børge stiger til betjentenes lettelse helt 

fredsommeligt ud af bilen. ”Må jeg se dit førerbevis?” Børge 

finder i en fart sin tegnebog frem og giver betjenten sit 

kørekort. Det bliver studeret grundigt, men alt er OK. Betjenten 

tøver dog med at give kortet tilbage til Børge. ”De kan ikke 

arrestere dig, du har ikke gjort noget galt, så bare tage det cool, 

mand.” Børge vender sig om og næsten råber ind i bilen til 

Gudrun. ”Så hold din mund, eller jeg gør dig tavs.” ”Morder, 

morder!” Råber Gudrun helt ubehersket. ”Jeg skal fandeme gi’ 

dig morder, dumme kælling.” Han kaster sig ind i bilen for at få 

fingre i Gudrun, men nu bliver det for meget for de to betjente. 

Med et fast tag i kraven haler de Børge ud på gaden, hvor han 

vælter omkuld. De indser hurtigt, at Børge er helt uskadelig, så 

de lader ham sidde hulkende og komme til sig selv på asfalten.  

Der bliver pludseligt tændt lys i Eigils store villa, og 

hoveddøren bliver åbnet. En mand træder ud på trappen fulgt at 

en kvinde. De store udendørs bronze PH-lamper på hver side af 



 

 

 

døren tændes, og kvinden tager sin mand under armen. De står 

badet i det smukke lys fra lamperne og ser nysgerrigt på 

politiet, som står bøjet over en mand, der sidder og græder ude 

på vejen. Kvinden virker lidt skræmt og synes, det er et 

ubehageligt syn. Det fornemmer hendes mand, og han lægger 

en beroligende arm om hende. Hun læner taknemligt sit hoved 

mod hans skulder. ”Hvad tror du, der er sket?” ”Ikke noget 

særligt, det er nok bare en taber, som er kommet i klammeri 

med politiet.” Hun smiler op til sin mand. Tryghed er en god 

ting. 

 

 

DEN EVIGE BRUNO VALLENTIN 

 

Kammeraterne i skolen misundte Gustav, fordi han næsten hver 

weekend rejste med sin far rundt i landet og boede på hotel. 

Gustav var ti år og allerede lidt af en verdensmand, i hvert fald 

hvis verden var den danske provins. Hver mandag havde han 

nye historier at fortælle om de steder, han havde været med sin 

far, og Gustav var ikke kedelig at høre på. Hotellet i Juelsminde 

havde et akvarie med fisk, som gæsterne gerne måtte spise. De 

skulle bare pege, så hev tjeneren fisken op af akvariet, og vupti 

lå den kort efter på gæstens tallerken. Stendød med sovs og 

kartofler. Det lød enormt ulækkert, så Juelsminde skulle man 

nok holde sig fra. Livet havde gjort Gustav tidlig moden og 

gammelklog, om det var skidt eller godt, kan sikkert diskuteres. 

Emma og Valdemar voksede fra hinanden, som man siger. Det 

er nok mere enkelt at sige, at de begyndte at kede hinanden, 

efter at de første års sex var kørt helt af sporet. Det kunne 

måske været gået bedre, hvis bare Valdemar havde haft det, 

som Emma kaldte, ”lødige interesser”. Det lå lidt tungt, fordi 



 

 

 

hendes mand var mest til fantasy og knaldserier i TV. Emma 

var videnskabskvinde, og derfor vidste hun, hvordan alt skal 

hænge sammen for at være virkeligt. Sandheden var derude et 

sted, det gjaldt bare om at finde den. Når Valdemar ikke syntes, 

at det var særlig interessant med al den søgen efter beviser på 

dit og dat, beskyldte Emma ham for at være intellektuel doven 

og ikke værd at høre på.  

Æblet falder ikke langt fra stammen, og det lille æble var 

Gustav. Han irriterede sin mor, for børn spørger hele tiden om 

de mærkeligste ting og helt uden sammenhæng med almindelig 

sund fornuft. Emma hersede de første år med Gustav og 

prøvede at banke lidt fornuft ind i knolden på ham, men 

forgæves for Gustav var en drømmer og fantast, som gik sine 

egne veje. Fantasier var en svøbe, som fejlsporede mennesker. 

Sandhed, sandhed og atter sandhed, her måtte man ikke gå på 

kompromis. Drengen var noget så uvidenskabeligt som en 

drømmer. 

Til Emmas store irritation, fik hun ikke nogen opbakning fra sin 

mand. Valdemar var efter hendes mening en rigtig dårlig 

rollemodel for sin søn. Han var oprindelig uddannet revisor, 

men der var ikke gået mange år, før Valdemar drømte om at 

komme væk fra de lange dage ved skrivebordet og kolonnerne 

af tal. Andre folks penge interesserede ham mindre og mindre, 

og udenfor vinduet drev sommerskyerne over himlen. Så lavede 

Valdemar et usædvanligt karriereskift. I stedet for at arbejde 

med tørre tal og skattevæsenets fantasiløse paragraffer, så ville 

han meget hellere trylle. Kunsten at sætte virkeligheden på 

prøve med magi og fiksfakserier havde et stærkt greb i ham.  

Lige siden drengeårene havde han tryllet. Det startede alt 

sammen engang til jul, hvor onkel Jørgen havde givet ham 

papæsken med ”Den lille tryllekunstner”. På låget var der et 

billede af en mand med en høj spids hat og en tryllestav, der 

lynede stjerner ud fra. Det var dragende og mystisk, og 



 

 

 

Valdemar forstod allerede som lille, at der var mere mellem 

himmel og jord, end hans forældre havde fortalt ham. Store 

hemmeligheder foldede sig sammen i drengehjernen, og der 

blev de lige til den dag, han sprang ud som tryllekunstner. 

Det siger sig selv, at Emma nærmest fik et chok den dag, 

manden erklærede, at han ikke længere ville være revisor, men 

tryllekunstner. Var han blevet fuldstændig tosset? Emma 

knugede sit barn for at berolige sig selv, men det hjalp ikke 

spor, for Gustav var begejstret for sin fars planer og ville ikke 

omklamres af sin mor. Emma prøvede at være logisk og tage 

situationen, som det videnskabelige mennesker hun var. Sådan 

set, var hun jo også træt af manden, og sønnen var heller ikke 

hendes største interesse, men stolthed havde hun i rigt mål. For 

at redde både ære og selvværd erklærede hun, at så måtte de gå 

hvert til sit. 

 

Mens Valdemar var på tryllekursus i Hannover, gik Gustav 

hjemme hos Emma og savnede sin far. Uden at det blev 

diskuteret, var det klart, at Gustav skulle bo hos sin far, når han 

kom hjem og endelig flyttede hjemmefra. Emma havde hurtigt 

vænnet sig til tanken og var begyndt drømme om nye mænd i 

sit liv. Denne gang skulle det være akademikere, dem havde 

hun det bedst med. Lige børn leger bedst, tænkte hun. 

Valdemar havde været et fejltrin. Når man er ung, så kræver 

lysten sit, men hendes følelser var nu klare og rationelle. 

Alderen sejrer over den letsindige ungdom, ikke fordi hun var 

gammel, men alligevel. 

Trylleskolen i Hannover havde været en stor succes. Tyskerne 

havde lært Valdemar ikke bare at trylle, men også hvordan man 

bruger psykologien til at bortlede publikums opmærksomheden 

fra de små fiksfakserier, der foregik i ubevogtede øjeblikke. Det 

var en stor dag, da han fik overrakt sit diplom. Bagefter skulle 

han knæle på et særligt magisk tæppe og der sværge, at han 



 

 

 

aldrig i levende live ville afsløre hemmelighederne om de 

tricks, han havde lært på trylleskolen. Tyskerne forsynede ham 

derefter med alskens tryllerekvisitter, som gjorde et dybt 

indhug i opsparingen, men pyt, det var det hele værd. 

Ikke lang tid efter Valdemar var kommet hjem igen, fandt han 

en lejlighed i Valby til sig selv og Gustav. Far og søn var fra nu 

af uadskillelige. 

Valdemar annoncerede flittigt i lokalaviserne over hele landet, 

og det kom der faktisk en masse ud af. En tryllekunstner var 

altid populær underholdning; folk kunne godt lide ikke at kunne 

forstå, de kunne godt lide det mystiske og at drømme videre om 

det overnaturlige og alt det, som man ikke måtte tro på. 

Dagligdagen bød ikke på sådanne flugtmuligheder fra den 

kedelige virkelighed.  

Når der var tryllejobs i weekenderne, kørte far og søn i en 

varevogn, hvorpå der stod skrevet med store bogstaver ”Magi 

og hokus pokus med Tryllevalde”. Gustav var med på scenen i 

korte bukser og butterfly, når hans far tryllede for publikum. 

Publikum var begejstrede for den lille dreng, og Gustav var 

dygtig. Når Valdemar skød pistolen af, så der dryssede 

udstoppede fasaner ned fra loftet, havde Gustav helt tjek på de 

hvide duer, som flyttede uroligt på sig i deres gyldne bur, inden 

de skulle trylles op af Valdemars lange hat. Det største 

glansnummer var, når Gustav dukkede op af kassen med begge 

ben i behold, selvom hans far lige havde savet dem af og for at 

vise, at de ikke fejlede noget, løb han helt frem til scenekanten 

og bukkede dybt for det begejstrede publikum. Derefter 

bukkede han nok en gang og pegede på Valdemar, så også han 

kunne få sin del i bifaldet.  

Det var lykkedes Emma at finde en akademikerkæreste, som 

hun kunne snakke med på et tilfredsstillende intellektuelt plan, 

langt fra det fjollede trylleri. Den nye ven hed Bruno Valentin, 

og han underviste på det samfundsvidenskabelige fakultet i 



 

 

 

psykologi og havde derudover sin egen praksis på en af byens 

bedste adresser. Han var lige det, Emma havde brug for, og hun 

hang ved hans læber, når han blidt og klogt fortalte om al tings 

sammenhæng og den menneskelige adfærd. Intet var tilfældigt, 

hvis bare man havde evnen og talentet til at forstå. Omvendt så 

lyttede Bruno Valentin med professionel tålmodighed på 

Emma, når hun beklagede sig over sin eksmand. Bruno støttede 

og forklarede, hvorfor de havde været et umage par, og hun 

blev bekræftet i, at de åndelige værdier kun kunne blomstre, 

hvis jorden var gødet rigtigt. Brunos ord faldt som livgivende 

regn på en kvinde, som tørstede efter den rigtige mand, der 

kunne udfordre hendes intellekt uden at forsømme de fysiske 

glæder.  

Gustav var hjemme hos Emma hver anden weekend, og 

selvfølgelig var han glad for at se sin mor, og hun var da også 

glad for, at han kom. Så hyggede de sig, men hun kunne ikke 

lade være med at udfritte ham om Valdemars karriere som 

tryllekunstner. Det nagede hende, at Gustav og Valdemar havde 

et så godt og tæt forhold, at hun følte sig lukket ude fra sin egen 

søns liv. Emma tænkte, at det med at Valdemar tryllede for 

penge og publikum var pinligt, og hun kunne slet ikke forestille 

sig, at hendes egen søn var med på scenen. Hun spekulerede på, 

om der måske var nogle sociale myndigheder, der kunne gribe 

ind, men den vej mente Bruno Valentin ikke, man skulle gå. 

Det var klogere, hvis Gustav fik øjnene op for, at hans far ikke 

var værd at beundre så meget. Her kom psykologien ind. Bruno 

ville finde vej ind i barnets hjerne og dreje den i en mere 

fornuftig retning, men først måtte han se Valdemar og Gustav 

optræde, så han kunne danne sig et billede af dem. Finde ind til 

det bløde punkt, som alle bar rundt på. Emma bifaldt begejstret 

Brunos ide, og det blev hurtigt besluttet, at de ville troppe op til 

en af Valdemars optrædener hurtigst muligt. Det blev på 

Centergården i Næstved med musik og dans, og som noget 

ekstra havde man hyret tryllekunstneren, ”Tryllevalde”. Emma 



 

 

 

følte et ubehageligt sus af folkelighed og forstod slet ikke, at 

hun kunne have levet med en mand, der kaldte sig 

”Tryllevalde”. Det var pinligt. Bruno trøstede og forklarede, at 

der i os alle boede en trang til oprindelighed og simpelhed. Men 

det kunne det modne og kloge menneske gøre sig fri af. Emma 

havde nu frigjort sig fra småborgerskabets svøbe og så 

beundrende på Bruno med øjne fugtige af taknemmelighed.  

Gustav fortalte glad sin far, at mor og hendes nye kæreste ville 

se deres forestilling næste lørdag i Næstved. Valdemar var glad 

på sønnens vegne, men var selv i tvivl om, det var en god ide. 

Han forstod ganske enkelt ikke, hvorfor Emma var kommet på 

den tanke. Hidtil havde hun kun været fuld af hån og 

ondskabsfuldheder over hans lyst til at trylle.  

       

Valdemar og Gustav sad i Centergårdens rengøringsrum i færd 

med at gøre sig klar til at gå på scenen. Gustav bemærkede, at 

hans far var meget tænksom, og det bekymrede ham. De kunne 

høre stole skramle inde fra salen, og det betød, at publikum 

snart var på plads. Valdemar plejede at være helt oppe på 

mærkerne af forventning og glæde sig til at underholde, men i 

aften var han tavs. Gustav kunne nok regne ud, at grunden 

måtte være mor og hendes kæreste. Han ville ønske, at han 

kunne sige noget fornuftigt og voksent til sin far, men han 

anede ikke, hvad det skulle være; han håbede bare, at publikum 

ville være begejstrede og klappe meget, så mor selv kunne se, 

at far havde succes. 

På første række, midtfor, sad Emma og Bruno Valentin. Emma 

sad stiv og rank i ryggen med hænderne knuget om håndtasken 

i skødet, som om hun var bange for, at den skulle stikke af i 

utide uden hende. Bruno Valentin derimod lå nærmest 

henslængt i stolen, og det var godt klaret på det hårde træsæde. 

Bruno prøvede at se ud som en mand, der var gået forkert og nu 



 

 

 

kedede sig bravt, men af høflighed blev siddende. Lidt endnu i 

hvert fald.  

Valdemar rejste sig og tog sin lange spidse tryllehat på og 

knappede sin silkekjortel med de sorte pon-poner hele vejen op 

til halsen. Kostumet havde han købt i Hannover, og han var 

stolt af det. Det signalerede både magi og lidt klovneri, men i 

aften var glæden væk. Han stirrede på sig selv i spejlet og trak 

vejret dybt, som et menneske, der tager sig sammen til at møde 

det uafvendelige. Så tog far og søn hinanden i hånden og gjorde 

deres entre på scenen. Valdemar prøvede at lade være med at se 

Emma og hendes nye kæreste nede på første række. Det var 

svært, for han plejede altid at hilse og nikke salen rundt med 

smil og buk. Hjertet hamrede i brystet på ham, og han rystede 

på hænderne. Hænderne, som skulle føre publikums 

opmærksomhed på gale veje, havde han ikke rigtigt kontrol 

over. For første gang kiksede nummeret med silketørklæderne, 

de skiftede slet ikke farve, som de skulle, og det værste var, at 

han slet ikke opdagede det, før han undrede sig over det 

manglende bifald. Bruno smilede diskret og hævede det ene 

øjenbryn, som kun en misbilligende gentleman kunne gøre det. 

Emma prøvede at få kontakt til sin søn med små vink, men 

oppe på scenen var hun luft for sønnen, som havde travlt med at 

holde øje med sin far.  

Valdemar kom nogenlunde gennem de næste par numre, ikke 

mindst takket være Gustav, som uden fejl forberedte 

rekvisitterne og gav dem til Valdemar på de rigtige tidspunkter. 

Det beroligede Valdemar, og nu tryllede han ikke for publikum, 

men for sin søn. På den måde kunne han holde nerverne i ro. Så 

rullede Gustav bordet med kassen og saven ind på scenen. Efter 

at Valdemar først havde vist publikum, at både kasse og sav var 

alvorligt ment og uden snyd, så kravlede Gustav op på bordet 

og ind i kassen. Den blev lukket, og Valdemar savede gennem 

kassen med det smilende drengehoved, som stak ud i den ene 



 

 

 

ende og benene i den anden ende. Der var dødstille i salen, 

indtil Gustav med alle lemmer i behold sprang ud af kassen. 

Publikum klappede, som de skulle, men stemningen var 

alligevel ikke helt i top. Så kom det nummer, som altid gav 

pote. Et styk publikum på scenen. Vær så venlig, et modigt 

menneske. Valdemar lokkede og slog ud med armen. Han 

trådte et skridt til siden for at gøre plads til den modige, som 

meldte sig. Bruno smilede grumt og rejste sig op. I Hannover 

havde Valdemar lært nogle enkle og grundlæggende 

hypnosenumre. Det havde været lettere, end han havde 

forestillet sig, og efterhånden var han blevet helt skrap til det. 

Glansnummeret var ”den skrukke høne”.  

Bruno gik langsomt og værdigt op på scenen. Gustav tog sin far 

i hånden og gav den et hurtigt klem for at sige, at han nok 

skulle klare den. Valdemar rettede sig op. Gustavs rørende tillid 

kunne han ikke svigte. Bruno kom rask og frejdig ind midt på 

scenen og så ud over publikum, som om han var det naturlige 

centrum i aften. Valdemar var i et par skridt henne hos ham. 

Han lagde begge hænder op på Brunos skuldre og drejede hans 

opmærksomhed væk fra salen, så de to mænd nu stod tæt med 

front mod hinanden. Bruno smilede overlegent til Valdemar, 

som til gengæld viste ham et helt udtryksløst ansigt. Sådan gik 

der flere sekunder, indtil Bruno ikke kunne blive ved med at 

smile, men slappede af og så ligegyldigt på Valdemar. Nu 

mobiliserede Valdemar hele sin styrke, og hans øjne blev både 

rundere og stivere. Blikket var indtrængende og overskred alle 

regler om blufærdighed. Bruno blev forvirret og følte sig 

voldsomt intimideret. Han kunne ikke holde blikket fast, men 

lukke øjnene ville han heller ikke, så han prøvede at bilde sig 

ind, at han slet ikke var til stede. Valdemar fortalte ham nu 

indtrængende, at han var en skruk høne med æg. Han skulle 

sætte sig på sin rede og sige gok- gok for at holde hanen væk. 

Bruno syntes, det lød helt tosset, men han fik alligevel en 

ubetvingelig lyst til at sætte sig på scenegulvet og sige gok-gok. 



 

 

 

Publikum grinede højt, og Bruno syntes aldrig før, han havde 

fået så megen opmærksomhed, så han gokkede et par ekstra 

gange og vimsede med rumpen over redekanten. Da Emma så 

sin elskedes bagdel og hørte hans dumme gokken, blev hun rød 

i hovedet af arrigskab. Gustav var ét stort smil og meget stolt 

sin af sin far, som sådan kunne ordne mors åndsvage kæreste. 

Efter endnu lidt gokken hjalp Valdemar Bruno op på højkant og 

vendte ham mod salen, så han kunne få en applaus. Det virkede 

ikke, som om Bruno rigtig var med. Der var noget 

søvngængeragtigt over hans bevægelser, da han lidt usikkert 

steg ned fra scenen.  

På vej hjem i bilen var Emma godt sur på sin kæreste. 

Valdemar havde ydmyget ham for øjnene af publikum, og hun 

havde kunnet krybe i et musehul af skam. Tænk, at en mand af 

Brunos kaliber i den grad havde været et offer for fup og 

hallucinationer. Denne mand, som satte objektivitet og klarsyn 

over alt andet, var blevet klædt af til skindet af en charlatan af 

en mand, hvis åndelige værdier kunne ligge på et meget lille 

sted. Hvordan skulle det mon gå uskyldige Gustav. Hans 

fremtid tegnede noget usikkert, hvis han ikke snart fik større 

interesser i livet end en mavegrus beundring af en far, som 

kaldte sig ”Tryllevalde”. Det var en lang biltur fra Næstved og 

hjem til villaen i Gentofte. Bruno mælede ikke et ord hele 

vejen. Emma kunne ikke regne ud, hvad der forgik i hovedet på 

ham, og hun turde heller ikke spørge. Så skete der noget 

uhyggeligt. Næsten hjemme, i krydset mellem Bernstorffsvej 

og Høeghsmindevej, kom en bil brasende overfor gult, så 

Bruno måtte hugge bremserne i. Bortset fra forskrækkelsen 

skete der ikke noget, men han gokkede voldsomt op og blev rød 

i hovedet af arrigskab. Emma blev rigtig forskrækket og lagde 

en beroligende hånd på Brunos arm. Han stirrede på hende, 

rystede forvirret på hovedet og smilede ligesom hjælpeløst til 

hende. Emma lod den lille hændelse passere i stilhed. 



 

 

 

Valdemar og Gustav fejrede sejren over Bruno med en rigtig 

god middag på Landevejskroen. Wienerschnitzel og creme 

caramel var far og søns livretter. Gustav kunne ikke blive træt 

af at udpensle i mindste detalje, hvordan far havde hypnotiseret 

mors kæreste, så han troede, han var en høne. Det havde været 

noget af det sjoveste, han nogensinde havde oplevet, og han 

ville også lære at hypnotisere folk. Tænk bare, hvad man kunne 

få dem til. Og så udmalede Gustav det ene eventyrlige 

eksempel efter det andet. I skolen skulle alle lærerne 

hypnotiseres til at give ham topkarakterer og selvfølgelig skulle 

slikmutter i kiosken have sig en omgang stirre, så hun for altid 

gav ham, hvad han ville have. Der var slet ingen ende på 

Gustavs glade fremtid som den snigende hypnotisør. Valdemar 

morede sig over drengen og gav ham selv et par dristige ideer, 

men Gustavs største drøm var at hypnotisere mor til at elske far 

igen. Valdemar blev tavs, det var lige pludseligt ikke så sjovt 

længere. Gustav mente dog, at det måtte være fars opgave at 

hypnotisere hende. De skulle lokke mor et sted hen, og så, hvis 

hun ikke ville, skulle hun tvangshypnotiseres. Valdemar kløede 

sig eftertænksomt i håret, han mente, at der nok kun ville 

komme en masse vrøvl ud af det, men da han så, hvor skuffet 

drengen blev, lovede han at tænke over det.  

Hjemme hos Emma og Bruno var der en mærkelig stemning. 

Bruno travede rundt i stuerne, og Emma fulgte ham vagtsomt 

med øjnene. Hun lavede mad, men han ville ikke spise. Hun 

satte den bedste cognac frem, og han var ligeglad. Hun tændte 

for den sene TV avis, noget han aldrig svigtede, men heller ikke 

den interesserede ham. Emma var grædefærdig og anede ikke 

sine levende råd og ville væk. Ud af stuen i det mindste, så 

Bruno kunne opføre sig tosset for sig selv. Det her stod hun 

ikke model til i længden, men så skete der alligevel noget. 

Bruno faldt i staver over et indslag i TV Avisen. En hønseriejer 

fra Rudkøbing viste høns frem og fortalte om bøndernes 

elendige økonomi. Billige æg fra Tyskland oversvømmede 



 

 

 

markedet. Der var efterfølgende en debat om burhønsenes triste 

liv, men pointen var, at det var op til forbrugerne at sætte en 

stopper for det. Penge er mantraet i al produktion, også i 

hønsenes æglægning. Emma stod stadig i døren, hun var 

stoppet op på vej ud af stuen. ”Hvad ser du på?” Hun vidste 

godt, at hendes spørgsmål var overflødigt. ”De stakkels høns.” 

Svarede han, og det var første gang Bruno åbnede munden, 

siden Valdemar havde hypnotiseret ham. ”De ved ikke bedre, 

jeg mener, de kan jo ikke tænke.” Svarede hun omgående. 

”Tror du, at du er et hak bedre, måske?” Emma blev 

forskrækket. Hun havde aldrig før oplevet ham vred. Indtil nu, 

havde hun kun kendt ham som blid og klog. ”Hvorfor siger du 

det?” ”Du skal ikke dømme hønsene, det er på tide, vi kryber 

naturen nærmere.” Emma rystede på hovedet. ”Er det derfor, du 

leger høne? For så kan jeg fortælle dig, at det ikke er morsomt 

længere. Bruno sukkede dybt, som et menneske der stod 

overfor en afgrund af uvidenhed. ”Kan vi ikke barre sige, at du 

mangler indsigt, men vi kan arbejde med det.” ”Nej tak. 

Valdemars hypnose har gjort dig helt kulret.” Bruno så 

forbavset på hende. ”Hvad taler du om?” ”Det var pinligt, 

indrøm det bare.” ”Det eneste pinlige er dig, og nu vil jeg være 

i fred.” Bruno tillod sig at nikke mod den åbne dør, som Emma 

stadig stod i. Hun ville heller ikke være et sekund længere i 

stuen og hamrede døren i bag sig. 

Emma lå i sin seng. Pladsen ved siden af var tom. Hun kunne 

ikke i sove, tankerne kværnede planløst rundt. Der var hverken 

hoved eller hale på Brunos opførsel, og det nærmeste hun kom 

til en fornuftig forklaring var, at Valdemar havde skadet hans 

hjerne med sin hypnose. Men hvordan kunne det lade sig gøre? 

Bruno var psykolog, han burde være uovervindelig, når det 

gjaldt sindets kringlede veje. Hun brød sig ikke om tanken, men 

måske skulle hun snakke med Valdemar om det.  



 

 

 

Næste morgen efter en søvnløs nat, satte Emma vand over til 

kaffe. Hun regnede med, at Bruno lå på sofaen i stuen og ville 

ikke vække ham. Hun begyndte så småt at slappe af, en stærk 

kop kaffe, og lad os nu se, om det hele ikke løser sig af sig selv. 

Den spirende optimisme blev brat afløst af uro, da hun så, at 

alle æggene i køleskabet var væk. En angst bredte sig i hende, 

og de mest absurde fantasier dukkede op i hendes hoved. Hun 

tøvede længe foran den lukkede dør indtil stuen. Så listede hun 

den forsigtigt op, og, ganske rigtigt, Bruno snorksov på sofaen. 

Emma fattede kun langsomt, hvad hun så, hendes hjerne 

nægtede at erkende det, men realiteterne var, at Bruno lå 

krummet sammen med alle æggene beskyttet op mod maven. 

Valdemar kunne ikke få Emma til at fortælle, hvad problemet 

var, da hun ringede og spurgte, om ikke de kunne mødes. 

Emma havde meget usædvanligt for hende lydt desperat og ked 

af det. Valdemar kunne næsten ikke genkende sin ekskone, for 

hun havde aldrig før appelleret til ham om hjælp. Noget måtte 

være gået helt galt.  

Da Gustav kom hjem fra skole og fik sine franskbrødsmadder, 

satte Valdemar sig sammen med ham ved bordet. Gustav så 

straks, at far ville et eller andet og blev nervøs over, at det 

måske var noget med skolen. En klage over et eller andet, men 

hans far klappede ham beroligende på hånden og smilede. ”Jeg 

skal møde mor i aften.” Sagde han så. Næsten som en 

selvfølgelighed. Det gav et ryk i Gustav, og han tabte sin 

syltetøjsmad tilbage på tallerkenen. ”Hvad vil hun?” Gustavs 

stemme dirrede af håb. Valdemar så på sin søn, så, hvor meget 

han savnede sin mor, og det gjorde ondt. ”Jeg ved det ikke. 

Sikkert ikke noget særligt.” Svarede han og vidste, at han kvalte 

et lille håb hos drengen. ”Så er det nu, hun skal hypnotiseres 

tilbage, ikke?” Valdemar blev tavs et lille stykke tid. Gustavs 

øjne hvilede på ham. De insisterede på, at far nu skulle ordne 

mor. ”Jeg skal se, hvad jeg kan gøre.” Svarede Valdemar, og 



 

 

 

syntes det var fejt af ham ikke at sige, at det der med hypnosen 

var umuligt. 

Emma var nervøs ved udsigten til at skulle mødes med 

Valdemar. Det var alt sammen meget forvirrende. Hendes kloge 

Bruno, som var så god til at hjælpe mennesker, som kæmpede 

med psykiske problemer, skulle han nu selv have hjælp og 

ovenikøbet af en tryllekunstner. Den blotte tanke var både 

skræmmende og ydmygende, men hvis det virkeligt var sådan, 

at Valdemar havde påvirket Brunos hjerne med sin åndsvage 

hypnose, ja, så var han vel også den nærmeste til at gøre det 

godt igen.  

Hun havde gjort sig mange og svære overvejelser om, hvor de 

skulle mødes. Det måtte for guds skyld ikke være et sted, de var 

kommet på sammen, dengang de var gift. Valdemar skulle ikke 

tro, at deres møde drejede sig om noget som helst andet end 

bekymring for Bruno, for det gøs i hende ved tanken om, at han 

måske troede, hun ville tilbage til ham. Hun endte med at 

foreslå ham den nye café på Hovedbanegården. Ikke det mest 

opfindsomme, men stedet signalerede ankomst og afsked på 

samme tid, og den tanke passede hende. Dertil kom naturligvis, 

at de aldrig havde sat deres ben der. Neutralt område.  

Valdemar anede ikke, hvad hun ville, men at noget trykkede 

hende, kunne han ikke være i tvivl om. Emma studerede sin 

gamle mand og begyndte så småt at fortryde, at hun havde bedt 

ham om at mødes, men sket var sket, så hun tog ordet. ”Du har 

gjort noget ved Bruno…” Så gik hun i stå. Det hele var så 

tåbeligt langt ude, at hun begyndte at føle sig ret dum. 

Valdemar så på hende, både overrasket og selvfølgelig 

nysgerrig. ”Hvad mener du med det?” ”Hypnosen, du har 

hypnotiseret stakkels Bruno.” Nu fløj ordene hidsigt ud af 

munden på hende. Hun lød som en dæmning, der brast af 

indestængt frustration og angst. ”Ja, for en kort underholdning, 

ikke?” ”Du gjorde ham til grin, og det har skadet ham.” 



 

 

 

”Skadet, hvordan skadet?” ”Han tror stadig, at han er en 

høne…” Valdemars hjerne gik helt ned et øjeblik. Hørte han 

rigtigt, var Bruno stadig under hans hypnose? ”Umuligt, det 

kan ikke lade sig gøre.” ”Prøv ikke at krybe udenom. Bruno 

ligger på æg i sofaen.” Valdemar stirrede på hende. Først troede 

han, at hun havde en skrue løs, men da han så tårerne i hendes 

øjne, forstod han, at noget måtte være gået rivende galt med 

Bruno. ”Jeg vil have, du mødes med ham, og gør din skade 

godt igen.” ”Selvfølgelig, men hvor?” Svarede han hurtigt med 

vag følelse af skyld. ”I hans konsultation.” ”Er han rask nok til 

at modtage patienter?” ”Patienterne siger, han er mærkelig. De 

er begyndt at klage.” ”Hvad siger de? Emma havde svært ved at 

få det frem, men så tog hun sig sammen. ”Han havde en kvinde 

i konsultationen, som han fandt ud af led af ”plukkeangst”. Han 

beroligede hende med, at han nok skulle behandle hende, når 

hun var blevet plukket. Også selv om gumpen var blevet øm.” 

Valdemar var på nippet til at grine, men tog sig i det. ”Tror du 

ikke, han hellere skulle opsøge en kollega for at få hjælp?” ”Det 

vil helt ødelægge han rygte, og desuden, så er det dig, der er 

skyld i det.” Emma var meget fast i mælet. Han skulle opsøge 

Bruno og gøre alt godt igen. 

Valdemar anede ikke sine levende råd, da han stod foran det 

store skilt på døren til Brunos konsultation. ”Cand. Pæd. Psych. 

Bruno Valentin” stod der, og neden under ”Alta Vista”. Det 

hele fint mejslet ind i den blanke messing. Det var en fornem 

ejendom, og Brunos skilt konkurrerede med både advokater og 

specialister ud i alskens sygdomme. Valdemar tog sig sammen 

og trykkede sig ind på Brunos knap til tredje etage.  

Det var Emma, som havde skaffet Valdemar en konsultationstid 

og sprunget en lang kø over. Emma havde bare sagt til Bruno, 

at hendes eksmand havde problemer uden selvfølgelig at 

komme nærmere ind på, hvad hensigten egentlig var. Bruno 

genkendte ham straks og rakte ham jovialt hånden. Der er 



 

 

 

mange måder at være overlegen på, tænkte Valdemar ikke 

videre pænt om Brunos høflighed. Valdemar havde ventet, at 

Bruno ville sige et eller andet om deres fælles optræden den 

aften, men Bruno beholdt en venlig distance og en professionel 

optræden. Valdemar begyndte at tvivle på, om mon ikke Emma 

havde haft en lidt for fantasifuld oplevelse af manden. Han 

besluttede, at der skulle byttes roller. Bruno var patienten. 

Valdemar anede ikke, hvordan han skulle gribe det an, men et 

sted måtte han jo begynde. ”Har du tænkt på den aften, jeg 

hypnotiserede dig?” Bruno så forbavset på ham. ”Næe, du 

tryllede bare.” ”Jeg hypnotiserede dig.” Bruno smilede over 

hele hovedet. ”Det siger du ikke?” ”Jo, det siger jeg. Du kom i 

en måske for dyb hypnose.” ”Hypnose er kun for fagfolk, og 

ikke for tryllekunstnere. Jeg bruger det af og til.” Bruno var 

lutter venlighed, men med en påtaget tålmodighed. ”Siger høns 

dig noget?” ”Selvfølgelig. Der bliver drevet rovdrift på 

æggene.” ”Hvad mener du?” Med et afklaret udtryk i ansigtet, 

løftede Bruno en advarende finger og nikkede betydningsfuldt. 

”De ufødte kommer ikke i himlen, men på stegepanden. Det 

bliver vores undergang.” Nu var Valdemar klar over, at Emma 

havde grund til bekymring. Bruno var blevet ravende skør. 

”Hvor lægger du æggene?” Bruno så forbavset på ham. ”Det 

røber jeg aldrig, men skal vi ikke hellere komme i gang? Jeg 

har en ny patient om ikke så længe.” Valdemar prøvede at 

fange Brunos øjne for at bringe ham ud af hypnosen. ”Du er 

ikke nogen høne mere…” Så knipsede han med fingrene foran 

Brunos forbløffede ansigt. ”Hvad bilder du dig ind?” ”Jeg 

spørger dig en gang til, hvor lægger du æggene?” Bruno var 

tydelig forvirret og anede ikke, hvad Valdemar talte om. ”Skal 

vi ikke se at komme i gang, hvis du ellers er færdig med dine 

hundekunster. Emma sagde, du havde problemer, og det har du 

vist også. Ikke?” 

Hele Valdemars besøg i Bruno Valentins konsultation blev 

noget værre rod. De to mænd kredsede om hinanden som blinde 



 

 

 

boksere, der forgæves leder efter kropskontakt. Bruno ville ikke 

tro på, at han var blevet hypnotiseret. Valdemar prøvede 

forgæves at overbevise ham om, at han havde været en høne. I 

Brunos optik var Valdemar frustreret og hengav sig til 

drømmerier og ambitioner, som var uopnåelige for ham. 

Valdemar svarede igen med at sige, at Bruno havde en svag 

hjerne, og at det derfor havde været nemt at få ham til at tro, at 

han var en høne. Da Brunos største fornøjelse netop var hans 

intelligens, så var Valdemars dom over ham ikke bare dybt 

fornærmende, men det var også ubegribeligt, at en mand, der 

levede af fup og fidus, tillod sig at have en mening om et 

højtuddannet menneske. 

Der var bud efter Valdemar og Gustav hver weekend. De rejste 

rundt i Danmark på kryds og tværs, og Gustav lærte sit land at 

kende bedre end nogen af kammeraterne i skolen. Far og søn 

nød at være sammen og at opleve mennesker og byer. Deres 

trylleforestillinger gik glat, men hver gang de kom til nummeret 

med hypnose, så kunne Valdemar ikke lade være med at se ned 

på første række midtfor.  

Bruno Valentin spøgte. Ham slap de aldrig af med. 

 

 

MIN VEN BEZ 

 

Bez og jeg har været venner, lige så langt tilbage jeg kan huske. 

I dag arbejder vi i samme gruppe, alle mænd og i vores bedste 

alder. Vi er arbejdere, og vi er mange. Mange flere end nogen 

anden klasse i vores samfund. Vi er, hvad man med sandhed 

kan sige: nederst i hierarkiet.  Bez og jeg blev født samtidig, og 

vores forældre så vi aldrig, vi havde kun hinanden. Dagene, 



 

 

 

hele livet, var fyldt med arbejde. Hvis arbejde adler, så var Bez 

og jeg tilsammen et helt grevskab. Vi kendte ikke til andet, men 

det er en vanesag. Faktisk en lykkelig tilstand, fordi der ikke er 

tid til at spekulere så meget. Meget tidligt lærte vi, at tanker er 

af det onde, og tankeløshed er en dyd, som alle bør stræbe efter. 

Vi levede efter simple regler, og det var kun sjældent, vi satte 

spørgsmålstegn ved dem.  Ikke jeg i hvert fald, men så var Bez 

mere dristig, dumdristig måske. Han tillod sig at spekulere på 

alt det, vi ikke måtte tænke over, og jeg var den eneste, han 

betroede sig til. 

Kvinder så vi meget sjældent, faktisk så havde jeg personligt 

aldrig set nogen, men Bez havde i et modigt øjeblik sneget sig 

til at se en. Han var på stedet blevet voldsomt forelsket i hende, 

og det var ikke så godt, for lysten til kvinder er forstyrrende, og 

noget som man skal gå stille med. Du bliver ikke populær, hvis 

det rygtes, at du har den slags drifter. Vi levede alle i 

afholdenhed og havde lært, at påvirkninger giver ubalance og 

måske ville få os til at stille spørgsmål, som ikke burde stilles. 

Langt mindre besvares.  

Vi sad tit om aftenen efter arbejde og så op på himlen. 

Stjernevrimlen voksede frem af det store mørke i takt med, at 

dagen forsvandt. Vi sad og filosoferede over evigheden og den 

store skaberkraft, og Bez blev grebet af en stor uro. Verden er 

stor og mærkelig, sagde han, og det er på tide, at vi bryder op 

og oplever den. Jeg følte ingen begejstring ved tanken, men det 

lykkedes alligevel Bez at overbevise mig om, at vi måtte rejse 

ud og opleve verden. Nu forholdt det sig bare sådan, at vi ikke 

uden videre kunne forlade fællesskabet, og Bez kredsede hele 

tiden om kvinden, han var blevet så optaget af. Hun var 

ufattelig smuk, fortalte han, men helt uopnåelig for sådan en 

almindelig arbejder som ham. Jeg turde ikke opmuntre ham til 

at forsøge sig, det ville være alt for farligt. Vi var autoritetstro, 



 

 

 

det var hele meningen med vores liv, derfor led Bez også de 

største kvaler med sin upassende interesse i den kvinde.   

En morgen, vi var ude for at holde nogle nærgående beboere fra 

et andet kvarter væk, så jeg en usædvanlig sammenstimlen 

blandt nogle af vores kammerater. De havde slået ring og 

stukket hovederne sammen i en tilsyneladende ophidset 

diskussion. Bez var straks nysgerrig og skyndte sig hen til dem. 

Jeg så, hvorledes han masede sig frem, og de andre gjorde 

velvilligt plads til ham. Det viste sig, at de drømmerier Bez og 

jeg havde haft om at komme ud i verden, dem var vi ikke alene 

om. Bez fortalte, at der var opstået en stor vrede over den 

mangel på ordentlige boliger, som efterhånden gjorde livet 

mere og mere besværligt. Folk var stuvet sammen på alt for lidt 

plads, fordi flere og flere nye kom til. Hvor de kom fra, var ikke 

til at finde ud af, de kom bare, som om de opstod af ingenting. 

Det var noget rod. Men selvom bølgerne kunne gå højt, så var 

det helt utænkeligt, at nogen greb til at anvende magt. Vi var 

alle et ubrydeligt hele, som en smurt maskine uden anden tanke 

end at fungere.  

Bez begyndte imidlertid at gruble over hele vores organisation, 

og han gik til så mange møder, at jeg begyndte at bekymre mig 

over, at han ikke passede sit arbejde ordentligt. Vores aftener 

sammen under stjernehimlen, havde han ikke tid til mere. Aften 

efter aften sad jeg og ventede, men måtte hver gang gå alene 

hjem i seng. En stor tristhed bredte sig i mig.  

Hvis jeg så småt havde håbet, at uroen og utilfredsheden kun 

var en overgang, indtil vores øverste i organisationen fandt en 

løsning på det, ja, så tog jeg grundigt fejl. Det blev værre. Bez 

og jeg fik en ny beboer presset ind til os. Fyren var flink nok, 

og han kunne jo ikke gøre for det. Rengøringspersonalet sled 

med at holde rent, vi drev af sved, når vi boede så tæt, og så 

blev det hele ikke bedre af, at det var sommer og kvælende 

varmt. Det ulmede overalt af utilfredshed.  



 

 

 

En aften, hvor jeg som sædvanlig sad og ventede på Bez under 

nattehimlen, dukkede han til min store glæde pludselig op. Han 

satte sig uden et ord ved siden af mig.  På hans tavshed forstod 

jeg, at han havde noget vigtigt at sige. Han sad længe og 

stirrede ned i jorden. Jo længere tavshed, jo mere 

skæbnesvangert føltes det, og jeg blev godt nervøs. Så rettede 

han sig pludselig op og så på mig med et blik, der ikke tålte 

modsigelse. Han var kommet med i en gruppe, som nu havde 

besluttet at forlade vores by og finde et nyt sted at slå sig ned. 

Det var en dristig beslutning, men ikke til diskussion længere.  

Helt uventet og til gruppens store overraskelse, så godkendte de 

øverste planerne. Det gjorde alting lettere, og jeg havde nu 

ingen bekymringer med at følge med Bez ud i verden. Nu tog 

det ene ord det andet, og vi fantaserede om alt det, vi skulle 

opleve sammen, når vi kom væk herfra. Lige pludselig var 

vores gamle drømme under stjernerne blevet til virkelighed. Da 

den første glæde over, at vi sammen skulle ud i verden, havde 

lagt sig, kom Bez med en tilståelse. Han fortalte, at vi skulle 

have en kvinde med. De øverste ville selv udpege kvinden, og 

det var en betingelse, som vi måtte bøje os for. Det havde jeg 

ikke rigtigt nogen mening om, men selvfølgelig var jeg 

nysgerrig efter at se, hvordan sådan en så ud. Bez smilede 

skævt til mig, da jeg spurgte ham om det. Han havde jo ved et 

ubegribeligt tilfælde set en og oven i købet været begejstret for 

synet. Det var et følsomt emne, det vidste jeg fra tidligere 

forsøg på at udspørge ham, og der skete da heller ikke andet, 

end at han smilede hemmelighedsfuldt til mig.  

Det var efterhånden på tide, at vi kom afsted for utilfredsheden 

voksede efterhånden som flere og flere nye arbejdere flyttede 

ind. Nu kunne vi næsten ikke røre os mere på vores værelse og 

måtte skiftes til at sove. Kammeraterne samledes i større og 

større grupper, og det kunne ikke undgås, at det gik ud over 

arbejdet. Hele transportsektoren var mere eller mindre lammet, 



 

 

 

fordi varemodtagelsen strejkede. Alle følte, at nu kunne vi ikke 

vente længere, noget måtte ske.  

Endelig en smuk solskinsmorgen gav de øverste signalet til 

afgang. Det var et gribende syn at se, mylderet af kammerater 

samles klar til at drage afsted. Under sang og råb startede 

marchen mod bedre tider. De øverste marcherede forrest, og at 

dømme efter deres beslutsomhed, vidste de, hvor vi skulle hen. 

Bez og jeg marcherede skulder ved skulder, og han klemte 

beroligende min hånd, fordi han var bekymret for mig i dette 

virvar.  

Jeg kan slet ikke beskrive den tilstand, vi befandt os i. Verden 

var stor, den bredte sig til alle sider i farvestrålende 

blomstertæpper, helt ud til horisonten, der hvor jorden sluttede. 

Vi var taknemlig for at få lov til at opleve al denne skønhed, vi 

marcherede igennem, men vi vidste ikke, hvem det var blandt 

de øverste, som viste vej. Vi var så mange, at vi ikke kunne se 

fortroppen, og det var forbudt at gå ud af geledderne for at 

kigge fremad. Det var Bez meget utilfreds med, og han truede 

flere gange med at ville finde ud af, hvem det var, der bestemte 

over vores skæbne. Jeg holdt ham tilbage, dels fordi det var 

forbudt, og, må jeg indrømme, jeg var bange for at blive alene 

tilbage, hvis der skete ham noget.  

Vi gjorde holdt for natten. Dagen havde været lang og 

anstrengende, for vi havde marcheret uafbrudt fra solopgang til 

solnedgang. Vi vidste ikke, hvor vi var, vi kunne blot 

konstatere, at her var det nok svært at skaffe mad. Vi havde 

bemærket, at forsyningskolonnerne, længe før vi gjorde holdt, 

havde spredt sig ud i terrænet for at lede efter vildt. De havde 

tilsyneladende ikke haft det store held med sig. Så vidt vi kunne 

se, var det kun helt oppe foran, at der kom forsyninger frem. Vi 

var sultne, og det rykkede i Bez af irritation og utålmodighed. 

Pludselig gjorde han sig fri af mig, og inden jeg kunne nå at 

reagere, satte han i løb mod de øverste langt oppe foran. 



 

 

 

Jeg fik ikke ret megen søvn den nat. Hele tiden var jeg på 

benene for at se, om Bez ikke snart kom tilbage. Da solen stod 

op, og kolonnerne gjorde klar til at marchere videre, var han 

endnu ikke kommet. Jeg måtte forberede mig på, at noget måtte 

være gået galt. Måske var han død. Vi marcherede igen, og 

selvom vor jord var lige så dejlig som dagen før, så kunne jeg 

ikke glæde mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare, når 

kammeraterne rundt om mig spurgte, hvor Bez var henne. Som 

dagen skred frem, og han ikke dukkede op, blev stemningen 

omkring mig mere truende. Det var ikke tilladt at forlade sin 

plads i geledderne, og de fleste var af den opfattelse, at jeg 

dækkede over noget, som ikke tålte dagens lys. Da vi gjorde 

holdt og forberedte os på natten, sad jeg helt for mig selv og 

savnede ham. Vi fik rigeligt med mad denne aften. Uden mad 

bliver kammeraterne ustabile, og det er ikke til at sige, hvad det 

kunne være endt med. Det var godt, at det endelig var lykkedes 

de øverste at sende forsyninger ned til os.  

Det blev atter en smuk nat under den store himmel med alle 

stjernerne og en måne på vej op. Jeg sad langt fra de andre og 

så ud over sletten, som lyste blegt i måneskinnet. De spredte 

træer stod som mørke silhuetter i et spøgelsesagtigt skær. Jeg 

kneb øjnene sammen. Noget bevægede sig, en skygge mellem 

træerne. Skyggen kom nærmere og havde nu retning direkte 

mod mig. Mit hjerte jublede af lettelse og glæde, det var ham, 

tapre Bez var kommet tilbage. Jeg kiggede mig forsigtigt 

omkring. Selvom alle de andre lod mig være alene, så kunne 

man jo aldrig vide, om nogen havde set ham komme og nu sneg 

sig tæt på for at lytte.  

Jeg havde ventet at høre nyheder om, hvor og hvordan de 

øverste havde planlagt vores rejse. Hvad var målet? Hvor 

mange dage skulle vi marchere? Det havde øjensynligt slet ikke 

interesseret Bez, og jeg forstod snart, at det var helt andre ting, 

han var gået efter. Hvad han nu fortalte, var helt ubegribeligt. 



 

 

 

Han havde set en kvinde, og han tilstod, at det havde været hele 

formålet med hans udflugt op til de øverste i marchkolonnen. 

Han fortalte, at allerede på andendagen af vores march havde 

han sporet lugten af kvinden. Han genkendte lugten fra den 

gang, han så en første gang og havde siden håbet på, at underet 

ville gentage sig.  

Det havde været en vanskelig tur op gennem alle geledderne. 

Kammeraterne brød sig ikke om at se et enkelt individ gøre 

noget på egen hånd. Endelig efter en hel dags tilråb og knyttede 

næver, nåede han op foran, men her mødte der ham et syn, som 

nær havde taget modet fra ham. Fortroppen med de øverste var 

stærkt bevogtet af soldater, og det var svært at se andet end en 

mur af deres brede sorte rygge. Han var ikke i tvivl om, hvad 

soldaterne så nidkært havde slået ring om. Lugten af kvinden 

forrådte hende. Han var ophidset og havde svært ved at 

kontrollere sig, men så var han alligevel heldig. Den tætte mur 

af soldater bevægede sig lidt, og det tillod ham at få korte glimt 

af hende uden at blive opdaget. Det havde været livsfarligt, men 

det var det hele værd. Kvinden var det smukkeste, han 

nogensinde havde set. Hun var stor, og han var en splejs 

sammenlignet med hende. Det havde ikke generet Bez, 

tværtimod, det fik ham til at længtes endnu mere efter hende. 

Han beskrev kvindens krop som noget, der hvælvede og 

dunkede med lokkende bølger af lugt. Han havde været så 

opslugt af syn og lugt, at han var blevet uforsigtig og trådt et 

skridt frem for bedre at se hende. Soldaterne opdagede ham, og 

det var kun med nød og næppe, at han var sluppet bort med 

livet i behold.  

Nu var han fast besluttet på at opsøge kvinden igen. Han havde 

set i hendes øjne, at hun ville have ham, og det skulle hun også 

nok få. Jeg anede, hvor hans besættelse af kvinden bar hen, men 

mine bekymringer og advarsler prellede helt af på ham. Han 

smilede så underligt og foreslog, at han og jeg sammen skulle 



 

 

 

opsøge hende, så jeg selv kunne opleve det brus af lykke, man 

fik ved synet og lugten af hende. Jeg blev stum. Bange for alt 

det ukendte, der lurede i hans beretning. 

Dagen efter fik vi andet at tænke på, og Bez’ besættelse af 

kvinden blev et tilbageholdt åndedrag. Pinefuldt indtil sin 

udløsning. Vi havde kun marcheret den halve dag, da rygtet 

spredte sig som en løbeild ned gennem kolonnerne. De øverste 

havde gjort holdt. Vi var ved målet for vores drømme. Og 

hvilket sted! Her var masser af vand og uden tvivl rigeligt med 

vildt. De øverste vidste nok, hvad de gjorde, og vi var fulde af 

beundring og taknemmelighed. Nu blev der en febrilsk travlhed 

i alle geledderne og en stor forvirring, for alle ville op foran for 

at tage det bedst mulige i besiddelse. Der var tilløb til ballade 

og slagsmål, og soldaterne slog hårdt ned på de værste af 

uromagerne. Selvom det var et grimt syn, så var vi enige om, at 

soldaterne kun gjorde, hvad der var nødvendigt, så alle hurtigst 

muligt kunne komme i gang med at arbejde under trygge og 

ordnede forhold.  

Da nu tingene var faldet til ro, og vi endelig var ved vejs ende, 

håbede jeg, at Bez ville glemme sin plan om at opsøge kvinden. 

Der tog jeg fejl. Ikke mange dage efter, at urolighederne havde 

lagt sig, og vi atter var kommet ind i vores vante arbejdsrytme, 

begyndte han at fable om hende. Intet eller ingen kunne 

forhindre ham i at opsøge hende. Hans ansigt var fuld af vrede, 

som ikke tålte nogen modsigelse, heller ikke fra hans bedste 

ven. Jeg var bange for at miste ham igen og havde ingen anden 

udvej end at foreslå, at jeg fulgte med et stykke af vejen til de 

øverste og alle soldaterne. Han så hånligt på mig, fordi jeg 

manglede mod til at gå hele vejen med ham, så vi i fællesskab 

kunne opleve kvinden. Indrømmet, jeg var bange for 

soldaterne, og tanken om den store kvinde skræmte mig også. 

Måske fortjente jeg slet ikke hans venskab, når der var noget på 

spil her i livet.  



 

 

 

Så kom dagen, som jeg med stor ængstelse havde frygtet. En 

tidlig morgen, så jeg Bez stå ved den store fællesvask ude i 

terrænet. Meget usædvanligt vaskede han sig over hele kroppen 

og smurte sig i et eller andet, jeg ikke vidste, hvad var, men jeg 

var dog ikke i tvivl om, at han gjorde sig klar til at kæmpe sig 

frem til kvinden. Helst uset naturligvis, men gik det galt, så 

ville han slås til døden med soldaterne. Han opdagede, at jeg 

stod og iagttog ham, og han smilede ironisk til mig og rystede 

på hovedet. Han vidste, hvor bange jeg var, og det sårede mig, 

at han så åbenlyst gjorde nar af mig. Han var nu klar til at tage 

af sted, og han nikkede i retning af, hvor de øverste med alle 

deres soldater havde slået sig ned. Så gik han. Uden at se sig 

tilbage om jeg fulgte med, fjernede han sig med hastige skridt. 

Jeg stod et øjeblik rådvild, inden jeg i småløb fulgte efter ham.  

Jeg nåede op på siden af ham, men han ænsede mig ikke. Jeg 

prøvede at snakke til ham, men mine ord faldt døde til jorden; 

jeg var ikke værd at høre på. Ydmygelse og fortvivlelse greb 

mig, og jeg var på nippet til at foreslå, at vi sammen skulle 

opsøge kvinden, som han havde ønsket det, men jeg kunne 

ikke, synet af alle soldaterne, som vi nu nærmede os, var 

lammende. Min ven travede afsted, truende og farlig, med 

kroppen strakt aggressivt fremover, som et dyr på spring. 

Kammeraterne, vi passerede, trak sig skyndsomt tilbage ved 

synet. Der var ingen, der vovede at komme med tilråb, for alle 

forstod, at Bez var på vej direkte mod soldaterne, og det 

varslede ulykke. Jeg kunne ikke få kontakt med ham og 

begyndte at miste både tempo og mod. Jeg satte farten ned, og 

afstanden mellem os øgedes. Han ænsede det ikke. Jeg 

eksisterede ikke. I min bedste vens øjne havde jeg svigtet, som 

en kryster, der ikke længere fortjente hans venskab, men 

selvom jeg ikke fulgte med ham længere, så holdt jeg øje med 

ham på god afstand. Jeg kunne se, hvordan han nærmede sig 

soldaterne mere og mere. De stod opstillet i deres sædvanlige 

skulder-til-skulder positioner, med de brede læderrygge som en 



 

 

 

uindtagelig mur. Hvad ville der ske, når de opdagede Bez 

komme tæt op til dem? De ville med det samme vide, at han var 

farlig, for ingen nærmede sig nogensinde soldaterne 

tomhændet. Kun kolonnerne med forsyninger kunne komme 

dem nær. Nu blev der en uro blandt dem. Flere vendte sig om 

og gjorde front mod Bez, og nu var øjeblikket kommet, hvor 

han gik den sikre død i møde. Jeg holdt det ikke ud, jeg græd. 

Folk stimlede sammen, og alle så forfærdet op mod det skue, 

som snart skulle udspille sig. Da jeg hørte kampbrølet fra 

vagterne, kunne jeg ikke blive stående, men gik sønderknust 

hjem. Der var ingen tvivl i mit hjerte. Min bedste ven havde lidt 

en frygtelig død. 

Stjernehimlen var smukkere end nogensinde. Milliarder, tænkte 

jeg. Vi er så små og ubetydelige. Ligegyldige i universet, og 

snart er vi borte. Var han mon deroppe et sted? Mine tanker var 

hos ham, og det var tungt at sidde her alene.  

Det var først den svage lyd af fodtrin i græsset, der fik mig til at 

reagere. Nogle var ude midt om natten, og jeg vente mig uroligt 

om mod lyden. Jeg fattede ikke først, hvad jeg så, men der stod 

han og smilede bredt til mig. Min første tanke var, at det måtte 

være hans genfærd, som var kommet ned fra stjernerne, men da 

han satte sig ned ved min side og lagde en arm om min skulder, 

forstod jeg, at det usandsynlige var sket. Han bebrejdede mig 

slet ikke, at jeg havde svigtet ham, for det han havde oplevet, 

havde været så vidunderligt, at det var synd for mig, at jeg ikke 

havde fulgt med. Her er hans historie:   

Han havde gjort sig klar til kamp og var indstillet på at blive 

dræbt, for hvis ikke han kunne se kvinden igen, så hellere dø. 

Folk havde prøvet at holde ham tilbage. Nogle havde skældt ud 

og råbt grimme ting til ham, fordi det var brud på alle love at 

udfordre soldaterne. Han havde gjort sig fri, og snart stod han 

og stirrede på en mur af vrede soldater, som langsomt nærmede 

sig, mens de rokkede taktfast fra side til side og udstødte brøl. 



 

 

 

Den øverste gik forrest, og soldaterne holdt skarpt øje med 

ham, fordi disciplinen krævede, at alle gjorde nøjagtigt som den 

øverste. Hvert et ryk med kroppen, længden af skridt, og de 

knyttede næver var en massiv enhed. Bez tilstod, at han i det 

øjeblik var rædselsslagen, men kun kort, så spændte han 

musklerne, og blodet bankede aggressivt og vildt i ham. Netop 

som det skulle til at gå løs, skete noget mærkeligt. Den øverste 

lod armene falde, og brølet døde hen. Alle bag ham gjorde det 

samme, og en stor stilhed bredte sig. Bez og soldaterne var nu 

helt tæt på hinanden, men de stod bare og stirrede. Luften var 

ladet af spænding. Det mindste fejltrin, en forkert lyd eller 

bevægelse, og helvede ville bryde løs. Hvad var årsagen til, at 

alt tilsyneladende var gået i stå? Bez nikkede eftertænksomt og 

holdt en kort kunstpause, som man gør, når noget vigtigt skal 

siges. Så kom det. Lugten af kvinden ligesom sivede frem 

mellem alle soldaterne, og den øverste hævede begge arme i 

tilbedelse, og så skete miraklet. Alle veg til side og dannede to 

rækker, som Bez forstod, at han skulle gå imellem. Han var 

først gået tøvende og været på vagt, men da alle bukkede for 

ham, fortsatte han beruset af lugten. Han vidste ikke, hvor han 

var på vej hen, men på et tidspunkt kom han til en tunnel. Han 

havde tøvet et lille øjeblik, ikke fordi han havde været bange, 

men fordi lugten af kvinden nu var så stærk, at han var blevet 

svimmel. Han havde stået og svajet lidt, indtil han mærkede 

hænder på sin ryg, der blidt, men bestemt, skubbede ham ind i 

tunnelen. Her skinnede et svagt lys, så han let kunne orientere 

sig, og nu havde han fornemmelsen af, at han svævede. Luften i 

tunnelen var lun som en sommeraften, og han oplevede sig selv 

som ufødt på vej til livet. Så så han hende, hun lå stor og smuk 

på sin seng med kroppen bristefærdig af savn. Han svævede 

hen over hende, og hun greb ud efter ham med sine lange 

stærke fingre og holdt ham fast. Glæden strømmede ud af ham, 

og hun tog imod igen og igen med en ivrighed, som en sulten 

engel. Det eneste Bez huskede efter den lange omfavnelse var 



 

 

 

en uendelig træthed, og soldaterne som løftede ham væk fra 

kvinden. Hvordan han havde fundet tilbage til mig, vidste han 

ikke. 

Her sluttede Bez sin beretning, og han sukkede dybt. Først nu 

så jeg, hvor bleg han var. Han så lige pludselig ikke rask ud. 

Hans ansigt var gråt, og huden hang på ham. Jeg forstod det 

ikke, da han havde sat sig og begyndt sin fortælling, havde han 

været glad og sund at se på. Nu lige pludselig så han 

forfærdelig ud og sank sammen, så hans arm om min skulder 

gled ned.  Jeg greb ham, men han væltede om på siden og lå 

ildevarslende stille på græsset.  Hans øjne søgte mine. Han 

smilede på en underlig måde og hviskede, at nu døde han. Og 

det gjorde han så.   

 Myrer: Formicidae. Familie af sociale insekter med flerårige 

samfund. Der kendes 9.500 arter, flest i troperne og ca. 50 i 

Danmark. Hos myrerne er der hanner, frugtbare hunner, 

dronninger og arbejdere. Arbejderne er hos nogle arter delt i 

flere kaster med hver deres funktion. Nogle arter har således en 

speciel krigerkaste, soldater, som har kraftige hoveder og et 

stort bid.  Arbejderne befrugter dronningen. Dronningen kan 

blive op til 5 år, arbejderen dør umiddelbart efter 

befrugtningen. 

Francis Muckadel.  Myrolog. 

 

                                

TOMME VINDUER 

Den ene sutsko ligger under sengen, den anden kan Svend Åge 

ikke finde. Hver morgen er noget roderi, og Svend Åge vænner 

sig aldrig rigtigt til det. Hvem havde i det hele taget fundet på, 

at man absolut skulle ud af sengen, bare fordi det ikke var nat 

længere? To og tredive år som nattevagt på elevatorfabrikken 



 

 

 

havde gjort ham klogere. Døgnets fireogtyve timer er oppe til 

diskussion, det havde han da lært.  

Katten har skubbet sutskoen helt ud i køkkenet. Den, sutskoen 

altså, ligger bag skraldespanden i hjørnet ved vasken. Katten 

har sikkert kedet sig, og det er der vel ikke noget at sige til. Der 

er grænser for, hvad Svend Åge kan berige dens liv med, den er 

jo dømt til at gå rundt på det her slidte linoleum hele sit liv. 

Forhåbentligt har den ikke ni liv, som man ellers siger katte har.  

Svend Åge stiller ikke de store fordringer til sit ene liv. Det er 

der bare, og det er han også, så længe det varer, og så er den 

ikke længere. Svend Åge er husejer, og hans hus er både købt 

og betalt, men det var godt nok også billigt, og beliggenheden 

er ikke noget at skrive hjem om. Larmen fra højbanen og 

motorvejsudfletningen havde gjort arvingerne efter dødsboet 

desperate, og de solgte huset til Svend Åge for en slik. Bare de 

slap af med deres stokdøve mors arv. Et dødsbo. Han havde 

overtaget alle møblerne, men de sjuskede sønner havde hverken 

tømt skabe eller skuffer, så Svend Åge havde haft et rend til 

genbrugsstationen med en gammel dames gangtøj og intimiteter 

i laksefarvet atlask med en masse underlige elastikker. Hendes 

seng havde han beholdt. Den har hvidmalet både fodstykke og 

hovedgærde, og han kan tydeligt lugte noget sødt, når han 

lægger hovedet til puden. Han kan ikke genkende lugten, men 

han tænker tit på den døde dame, når han skal sove. Det er 

ligesom om, han aldrig er helt alene i huset.  

I går var et æg smuttet ud af fingrene på ham, og der sidder 

stadig lidt indtørret blomme på skabslågen under komfuret. 

Katten havde slikket det værste væk, og det havde Svend Åge 

også regnet med, den ville gøre. I køkkenet denne morgen, 

overvejer han et kort øjeblik at fjerne resten, men hvis han nu 

ikke giver katten dens dåse, så kan det jo være Misser får bugt 

med resten af ægget. Klogt tænkt af Svend Åge, men lige meget 

hvor klog Svend Åge syntes, at han er, så havde han nu ikke 



 

 

 

forestillet sig, at netop denne morgen skulle blive noget særligt 

i hans liv.  

Alt er tilsyneladende, som det plejer at være, da han smider sig 

i lænestolen med sin marmelademad og kryds og tværsen. 

Armlænet er lige akkurat bredt nok til at kaffekoppen kan 

balancere på det, men kun fordi han havde skrabet i polstringen, 

så koppen kan hvile i hullet. Der går faktisk ret lang tid, før det 

går op for ham, at noget er galt. Det, der er galt, er, at her er 

helt stille. Ingen larm fra motorvejen, og togene kan han ikke 

høre. Han rejser sig med besvær fra lænestolen for at se 

nærmere på fænomenet. Han stirrer på vinduet, der vender mod 

motorvejsnettet, der er ingen ting at se. Helt bogstavelig talt. 

Ingenting. Han tøver lidt, han tør ikke gå helt hen til ruden, men 

betragter det tomme hul i sikker afstand. Hvor er det henne alt 

sammen? Det er da umuligt, at alt er væk, ikke bare væk, men 

der er heller ikke noget andet. Der er ingenting, og det kan hans 

hoved ikke rumme, for ingenting eksisterer jo ikke. Han drejer 

sig brat væk fra det underlige syn og skynder sig ud i køkkenet. 

Vinduerne dér vender lige ud til stationen og perronerne med 

alle de rejsende, men også her er der helt tomt. Et gråt lys er alt, 

hvad han kan se. Lyset fylder det hele, og det kommer ingen 

steder fra. Det er der bare, fladt og gråt og helt uden skygger. 

Han skynder sig tilbage til lænestolen og kaffekoppen på 

armlænet. Hvis nu han gjorde det hele en gang til, så vil verden 

uden for huset nok vende tilbage. Lænestolen står sådan i stuen, 

at han skal vende sig halvt om for at se vinduet, men han tør 

ikke kigge. Det er nok bedre at vente lidt. Svend Åge synker 

sammen og stirrer ned i gulvet. Hans hoved hænger på den 

tynde hals som på et pillet fjerkræ. Uden at hæve blikket for 

meget, kan han lige akkurat se kattens hale ude på 

køkkengulvet. Den ligger helt stille, den sover sikkert, og han 

havde glemt at se efter, om den har slikket det sidste æg væk fra 

lågen under komfuret. Han knytter den ene hånd og så den 

anden. Neglene borer sig ind i håndfladen, det føltes rart, og 



 

 

 

han kommer til at tænke på barnehænder. Neglene på 

barnehænder er ikke lette at klippe, sønnen protesterede altid 

vildt, når Lise kom med den lille saks. Hvor var han mon henne 

i verden? Han vover et hurtigt blik til vinduet i stuen. Det grå 

lys fylder hele rammen ud, der er stadig ingenting at se. Det må 

være vejret, ja naturligvis, hvor er han dum. Svend Åge rejser 

sig lettet fra lænestolen og tager et par beslutsomme skridt helt 

hen til vinduet. Han sætter hovedet tæt til ruden og stirrer ud. 

Han øjne skal gennembore det grå lys og skaffe virkeligheden 

tilbage. Det sker bare ikke, han kan ingenting se.  

Nu vil Svend Åge vide besked. Han løsner hasperne og skyder 

vinduet op. Han havde ventet noget luft, noget koldt og ikke 

mindst alle lydene fra motorvejen, men der er ingenting. Det 

grå lys er overalt, og det er mærkeligt varmt. Svend Åge bliver 

bange, og han smækker vinduet i og skynder sig tilbage til sin 

frelsende lænestol. Det føles, som om der er sluppet noget 

varme ind i stuen. Han stirrer på de tomme ruder og tør ikke 

rejse sig. Han føler, at noget er kommet ind til ham. Katten er 

åbenbart ikke skræmt, han kan se, at dens hale ikke har flyttet 

sig. Den sover, og det beroliger Svend Åge. Katte er jo ellers 

straks oppe på poterne, hvis noget ikke er, som det skal være, 

og Misser er ovenikøbet en lidt sky kat. Måske skulle han lukke 

den ud for at se, hvordan den vil reagere. Men det er nok 

alligevel en dårlig ide, fordi Misser har aldrig været uden for 

huset, og så ved man jo ikke, hvad den kan finde på. Svend Åge 

sidder længe og tænker, men hans hoved er holdt op med at 

virke. Ligesom en lammelse. Han griber ud efter kaffekoppen 

på armlænet og bliver meget forbavset over at opdage, at den er 

tom. Hvordan kan det gå til? Han er helt sikker på, at han højest 

havde nået at drikke halvdelen af kaffen. Koppen er helt tom og 

tør, lige som om der slet ikke havde været noget i den. Lidt 

brune rande afslører dog, at det har der. Underligt, men så må 

han jo have tømt den alligevel. Han får mistanke om, at han 

måske var faldet i søvn. Det skete hver dag, at han fik sig en lur 



 

 

 

i stolen, så det er vel ikke så underligt. Så husker han drømmen. 

Han havde siddet og drømt om hændelser, der for længst var 

glemt, men ingenting forsvinder jo. Han havde set sin mor og 

far kigge ned på sig over vuggens kant. Hans ansigt lyser op i 

barnlig glæde, og han laver små smaskelyde med læberne.  

Nogen rømmer sig diskret et sted i stuen, og Svend Åge retter 

sig forskrækket op. Midt på gulvet står der en mand. Han må 

være maler, for han har et staffeli slået op og pensler i hånden. 

Han har fipskæg og små guldbriller, der hænger helt ude på 

næsetippen. På hovedet sidder en rød baret kækt på sned. Svend 

Åge genkender ham fra en af de billedbøger, han elskede som 

barn. Maleren smiler venligt undskyldende, og i strakt arm 

holder han en pensel lodret hen mod Svend Åge, lige som om 

han vil tage mål af ham. ”Jeg ved godt, hvem du er,” siger han 

til Svend Åges store overraskelse, men Svend Åge vil ikke 

uden videre finde sig i, at en fremmed dukker op i sin stue og så 

oven i købet begynder at male ham. ”Hvad laver du her? Jeg vil 

ikke males.” Han prøver at lyde vred, men det lykkes ikke 

rigtigt. Maleren ser bare venligt på ham og begynder så at sætte 

penslen til lærredet. ”Det er heller ikke dig, jeg maler.” Den 

tygger Svend Åge lidt på. ”Som jeg ser på det, ser det altså 

sådan ud.” ”Jeg kigger bare på dig, så jeg i dag kan glæde dig.” 

”Med hvad?” Svend Åge er lige pludselig ikke så vred mere. 

Maleren virker meget beroligende på ham. Det er rart, at hans 

gamle elskede billedbog er kommet tilbage, og han undrer sig 

slet ikke over det. Det er jo noget, han altid havde ønsket. 

Maleren skubber staffeliet tættere hen til Svend Åge, så han 

bedre kan se. Han maler et ansigt, ansigtet på en dreng. Svend 

Åge trækker vejret dybt, han sukker, han ved godt, hvem det er 

maleren maler: Gustav, hans søn. ”Kender du ham?” Spørger 

Svend Åge meget forsigtigt, fordi han ikke rigtigt ved, hvordan 

han skal reagere. ”Næe, egentlig ikke, jeg maler bare, hvad jeg 

ser.” Svend Åge kigger uvilkårligt rundt i stuen og ud i 

køkkenet. Der er stadig ingenting uden for vinduerne, og 



 

 

 

kattens hale ligger stadig, hvor den hele tiden har ligget. ”Det er 

min søn, jeg har ikke set ham i mange år.” Nåe ja, jeg tænkte jo 

nok, at det var sådan noget lignende. Din søn, pæn dreng. 

Svend Åge falder i staver over portrættet af Gustav, som under 

malerens kyndige hænder tager mere og mere form. Knægtens 

mørke krøller og de runde kinder strutter af sundhed og glæde. 

Om halsen har han en tørret krans af lyngblomster, som Svend 

Åge havde lavet til ham en sommer i telt på Anholt. Svend 

Åges øjne bliver lidt fugtige, og han tørrer dem i hast med 

bagen af sin hånd. ”Gustav rejste med sin mor til Indonesien.” 

”Med en mand?” Svend Åge nikker. ”Væk, de forsvandt.” 

Gustav ser på sin far fra maleriet, og man tror det er løgn, men 

Gustav smiler bredt og muntert til sin far. Svend Åge rejser sig 

halvt op i lænestolen, men falder tungt tilbage, da Gustav 

sender ham et skarpt blik, som der ikke er til at tage fejl af. 

Svend Åge ser bedende over på maleren. ”Jeg kan ikke forstå, 

at du laver det her med mig.” ”Det er et job, jeg har.” ”Er du 

sådan en slags tryllekunstner?” Maleren ryster på hovedet, så 

den røde baret er ligeved at falde af ham. ”Nej, nej, det her er 

ikke noget trick.” ”Jamen, det er jo heller ikke virkeligt. Vel?” 

Svend Åge rokker lidt frem og tilbage i stolen. En vane han har, 

når han ikke kan få orden i sine tanker. ”Ingen kan rigtigt hitte 

ud af, hvad virkelighed er, siger maleren og vifter med en 

belærende pegefinger.” Svend Åge begynder at få en mistanke 

om, at han er blevet tosset. Han ser forsigtigt op på maleren. 

”Jeg er helt rundt på gulvet, jeg forstår ingenting.” ”Næe, det 

gør du vel ikke, men det er såmænd helt normalt.” ”Hvad for 

noget er helt normalt?” ”At du ikke kan forstå, at du er død.”  

De ord rammer Svend Åge som kolde pile lige i hjertet. Han 

stirrer på sønnen og møder et par øjne fulde af kærlighed. Han 

har det sørgmodige udtryk i ansigtet, som Svend Åge husker så 

godt, fra da Gustav var barn. Svend Åge begynder at fryse, og 

fingrene føles stive. Det er ret ubehageligt, og det hjælper ikke, 



 

 

 

at han prøver at bøje og strække dem, for de reagerer slet ikke. 

Maleren begynder at pakke sit staffeli sammen, og lærredet 

med Gustav bliver pillet ud af sin ramme. Svend Åge vil række 

en arm ud for at få fat i det, men armen bliver, hvor den er på 

lænestolens slidte armlæn. ”Hvad med Misser?” Spørger han 

for at prøve at holde fast i noget, han holder af. ”Den er vist 

gået sin vej,” svarer maleren, efter at han kort har kigget ud i 

køkkenet. ”Ved den, at jeg er død?” ”Næe, men den er nok også 

ligeglad.” De ord tygger Svend Åge længe på, han syntes, at det 

er meget ufølsomt af maleren at sige sådan noget. Han 

spekulerer på, hvad han skal svare, men inden han finder ud af 

det, har maleren pakket sammen og er væk.  

      Og så bliver der helt stille. 
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