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Forfatterens bemærkninger: 

 

I ”Gudernes heste” nævnes Solsortebakken. Den hedder på fransk 

”Pech Merle”. 

 

I ””Blomsten” er en strofe af Charles Baudelaire ”Les Fleurs du Mal” 

1857, ” Efterårssang” oversat af Sigurd Swane (1921) og bearbejdet af 

mig. 

 

I ”Skæbne” er et forvansket Martin A. Hansen citat, der i den originale 

udformning hos Thorkild Bjørnvig (1964) i ”Kains alter” p. 254f med 

al respekt hedder: 

 Stenen får ikke Tunger 

 efter Ønske. 

 Træet faar ikke Vinger 

 af Længsel. 

 Hjertet bliver ikke et andet, 

 selv om det jamrer over sig selv. 

 I brændingen synger Stenene, 

 i Stormen løfter Granen vingerne, 

 en fremmed har ramt 

 Hjertet. 

I ”Hunger” m. fl. omtales Günther Teubners refleksive organisations-

teori. Jeg kan henvise til Prof. em. Dr. Günther Teubner f. 1944, 

Frankfurt og Torino. På dansk er udgivet: Kommunikativ organisati-

onsteori; Refleksiv ret (1988) og Homo oeconomicus og homo juridi-

cus? kommunikative (2003). 

 

Alle hændelser og personer, bortset fra hvad der er almindeligt til-

gængeligt, er fiktive. Lokaliteter kan henføres til min glæde ved at se 

på kort og grundig research. 

Omslagsbilledet er ”Maria Magdalena” malt 1887 af Alfred Stevens. 

 

Tak til Ingrid, Jørn, Anne Marie, Gunnar, Karen, Connie og Steen for 

faglig hjælp med bogen, 

 

Søren Krøjer, Pilebækhus i december 2013. 
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Gudernes heste 

 

      Inde ved kalkmuren er der lidt koldt, og jeg stiller de 

tre skåle med farver sammen med den høje vandskål på 

gulvet i det finkornede sand mellem de to små bål, der fra 

hver side lyser væggen op. Så begynder jeg at male gu-

dernes heste på den ujævne væg: 

      Jeg dypper fingrene i skålen med sort: Først den skim-

lede hingst med de store sorte fluepletter, hvor jeg starter 

med ryggens buede linje, der ender i krydsets stramme 

bue. Man og manke maler jeg sort under den knejsende 

hals, og manens lange spidser når ned til de stærke forben. 

Jeg gnider det sorte kulstøv oprørt i vand og solsorteæg ud 

på farvefladen med min hånd. 

      Den røde hoppe står med hovedet mod vest, og jeg 

maler den lidt foran hingsten; kønnet vender mod øst, mod 

solens opgang og hingstens hoved. Hoppen er i fol, dens 

bug er stor og spændt. I en anden lerskål har jeg okker rørt 

op med rødjord. Jeg maler store røde pletter på hoppen 

mellem de sorte, så alle kan se, det er en fuks. 

      Til sidst blæser jeg mine hænders mærke. Jeg fylder 

munden med kulstøv og vand, så jeg kan løfte først ven-

stre hånd to gange og blæse håndens silhuet frem på mu-

ren over og under hestene. Derefter løfter jeg min højre 

hånd og gentager signaturen. Nu kan guderne vide, at jeg 

passer på deres heste. 

      Jeg skyller mund og hænder og går ud i solen på Sol-

sortebakken. Bag mig i grotten efterlader jeg mine nøgne 

fodspor i det fine lersand sammen med gudernes heste. 

      Jeg er her. 
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Rejsen 

 

 

       Nede i baghaven i det gamle hønsehus lå trykkeriet 

ved siden af en lille udhusbygning med plads til brænde, 

kul og koks, og i sin tid havde der nok også været et par 

lokummer. Trykkeriet var vist ikke meget at prale af, det 

bestod af en mindre trykkemaskine af tysk herkomst, som 

hed Heidelberg, en del store skriftreoler med bogstavkas-

ser, der indeholdt alle blytyperne til håndsætning, som 

man brugte dengang, en kraftig skæremaskine, der kunne 

klare en hel stak papir ad gangen, en korrekturpresse med 

en svær valse, samt et stort falsebord, hvor falseknivene af 

ben kunne arbejde, når avisen eller bogsider skulle foldes i 

hånden. Endelig var der et lille bord med hjul under, hvor 

pladen var af jern til at lægge satsformene på efterhånden, 

som de blev færdige. Og så var der nogle simple bliklam-

per, der hang ned fra loftet, for at sikre et ordentligt ar-

bejdslys. 

      Min far var bogtrykker, som det så fint hed, men i den 

lille provinsby blev der vist ikke udgivet mange bøger, så 

det meste arbejde bestod i at sætte, trykke og false den 

lokale ugeavis. Der kom også mindre opgaver fra de loka-

le erhvervsdrivende, der havnede i accidensbakken for 

mindre tryksager, når de skulle have trykt nye fakturased-

ler med navn og logo og slige ting. 

      Den dag, avisen skulle afleveres til distribution, var 

der altid ekstra travlt, og mor måtte være med i produktio-

nen i dagene forinden, for hver enkelt side skulle falses, da 

der altid blev trykt på helark. Og så skulle avissiderne slås 

sammen, bundtes og pakkes. Det var husmorarbejde, og så 

fik jeg og min storebror lov til at være med i trykeriet. Vi 

skulle sidde på en taburet ved falsebordet, og her brugte vi 
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meget af tiden på at sidde og tegne, for der var altid noget 

godt papir til overs. Det vil sige, det var min bror, der teg-

nede; det var noget, han kunne, mens jeg mest så på, eller 

sad og byggede huse og gårde af klodser og lister eller 

skrev bogstaver.  Det var et par år før jeg skulle i skole, så 

jeg kunne ikke læse, selv om jeg kunne en del bogstaver. 

Problemet var bare, at mine bogstaver stod spejlvendt og 

på hovedet alle sammen. Imens mor falsede og pakkede, 

brugte far vinkelhagen, hvor han med fingrene satte de 

enkelte bogstavtyper, han tog fra de skråtstillede skriftkas-

ser. Han vidste uden at se efter, i hvilket rum de enkelte 

bogstaver lå, og kunne i en rasende fart placere dem i den 

lille metalstol, han holdt i venstre hånd. Når vinkelhagen 

var fyldt op, blev typerne forsigtigt placeret på en satsbak-

ke, han kaldte skibet, en jernplade med kanter på de tre 

sider, der i størrelse svarer til forskellige papirstørrelser. 

Når brødteksten til en side var sat færdig, blev der sat 

overskrifter med store typer i vinkelhagen, der blev hentet 

i andre bogstavkasser, idet hver skrift- og bogstavstørrelse 

havde sin egen kasse. Afstande mellem spalter, afsnit og 

annoncer blev dannet ved, at han lagde tynde metalplader 

af aluminium og små klodser af bly med lidt lavere højde 

end typerne, dér, hvor der skulle være mellemrum. Når 

overskrifterne også var blevet placeret på skibet, blev der 

lagt blindmateriale på siderne omkring satsen, og det hele 

blev til sidst bundet sammen med sejlgarn, han kaldte ko-

lumnesnor, der blev snøret flere gange om satsformen.  

      Jeg kunne iagttage på fars ansigt, at den næste del af 

processen var betydningsfuld. Nu blev der smurt tryksvær-

te med en gummirulle ud over satsformen efter, at den 

sorte dejagtige farve var æltet med en spatel på en hvid 

rhinsksten, et stykke papir blev lagt oven på det hele, som 

så blev flyttet hen på en korrekturpresse med skibet. Her 
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blev valsen spændt til på toppen, og satsen kørt frem under 

valsen, når håndsvinget førte valsebordet ind under den 

store gummivalse. Spændingen var tydelig, når far løftede 

papiret op med bogstaverne på, der nu ikke stod spejlvendt 

på hovedet længere, og hurtigt gik hen ved vinduet for at 

læse korrektur på teksten. Han målte altid efter på korrek-

turen med sin cicerolineal, om trykket passede i størrelse. 

Hvis det hele var i orden, kunne satsformen sættes til side 

klar til montering før trykning, når den var blevet tørret 

ren for tryksværte med en tot bomuldstvist vædet med 

benzin. Hvis der var fejl i typografien eller stavefejl i 

brødteksten, skulle snoren løsnes og fejlene korrigeres 

ved, at den enkelte type blev fisket forsigtigt op med pin-

cetten og udskiftet. Så fik far rynker i panden og blev få-

mælt, for det tog ekstra tid. 

      Når de enkelte satsforme var færdige, blev de sat 

sammen til hele avissider, som så blev spændt fast i Hei-

delbergmaskinen klar til trykning. Efter trykning skulle 

satsen brydes op, og de enkelte bogstaver sættes tilbage i 

skriftkasserne, hvor hvert enkelt bogstav hørte til. Det tog 

tid, men jeg lagde mærke til, at fars blik hele tiden var 

rettet mod den sønderbrudte satsform, når han lagde af, og 

hånden fandt selv frem til de rigtige rum i sættekassen, 

bogstav for bogstav. Jeg vidste ikke, hvor eller hvordan far 

havde lært den hundekunst, men flot var det. 

      Jeg havde hørt, at jeg var krigsbarn, men hvad det be-

tød, anede jeg ikke rigtigt. Det var bare et ord uden me-

ning, for jeg vidste godt, der havde været en krig med ty-

skere og geværer og bombemaskiner; det snakkede dren-

gene jo om på vejen, når de legede; men hvad det havde 

med børn at gøre, var en gåde. Men jeg blev klogere, for 

en dag ankom der en ny dreng med toget, som skulle bo 

hos os. Pludselig havde mor sagt, at jeg og min storebror 
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skulle med på stationen og hente en dreng fra Ungarn, som 

hed Gabor, og han skulle være hos os den sommer. Det 

var mærkeligt, da drengen kom ned fra togvognen med et 

skilt på brystet, der hang i en snor om halsen, mens det 

store damplokomotiv stod og prustede og sukkede med 

tenderen efter sig, som kom det direkte fra krigen. Han 

havde kun en lille brun taske med, hvor der ikke var plads 

til tøj. Han var lidt større end jeg var, nok også et år ældre 

end min bror, og så sagde han i starten intet. Da han efter 

nogle dage åbnede munden og sagde noget, forstod jeg 

ikke et kvidder. Det var bare nogle mærkelige lyde uden 

mening. Og han kunne åbenbart heller ikke opfatte, hvad 

vi sagde, men sulten var han, og maden forsvandt hurtige-

re, end en hund kunne æde et måltid. Da jeg spurgte min 

mor, hvorfor Gabor skulle bo hos os, fortalte hun, at det 

var fordi, han var krigsbarn og havde mistet sine forældre. 

Så fik jeg den at tænke over; for hvad betød det? 

      Gabor var nu god nok, han var fin at lege med, og han 

lærte efterhånden enkeltord, så vi kunne gøre os forståeli-

ge. I mange lege kan man også klare sig med lyde og fag-

ter, så det gik alt sammen. Han havde smilehuller i kinder-

ne, som han gerne viste, og det havde jeg svært ved at for-

stå. Han måtte da tænke på sine forældre, der var døde i 

krigen af en eller anden grund? Det var nu mest min store-

bror, der legede med Gabor, for de var næsten lige store, 

selv om Gabor var meget tyndere. Han var imidlertid rig-

tig god til at tegne, og han lærte min bror at tegne med 

små kulstykker på det hvide papir, hvor stregerne var af 

forskellig tykkelse, og han gned kulfarven ud til grå toner 

med en finger. Det var tydeligt, at han var glad for alt det 

papir, det var let at få af far, og kulstykkerne fandt de i 

resterne af kulbunken fra vinterfyringen i udhuset. 
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      Jeg fik som regel lov til at være med, når vi spillede 

kugler. Vi havde lavet en lille fordybning på gårdspladsen, 

hvor jorden var hård og jævn. Her trillede vi kuglerne hen 

mod hullet fra afstande, der var ret lange. Den der lå nær-

mest hullet efter udkast, fik ret til med ét forsøg at skubbe 

først sin egen kugle hen mod hullet. Trillede kuglen i hul 

fik han yderligere et forsøg med en af de øvrige kugler; 

missede han, var det den næstes tur. De kugler, hver fik 

trillet i hul, blev ejendom. Min pose med kugler blev be-

standig mindre, mens Gabors voksede. Han havde dog 

sværere ved at vinde kugler fra min bror, der var rigtig god 

til udkast. Det blev så min lod at spille mod andre drenge 

ude på vejen, når det var nødvendigt at vinde flere kugler. 

Det var blot ret sjældent, at jeg fik lov af min mor til at gå 

udenfor haven alene. 

      Vi spillede fodbold på den samme gårdsplads, der var 

omkranset af huset, udhuset og trykkeriet. På den tredje 

side var et grønt plankeværk ind mod naboen. Hvis vi kun 

var os tre, skulle jeg altid stå på mål, men hvis Lejf var 

med, var det altid min bror og jeg mod Gabor og Lejf. 

Både min bror og jeg var skrappe til fodbold, vi var hurti-

ge på benene, og flyttede os godt for hinanden. Lejf boede 

på samme vej og var lidt langsom både i hovedet og på 

benene, men Gabor kunne nogle finter med bolden, som 

min bror og jeg aldrig havde set før, og han fandt hele 

tiden på nye. Udfaldet var ikke helt forudsigeligt, for det 

var ikke altid, at Gabor var i spillehumør. 

      Gabor lærte os et andet tricks, som vi ikke fortalte vore 

forældre om, nemlig at skyde med Davidslynge. Vi bandt 

to stykker kolumnesejlgarn så lange som en underarm i en 

lille læderlap, og i den placerede vi en rund sten, så stor 

som fem lerkugler. Den ene snor viklede vi om langefin-

geren, så den sad fast, og den anden holdt vi mellem tom-
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mel- og pegefingeren. Når slyngen blev svinget rundt i 

luften, gik den hurtigere og hurtigere, indtil vi slap snoren 

mellem de to fingre. Så fór stenen fra læderlappen med 

stor fart. Efterhånden blev vi ligeså gode til at ramme, som 

Gabor, når vi skød med sten nede bag i haven, hvor vi ikke 

kunne ses fra trykkeriet eller huset. Slyngerne gemte vi 

også i haven, hvor vi den sommer havde bygget en lille 

hule. 

      Der var heldigvis én situation, hvor jeg kunne have far 

for mig selv. Det var, når far skulle til fodboldkamp. Så 

satte han en papkasse på bagagebæreren med sit sportstøj 

og sine brune fodboldstøvler med knopper under. Og jeg 

fik lov til at sidde foran på et lille skålformet metalsæde, 

der var spændt fast på stangen, og så var der en lille tvær-

pind på skråstangen, hvor jeg kunne støtte benene. Fod-

boldkampene var ikke i sig selv så spændende, for banen 

var vældig stor, og selv om jeg sad i græsset bag kridtstre-

gen på midten af banen, kunne jeg dårligt følge med i, 

hvad der foregik nede ved målene. Når spillerne kom tæt 

på mig, kunne jeg se, af de havde nogle kraftfulde ben, og 

den fart deres fodboldstøvler kom med, var frygtindgy-

dende. Det var også en lille smule skræmmende, at de råb-

te og skreg hele tiden. Det lød ikke altid, som om de var 

glade. På cykelturen ud til kampen, sagde far aldrig meget, 

for han var altid for sent på den, og måtte trampe godt til i 

pedalerne. Det var hjemturen, der var god. Far tog det med 

ro, og vi havde tid til at snakke om alt muligt alene. Jeg fik 

styr på det der med krigsbørn, og far fortalte også, at han 

ikke havde været med til at skyde i krigen. Han var blevet 

gift med mor, mens krigen rasede, og det var derfor, jeg 

var et krigsbarn. 

      Da Gabor skulle rejse hjem igen, bar han på en pakke 

med tøj, som K.F.U.M. havde samlet ind til ham, og min 



14 
 

mor havde købt et par nye sko til ham, så han så stolt og 

glad ud, da vi stod på stationen, og skulle sige farvel. Der 

var bundet solidt manilasnor om det svære indpakningspa-

pir om tøjet, og far havde bundet en løkke, som han kunne 

have om håndleddet, så han ikke glemte eller mistede pak-

ken på rejsen. Gabor havde vand i sit mørke tykke hår og 

skilningen var lige, og både min mor og Gabor havde tårer 

i øjnene, da han blev krammet farvel. Min bror og jeg nø-

jedes med at give hånd, for drenge krammede ikke hinan-

den den gang. Det sidste, jeg så til ungareren med smile-

hullerne, var hans sørgmodige ansigt i togvinduet over det 

hvide rejseskilt, far havde lavet. Om aftenen fandt jeg Ga-

bors pose med lerkugler under min hovedpude. 

      Det var ellers småt med penge, og der var mangel på 

det meste. Min mor dyrkede nogle kartofler og grøntsager 

i haven, og hvad der voksede af bær og frugt blev udnyt-

tet. Hun kom fra landet, var vokset op på en gård, og det 

var tydeligt, at hun var vant til at håndtere både hakkejern 

mod ukrudtet og hyppejernet til kartoflerne. Nede i den 

lille kælder under lemmen i køkkengulvet stod henkog-

ningsglas og syltetøj på hylder, men der var ikke mange 

fyldte glas. Havens produkter rakte ikke langt, og jeg hu-

sker, at mor og far nogle gange talte med dæmpede stem-

mer om aftenen, når vi var lagt i seng. Det skete også, at 

jeg så mors opgivende udtryk i ansigtet, når hun skulle 

lave mad, og den bestod ofte af kartofler og sovs med me-

get lidt eller slet intet kød eller fisk til. Når sneen var fal-

det, var kartoflerne sluppet op, og jeg blev sendt til grønt-

handleren, der lå ved siden af kirken, for at købe fem pund 

kartofler. Formaningerne om at lade pengene ligge i lom-

men og holde hånden over pengene, så jeg ikke tabte dem, 

var klare. Så traskede jeg af sted, mens jeg klemte hånden 

sammen om mønterne i lommen, til jeg sikkert kunne give 
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dem til grønthandleren. Når jeg gik hjem, fandt jeg ud af, 

at den ene arm var bedst til at bære tasken. På den måde 

lærte jeg at kende forskel på højre og venstre, for jeg var 

nemlig venstrehåndet og kom tit til at sige goddag med 

den forkerte hånd. 

      Den følgende sommer kom en ny feriedreng. Han hed 

Horst og var fra Østrig. Han var ikke interesseret i at lege 

med os, så han lærte meget få danske ord. Det meste af 

dagen forsvandt han bare, selv om mor sagde, at han skul-

le blive hjemme. Mor havde en cykel, som han huggede, 

når han kunne komme til det, indtil far låste den inde i 

udhuset sammen med brændet. Det holdt ikke Horst tilba-

ge, han forsvandt lige så sikkert som ammen i kirken, men 

kom som regel hjem igen til madtid. Det var umuligt at få 

at vide, hvad han foretog sig. Når min far spurgte ham på 

sit mangelfulde tysk, der vist mest lød som fortyskede 

danske ord, rystede Horst bare på hovedet og sagde: ”Ne-

in!” Han var yderst fåmælt, og der var ikke megen glæde 

ved at have ham boende. En dag begyndte klagerne at 

komme. Cykler forsvandt fra byen og dukkede op igen de 

mærkeligste steder. Dengang var der sjældent lås på cyk-

lerne, det var unødvendigt. Men det viste, at Horst kom 

vidt omkring på sine daglige udflugter. Han var åbenbart 

vant til at sørge for sig selv, for der begyndte at komme 

klager fra de handlende over, at han rapsede fra udstil-

lingskasserne, og far måtte køre rundt og betale for tyveri-

erne. Det var bestemt ikke noget, der bekom ham vel. Jeg 

hørte mor og far snakke om, hvad de dog skulle stille op. I 

den sidste tid, han var hos os, begyndte han at udeblive fra 

aftensmaden, og far kørte rundt på vejene og ledte efter 

ham, så han kunne være hjemme, når det blev mørkt. Det 

var en lille provinsby, så alle kendte selvfølgelig Horst, og 

mange gange kom behjertede folk hjem med ham, for de 
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vidste, hvor skoen trykkede. Far takkede og undskyldte 

folks ulejlighed, men han så bare på Horst og rystede på 

hovedet. Det forstod jeg ikke rigtigt, for hvis min bror og 

jeg gjorde noget, som vi ikke måtte, f.eks. tog nogle af 

jordbærrene, som vi skulle have til aftensmad, eller som 

skulle syltes, kunne der godt vanke et par flade bagi, og 

far slog en proper næve. Så det var sjældent, at vor opfør-

sel nødvendiggjorde den slags korporligheder. Nogle gan-

ge fandt far Horst inde i en fremmed have siddende oppe i 

et frugttræ. Far måtte så banke på med Horst i hånden og 

undskylde for skaden. Folk nøjedes dog næsten altid med 

at trække på skuldrene, men Horst var ikke velset. 

      Jeg havde svært ved at forstå, hvorfor Horst skulle bo 

hos os, når han tilsyneladende ikke værdsatte det. Far for-

talte mig på en af hjemturene fra en fodboldkamp, at Horst 

havde måttet klare sig selv med mad, fordi hans forældre 

var døde under krigen, og ingen havde taget sig af ham i 

lang tid. Det forklarede også, sagde far, hvorfor han ban-

kede de danske drenge, hvis de råbte ”tyskersvin” efter 

ham. Horst var ikke særligt stor, men meget senet og 

stærk. Og han vidste øjensynligt, hvordan han med et en-

kelt knytnæveslag plantet lynhurtigt lige midt i ansigtet, 

kunne få selv større drenge til at forsvinde tudende. Jeg så 

det nogle gange, og det gøs i mig. Når jeg havde set andre 

drenge slås på vejen, var det nærmest noget med at klamre 

sig til hinanden og skubbe, og den som først faldt, var en 

tøsedreng. Han blev så hånet, mens han luskede bort. Men 

Horst var tilsyneladende ikke bange for noget eller nogen. 

      En gang om ugen blev vi vasket ordentligt. Det var 

altid om lørdagen og skete på den sædvanlige måde. Vi 

kom efter tur i en blikbalje fyldt med varmt vand, der var 

placeret på cementgulvet i vaskehuset, hvor tøjvasken og-

så foregik. Min storebror kom først i, og så fulgte jeg. 
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Horst kom til sidst, og jeg kunne regne ud hvorfor: han var 

altid møgbeskidt, og der kom sorte rande på siden af bal-

jen, hvor vandet nåede til. Men ren blev også han, og vi 

fik nyvasket tøj på. På et punkt var han anderledes husker 

jeg: Når mor ikke så det, viste han os sin tissemand, der 

var stor, og han kunne trække forhuden tilbage, mens han 

grinede. Det var lidt underligt, syntes både min bror og 

jeg.  

      En anden gang, vi cyklede hjem fra fodbold, fortalte 

min far, at det ligesom var en tradition i hans familie, at 

der var plads til plejebørn. Hans egen farmor og farfar 

havde taget en dreng til sig, da der var sket en drukne-

ulykke på fjorden, og fire børn var blevet faderløse. Og 

hans oldefar havde selv været plejebarn, da han blev for-

ældreløs, før han var voksen. På en anden cykeltur fortalte 

han, at han selv havde boet hos sin Bedste, da han var ung 

og skulle i lære. Og det havde han været glad for, for det 

var umuligt at få en læreplads hjemme ved sin mor og far i 

København. Jeg forstod ikke helt, hvad en læreplads var, 

men det var tydeligt, at det var en nødvendig ting, vel en 

slags skole. 

      Da Horst skulle rejse hjem, havde mor igen tårer i øj-

nene, og Horst havde fået en solid pakke bundet om hånd-

leddet med tøj, som var indsamlet; men der var ikke råd til 

nye sko. Og Horst så blot til siden, da han sagde: ”Wie-

dersehen”, selv om han havde lært at sige ordentligt farvel, 

og steg på toget. Han vinkede ikke fra vinduet. 

      Der er meget, jeg ikke rigtig husker fra dengang; jeg 

kan ikke erindre, hvordan vores gardiner så ud, men vi 

havde gardiner for alle vinduerne, for mor trak dem hver 

aften for, når det blev mørkt udenfor. Jeg kan heller ikke 

huske vores toilet, men vi må have haft ét inde i huset, for 

lokummerne i udhuset var ikke i brug. De blev brugt til 
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opbevaring af trærammer og indpakningspapir, som far fik 

papir hjem i, og som skulle bruges til optænding i kakkel-

ovnen om vinteren. 

     På et tidspunkt begyndte der engang imellem at komme 

en mand cyklende for at snakke med far. Han bar på en 

brun mappe. De var altid ovre i trykkeriet, og der var no-

get skæbnesvangert over ham, for mor fortalte ikke noget 

om, hvem han var. Og han opførte sig ikke som én, de 

kendte og var ven med, for så havde han fået kaffe, selv 

om man skulle have mærker med hen til købmanden for at 

kunne købe kaffe. I den periode så jeg mor græde stille, 

når hun troede sig uset. Jeg fandt efterhånden ud af, at det 

var noget med avisen, som vist skulle trykkes i en anden 

by, men jeg fandt ikke ud af hvorfor. Der var noget børn 

ikke spurgte om.  

      En dag kom min farmor rejsende med toget. Det var 

godt, for hun var rigtig sød og rar at være sammen med; 

og så havde hun en ny flyverdragt med til min bror og 

mig. Min var gul og havde både arme og ben og en lang 

lynlås fra halsen og ned, og sådan én havde jeg aldrig set 

før. I det hele taget var jeg slet ikke forvænt med nyt tøj; 

jeg plejede jo at arve min brors. Men det skete dog, at vi 

fik en pakke med tøj, der var sendt med posten, fra min 

fars Bedste. Hun var god til at sy og havde en symaskine. 

Der var altid nyt tøj fra hende til min fødselsdag. Jeg un-

drede mig over, hvordan hun kunne vide, hvor stor jeg var, 

for jeg kan ikke huske, at jeg havde mødt hende. Men tøjet 

passede altid. Farmor fortalte, at hun havde været i Sveri-

ge for at købe flyverdragterne, så det var åbenbart, at den 

var værdifuld, også for andre end mig. Det viste sig imid-

lertid, at hun allerede næste dag skulle rejse hjem, og at 

jeg skulle med. Fra selve rejsen husker jeg selvfølgelig 

alle lydene og bumpene, det gav, når vognhjulene af jern 
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kørte over skinnesamlingerne. Jeg tænkte, at det var fordi, 

jeg var krigsbarn. Sådan nogle blev nok sendt hjemmefra 

engang imellem. Men jeg var ked af det. Det var koldt, for 

det var blevet vinter, og jeg stod oppe på jernradiatoren, 

der sad nede ved gulvet, hvor varme fra damplokomotivet 

strømmede igennem.  Så kunne jeg bedre nå op til vinduet 

og trykke næsen mod ruden. Jeg tænkte lidt på Gabor. Jeg 

havde taget hans kuglepose med uden, at mor så det. Den 

kunne jeg måske få brug for. 

      Den tykke røgfane fra lokomotivet blæste ned langs 

toget, og forhindrede ind imellem udsynet, der også blev 

forstyrret af de mange telefonledninger, der dansede op og 

ned på langs med toget. Farmor sad og læste i et blad, og 

da det blev mørkt, blev lyset tændt i den lille kupé, hvor 

farmor effektivt havde sørget for, at vi to fik vinduesplad-

serne. Jeg husker også hendes ærgrelse, da hun opdagede, 

at varmen fra radiatoren havde svinet det ene ben på den 

ny flyverdragt til, og endda brændt en brun plet i stoffet. 

Så var det slut med at stå op og se ud på lysene. 

      Farmor og farfar boede på Nørrebro i København i en 

lille lejlighed i et højt rødt hus med flere etager. Der var en 

stue, et soveværelse, et køkken og et badeværelse med en 

rigtig bruser, til at tage bad under. Det var fornemt, syntes 

jeg, selv om jeg også her blev stoppet i et badekar. Ved 

toilettet hang der to snore af metal ned fra cisternen med et 

porcelænshåndtag i hvert, hvor der stod ”Stort skyl” og 

”Lille skyl” brændt ind i glasuren med blå bogstaver. Det 

måtte være virkelig luksus! Jeg sov inde i soveværelset på 

en harmonikaseng, som blev foldet sammen om dagen. 

Om morgenen vågnede jeg ved lyden af kirkeklokkerne 

fra den lille kirke på den anden side af vejen, der bimlede 

alt for tit og alt for højt. Jeg gik med farmor i byen, når 

hun skulle handle nede på Nørrebrogade, hvor der lå man-
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ge butikker ved siden af hinanden, og der kørte sporvogne, 

og jeg gik ture med mine to fastre, som kyssede mig i tide 

og utide og forkælede mig med is og sporvognsture, som 

jeg ikke var vant til. Farmor gik på arbejde om morgenen 

og om formiddagen; hun vaskede trapper. Når hun kom 

hjem, kunne jeg se, hun havde ondt i ryggen og var rød op 

ad armene. Hun sendte mig tit i byen, hvor jeg skulle gå 

hen i ismejeriet og købe en pot mælk og en pæl fløde. Fla-

skerne var klare og af glas med kapsler af en slags sølvpa-

pir, en stor og en lille. Det skete også, at jeg skulle hente 

en kvart stang is, for farmor havde et isskab ude i køkke-

net, et stort skrummel, som hun holdt koldt med is. Meje-

ridamen huggede isen i stykker med en issyl, og det så 

drabeligt ud. Isen blev pakket ind i en avis, før den blev 

lagt ned i farmors taske. 

      Når farmor var på arbejde, var jeg sammen med farfar. 

Han var maler, og derfor var han tit arbejdsløs om vinte-

ren. Han brugte tiden til at læse, eller også lagde han kaba-

le med et spil kort. Han lærte mig at lægge syvkabalen, for 

jeg kunne sagtens tælle. En søndag, jeg skulle se sæbekas-

seløb med farmor, blev hun væk fra mig i menneskevrim-

len. Hun havde fået mig mokket helt frem i forreste række, 

for at jeg skulle kunne se noget, men de større børn fik 

hurtigt presset mig væk igen, og farmor var pist forsvun-

det. Jeg gik så alene tilbage til farfar, der forskrækket tog 

imod mig, da jeg ringede på hoveddøren. 

       ”Hvor er farmor, og hvordan har du fundet hjem ale-

ne?” spurgte han bestyrtet.  

      ”Hun blev væk, og jeg kunne ikke finde hende. Det var 

ikke så svært at gå hjem. Jeg talte nemlig fliserne i forto-

vet, da vi gik til Bellahøj, og begyndte forfra, hver gang vi 

drejede. Så talte jeg bare den anden vej baglæns, da jeg 

skulle gå hjem!” forklarede jeg. Vi fandt farmor, der gik 



21 
 

og ledte efter mig oppe ved sæbekasseløbet, som jeg alli-

gevel ikke fik set. Men det interesserede mig nu heller 

ikke. Det var kun farmor, som troede, at det var spænden-

de. 

      Til lejligheden på mezzaninen i Rødkælkebo nr. 2 hør-

te også en køkkentrappe, der førte ned til en asfalteret gård 

med tørrestativer og en legeplads med et skilt, hvor der 

stod, at al leg og ophold var forbudt efter kl. 8. Der var 

næsten aldrig andre børn nede ved gyngerne, og slet ingen 

at spille kugler med, så jeg tænkte, at det nok var fra kl. 8 

om morgenen, man ikke måtte være der. Hvad skulle jeg 

egentlig her? Hvorfor kunne jeg ikke bare få lov til at bo 

hjemme hos min egen mor og far og min bror? Der var nu 

heller ikke meget at lege med nede i gården, og på et skilt 

stod der: ”Al boldspil forbudt”. Hvorfor var der ingen, der 

måtte spille bold? Jeg havde lært at læse, og skulle snart i 

skole. Men jeg vidste ikke rigtigt hvorhenne. Og jeg havde 

for alvor lært én ting mere: hvordan det var at være ensom. 

      Pludselig en aften kom far på besøg. Han fortalte, at 

han boede inde hos min faster, og at han arbejdede i Kø-

benhavn. Den følgende dag rejste vi begge hjem igen med 

toget. Der stod et stort E på siden af det sorte lokomotiv, 

der var fantastisk flot, og jeg besluttede, at jeg ville være 

lokofører, når jeg blev stor. Det mærkelige var, at den be-

slutning gav mig en mærkelig følelse af tryghed, nu da jeg 

havde oplevet, hvordan det var ikke at vide, hvad der skul-

le ske mig den følgende dag, og den mangel på tryghed 

var næsten værre end følelsen af at være overladt til mig 

selv. Der var alt for meget at tænke over. Jeg brændte ikke 

flere huller i flyvedragten på hjemrejsen.  

      Hjemme var ikke hjemme mere; vi var flyttet til et 

nybygget rækkehus, hvor der ikke voksede noget i haven 

endnu. Det var også vinter og koldt. Men det viste sig, da 
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jeg så mor, at jeg havde fået en lillebror, mens jeg var 

væk, der lå og sov i en af de store kommodeskuffer. 

      Søndag aften rejste far igen ind til København for at 

arbejde, og han kom kun hjem i weekenden. Det var også 

slut med turene foran på cyklen, når far skulle til fodbold, 

for der var ikke flere fodboldkampe. Hvorfor var alt blevet 

så anderledes for mig? 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




