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Marts 1996: Mulighed?

- Kira, har du været inde og tjekke intranettet?
- Næ, ikke endnu, siger jeg med en halv ostemad i munden. Jeg har ikke 

fået åbnet systemet. Jeg skal lige have min morgenkaffe og en smøg. 
- Er der noget spændende? spørger jeg min kollega.
- Der er kommet referat fra samarbejdsudvalgsmødet, hvor man har be-

sluttet, at der skal foretages en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Det 
bliver sjovt at svare på spørgeskemaet og ikke mindst komme med kommen-
tarer og forslag til forbedringer. Jeg kunne fx godt tænke mig, at kantinens 
mad fik et løft, så der var flere vegetarretter, og at salatbaren fik et mere 
varieret indhold.

- Vi har en god arbejdsplads. Se lige på mig. Her sidder jeg og spiser 
morgenmad med fødderne oppe på skrivebordet, og hvis chefen kom ind 
på vores kontor, ville hun ikke blinke med øjnene over, at jeg ser temmelig 
afslappet ud, og ikke er startet på noget fornuftigt.

- Nu er du jo heller ikke hvem som helst. På en eller anden måde er det 
accepteret, at du klæder dig anderledes, taler anderledes og er hurtig på 
aftrækkeren overfor ledelsen. Somme tider er du decideret fræk, men du 
slipper altid godt fra det. Du er sjov at dele kontor med. Men du ryger for 
meget, siger kollegaen og åbner et vindue.

- Jeg kan også godt lide dig, siger jeg og tager fødderne ned.
- Jeg var lige inde på Jobbørsen for at se, om der er slået nogle nye 

spændende stillinger op. 
- Var der så noget? spørger jeg og taster brugernavn og kodeord på min 

computer. 
- Systemet kører noget sløvt i dag, siger jeg utålmodigt.
- Rolig nu. Der har været indkøringer i nat. Der var også lang svartid, da 

jeg loggede mig på. Kig lige på Jobbørsen inde på intranettet, der er slået en 
stilling op, som er skræddersyet til dig.



6

- Jeg er på nu og må straks se, hvad det er for et opslag, du snakker om.
- For hulen, hvor har du ret, det er da helt enestående, siger jeg efter 

at have læst stillingsopslaget. Jeg går hen til min kollega og klapper ham 
venligt på ryggen. 

- Jeg henter lige en kop kaffe mere. Skal du have en med?
- Nix. Jeg går til møde lige om et øjeblik og er først tilbage på pinden 

omkring frokost.
- OK. 
Nynnende går jeg hen til kaffemaskinen og tanker op. Fuld af energi kon-

centrerer jeg mig om dagens gøremål. Udstationeringen er på et år og lige 
noget for mig. Jeg er nærmest ved at revne af begejstring over, at der viser 
sig en mulighed for at blive udstationeret. 

Jeg tager hjem efter arbejde og kan dårligt vente med at snakke med fami-
lien. 

- Kunne det ikke være fedt med et år på Cypern? spørger jeg min kære-
ste, da hun kommer ind ad døren. 

- Hallo. Lad mig lige få tøjet af. Kom og giv mig et kys. Du virker noget 
hektisk. 

- Undskyld. Ja, jeg er måske lidt rundt på gulvet. Jeg er glad og har gode 
nyheder. Jeg snupper lige et par øl, og så skal du bare høre.

Vi sætter os i sofaen, og jeg fortæller om jobopslaget.
- Du skal selvfølgelig med til Middelhavsøen med blomstrende mandel-

træer, appelsinlunde, oliventræer, kridhvide sandstrande, lune aftener og 
musik og dans. Jeg kan næsten dufte, hvor fedt der er. Et helt års ferie for 
dig, og jeg skal bare arbejde om dagen, men vi vil have masser af tid til at 
leve det søde liv. Vi skal jo giftes til sommer, og du kan tage med som æg-
tefælle på firmaets regning. Gorm bliver færdig med 9. klasse i år, og han vil 
have godt af et skoleår i udlandet. Jeg er fuldstændig tændt. Cypern er et 
velordnet land, og projektet er virkelig spændende. Det kunne jeg rigtig godt 
tænke mig. Hvad siger du?



7

- Jo, måske. Vi har lige købt hus, men du er som sædvanlig i fuld gang 
med at planlægge nye projekter. Jeg synes, det er rigeligt, at vi skal flytte, og 
nu foreslår du, at vi ikke alene skal flytte ud af byen, men til et andet land? 
Du er ustyrlig, siger hun hovedrystende.

Jeg tager om hende og kysser hende i nakken. 
- Kom nu, min skat. Det kan da blive et eventyr. Jeg er så træt af at 

være sælger på det internationale marked. Flyve ud søndag eftermiddag, 
udarbejde tilbud hele ugen i et eller andet land og derefter komme hjem 
sent fredag. Det er anstrengende, og jeg magter det snart ikke mere. Alle 
synes, mit arbejdsliv er forrygende og misundelsesværdigt, og i starten var 
det også fedt at flyve businessclass og bo på de bedste hoteller. Det sidste 
år har jeg været i Damaskus, Indien, Trinidad, Litauen, Oman, Kina, Syrien, 
Kuala Lumpur og Baltikum. Alle de utrolige steder har jeg været uden at se 
en skid. Jeg har bare arbejdet 18-20 timer i døgnet, hvorefter jeg er fløjet 
hjem. Det er dødssygt, og det er knaldhamrende kedeligt og ensomt. Jeg 
er bare der, hvor jeg ikke orker at arbejde på den måde længere. Jeg tror, 
det vil være fantastisk at være i udlandet i længere tid sammen med dig og 
Gorm og have en hverdag, hvor ensomhed, frygt, fortabthed og angst for 
ikke at slå til er en by i Rusland. Du kan nyde solen, slappe af, hygge dig og 
så har du flere gange talt om, at du godt kunne tænke dig at videreuddanne 
dig og tage en universitetsgrad. I Nicosia er der naturligvis et universitetet, 
hvor du kunne indrullere dig. Desuden brokker du dig jævnligt over dine 
dårlige arbejdsvilkår. Det vil da være fint at holde en pause. Her er chancen 
for at realisere nogle drømme. Ja, du kan holde et års orlov, og som udsta-
tioneret bliver jeg formentlig skattefri, så økonomisk vil vi ikke lide overlast. 
Tværtimod. Lyder det ikke attraktivt? 

Det svarer Susanne ikke på. Jeg er i en glædesrus over, hvad vi har af 
muligheder. 

- Jeg er bare så færdig med at flyve rundt i verden, og jeg er også rigtig 
træt af vores liv her på Nørrebro. Så det er herligt, at vi har købt hus, men 
det løber jo ingen steder. Jeg søger sørme jobbet, siger jeg begejstret.
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Susanne har fortsat ingen kommentarer. I og med at hun ikke afviser, så 
skynder jeg mig hen til PC’en og skriver en ansøgning. Det er jo heller ikke 
sikkert, at jeg bliver valgt til opgaven. Jeg kan jo trække min ansøgning, hvis 
Susanne sætter hælene i. Jeg mærker dog, at Susanne er betænkelig. Gorm 
involverer jeg ikke. Han skal ikke inddrages, før der er realiteter på banen. 
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April 1996: Ankomst til Cypern

41 Th. Dervis Street
Cy-1066 Nicosia
Cyprus

Jeg ser på lejekontrakten med min nye adresse. Det er gået meget hurtigt 
med at få den på plads. Ualmindeligt hurtigt. Så er jeg udvandret og ankom-
met til Nicosia, og al ‘officiel post’ skal nu sendes til min nye lejlighed. Blan-
ketten fra folkeregisteret, som jeg har udfyldt og fremsendt, var forkert, og 
der skal måske anvendes en anden blanket end den, jeg har brugt, på grund 
af min schweiziske nationalitet. Jeg vil ringe til folkeregisteret i morgen og 
finde ud af, hvilke oplysninger de mangler, og få sagen på plads. 

Det er en lidt underlig følelse at være udvandret fra Danmark.
Gennem flere år har jeg haft et ønske om at blive udstationeret. Der har 

været flere muligheder, men af forskellige årsager blev de ikke til noget. Nu 
er det lykkedes, og jeg glæder mig til oplevelsen. 

Min søde kollega, Christian, skal også bo her i en periode, og da ingen 
af os er vilde med at bo på hotel, har vi på bare to dage fundet en lejlighed, 
som vi lejer sammen. Lejligheden ligger i stueetagen i en mindre ejendom. 
Her er mørkt, og indretningen er brun og kedelig. Den ligner til forveksling 
den lejlighed, jeg boede i, da jeg arbejdede i Vilnius.

Jeg tænker, at en omgang grundig rengøring, blomster og frugt vil peppe 
hjemmet op. Vi har fælles køkken og opholdsrum og hvert vores værelse. 
Christian er ligeglad med, hvilket soverum han får. Derfor har jeg indlogeret 
mig i det lyse rum med terrasse og fluks sat billeder op af Susanne og Gorm. 
Drengen ligner en gavtyv, smilende og kvik i ny sweatshirt og kasketten på 
sned. Jeg husker hans begejstring over at få lige præcis den sweatshirt, 
som han havde ønsket sig, i fødselsdagsgave. Glæden lyser ud af billedet, og 
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jeg kan ikke lade være med at smile tilbage. Billedet af Susanne er af ældre 
dato fra en af vores første ferier på Femø, hvor hun ser mild og forelsket ud. 
Den nøgne pære i loftet mangler en skærm, og jeg skal finde en læselampe 
til det lille natbord. Min seng har heldigvis en god madras. 

Jeg skal nok få gjort mit nye hjem hyggeligt. 
Vaskemaskinen virker ikke. Fjernsynet virker ikke. Strygejernet virker 

ikke. Lejlighedens forskellige apparater, installationer, lamper og stikkontak-
ter bliver minutiøst afprøvet, og der er da ting imellem, der trods alt virker, 
som for eksempel brødristeren, der er helt ny. Det er lidt idiotisk og over-
flødigt at gennemgå og kontrollere alt, men jeg gør det for at dæmme op for 
den indre uro, jeg får, når jeg ikke har tjek på tingene. 

Vores udlejer er på ferie, og de ting, der skal fikses, må hun tage sig af, 
når hun kommer hjem. Da jeg har stort set hele min sommergarderobe med 
herned, haster det ikke med at få vasket tøj.

Christian er et forfærdeligt rodehoved, men det vidste jeg egentlig godt 
fra hans kontor i København, hvor man dårligt kan komme ind på grund af 
bunker på gulvet og et overfyldt skrivebord med notater, mapper og gule 
lapper. Hernede strør han allerede om sig med sokker, aviser og tekopper i 
fællesrummet. 

Men han er sød, som han sidder der med sin Information og gennemtra-
wler de politiske artikler. 

- Skal vi ikke holde housewarming og invitere teamet til øl og snacks? 
spørger jeg.

Christian kigger op fra avisen og skubber sine briller på plads. Han har 
en sjov vane med at lade brillerne glide langt ud på næsen, når han læser.

- God ide, siger han. 
- De bliver sikkert overraskede over, at vi allerede har fremlejet en lej-

lighed. 
- Det er sørme også gået stærkt. Vi ankom i forgårs. Vi har været afsin-

digt hurtige.
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- Jeg tænker, at vi inviterer dem til i morgen efter fyraften. Hvis vi går 
ned og handler sammen i aften, så er det hele klar i morgen. Hvad siger du 
til det, Christian?

- Det er OK.
Christian vender tilbage til sin avis og lader igen sine briller glide ud på 

næsen. Jeg begynder at skrive indkøbsliste.

Christian er en klog mand, og vi har kendt hinanden i mere end to årtier.
Han har tjavset halvlangt hår, der ofte ikke er redt. Han har lysende øjne, 

og ansigtet er omkranset af et tyndt, uplejet skæg. Privat virker Christian 
fraværende og distræt, hvilket er i total modsætning til hans koncentration, 
når han beskæftiger sig med IT. Vi har arbejdet sporadisk sammen gennem 
årene og har opbygget et glimrende kollegialt forhold med stor gensidig re-
spekt for hinandens færdigheder. Christian er en nørd, og han har en let og 
legende indfaldsvinkel til tekniske udfordringer. Han er simpelthen hamren-
de dygtig og mere end godt begavet. Og så har han politisk tæft. En kvalitet, 
som jeg finder vildt misundelsesværdig, fordi jeg ikke selv er i besiddelse 
af den. Jeg tror faktisk, at Christian ind imellem morer sig over, at jeg er så 
aldeles upolitisk, ærlig og på ingen måde gør mig klogere, end jeg er.

Sammen har vi udført en del salgspræsentationer for udenlandske dele-
gationer. I de sammenhænge har Christian gjort sig umage med at matche 
de smarte forretningsfolk og er dukket op i sit stiveste puds, hvilket mest af 
alt har fået ham til at ligne en forvokset konfirmand. 

Som en sjældenhed i vores branche, går han til daglig klædt i et par cow-
boybukser med hængerøv og en forvasket T-shirt. Jeg har tit hygget mig 
over nye potentielle kunders reaktion på hans udseende. En vis skepsis har 
kunnet aflæses i deres ansigter, når han præsenterede sig som chefarkitekt. 
Jeg har altid følt mig forventningsfuld og opløftet lige inden, Christian indtog 
scenen ved tavlen, og nydt at se mødedeltagernes reaktion skifte fra skepsis 
til anerkendende nik undervejs i hans præsentation.
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Ofte har jeg tænkt “vent og se alle I smarte slipsedrenge i jeres Armani- 
eller Hugo Boss-outfit. Skinnet bedrager!” 

Christian kan elegant og belevent gennemgå design, arkitektur, løsnings-
muligheder, operativsystemer, basissoftware og bespoken software - og 
samtidig forklare både fordele og ulemper ved de forskellige kombinations-
muligheder.

Alle lytter intenst, når han har ordet. Han er i stand til at fremlægge svæ-
re, tekniske problemstillinger legende let, så alle forstår, hvad det drejer sig 
om. Og så taler han et smukt engelsk. Han er en af mine yndlingskolleger. 

- Så er jeg klar til at købe ind. Er du?
- Yes, lad os få det overstået. Vi snupper døgnkiosken henne om hjørnet, 

så skal vi ikke slæbe varerne så langt, siger han og finder med besvær sine 
sko, som ligger i hvert sit hjørne i stuen. 

- Skal vi ikke lige blive enige om, hvad vi køber? spørger jeg.
- Det har du sikkert tjek på. Det er vel bare øl og franske kartofler?
- Ja … og vin, frugt, brød, pølse, ost og måske også noget slik, hvis der 

er nogen, der tager unger med. Der skal altså lidt mere til end bare snacks. 
Jeg laver nogle sandwiches, så gæsterne ikke skal styrte hjem og lave af-
tensmad. 

- Lad os gå hen til supermarkedet, det ligger jo kun få gader længere 
henne ad vejen, det kan vi godt klare, tror du ikke? Så kan vi også få købt det 
hele på en gang, siger jeg uden at forvente indsigelser, selvom jeg godt ved, 
at Christian ikke bryder sig om at bevæge sig mere end højst nødvendigt.

- Jaja, da. Du har jo styr på det.
 

Lejligheden ligger i centrum meget tæt på kontoret, hvortil der kun er fem 
minutters spadseretur. Jeg øver mig i at gå langsomt sammen med Christi-
an, som er en lidt buttet mand og derfor har nogle flere kilo at flytte op ad 
bakken. Mine nye sandaler er med lædersål og klistrer derfor ikke på den 
varme asfalt. Det er det gode. Det dumme er, at der ikke er megen affjed-
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ring, hvilket er hårdt for mine knæ, som er nedslidte og gør ondt efter årevis 
med håndboldspil i Bellahøjhallen i mine unge dage.

Dagen efter hænger jeg en invitation op på kontoret om, at vi holder hou-
sewarming hjemme i privaten i aften. Alle 20 i projektteamet er inviteret. 
Christian har fortalt, at cyprioterne sjældent hænger ud med os danskere 
efter arbejdstid, så ganske rigtigt er det udelukkende danskere, der takker ja. 
Heldigvis, for vi kan lige være 8-10 stykker omkring spisebordet. 

Det bliver en livlig og hyggelig aften, hvor snakken flyder frit. Vi drikker en 
masse vin, og jeg hører om projektet og de mange udfordringer, det giver. 
Projektdirektøren Jens-Peter er ikke dukket op, og hans fravær afslører, at 
der tilsyneladende er meget forskellige holdninger til ham. Nogle synes, han 
er glimrende og gør det godt, mens andre har et anstrengt forhold til ham. 
Jeg kender ham ikke, men han har virket fornuftig i de få samtaler, jeg har 
haft med ham. 

Jeg vil hellere bo lidt længere væk fra centrum, hvor der ikke er så me-
get gadestøj. Man kan dårligt høre fuglene synge om morgenen på grund 
af alle de entreprenørmaskiner, som kører fra tidlig morgen til langt ud på 
eftermiddagen. Vores lejemål er kortvarigt, kun to måneder, så jeg skal sna-
rest muligt på udkig efter en mere permanent løsning på boligsituationen. 
Mens Christian kun skal være med på projektet i en forholdsvis kort periode, 
formentlig maksimalt et par måneder, har jeg en kontrakt, der løber et helt 
år. 

Her er varmt og støjende, og temperaturen ligger på cirka 30 grader. Selv-
om det allerede er frituregrydevarmt, føles det endnu ikke uudholdeligt, 
ligesom jeg forestiller mig juli og august vil blive med sine temperaturer 
på op til 40-50 grader. Luftfugtigheden er rimelig lav og er derfor meget 
mere behagelig, end da jeg arbejdede på Tobago, hvor jeg lynhurtigt lignede 
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en overmoden tomat, fordi jeg ikke kunne transpirere. Jinnah, min indfødte 
samarbejdspartner, kunne se, at jeg led voldsomt i varmen, og han forklare-
de, at jeg skulle spise meget, meget stærk mad, så mine porer kunne åbne 
sig. Jeg havde ellers altid troet, at den stærkt krydrede mad i varme lande 
blev lavet for at dække over, at kødet ikke var friskt. Efter et par måltider, 
hvor jeg var ved at brænde op indvendigt, fik jeg det bedre og kunne med 
fornøjelse konstatere, at sveden drev fra arme og ben, og min ansigtsfarve 
gradvis blev normal igen. Hvis jeg får samme udfordringer her på øen i 
løbet af sommeren, så må jeg finde en restaurant, der serverer exceptionelt 
krydret mad.

Jeg kommer på besøg hos et par af de andre udstationerede, danske fa-
milier, og det er sjovt og hyggeligt at se, hvordan de indretter sig. Jeg får 
ofte inspiration til hvilken type bolig, jeg vil have, når Christian og jeg ikke 
bor sammen længere. Jeg vil gerne finde et rummeligt hjem, hvor Susanne, 
Gorm og jeg alle kan bo godt . Alle danskerne ved godt, at Christian har kone 
og børn i Danmark, og at jeg skal giftes med Susanne til juni, når jeg holder 
sommerferie i Danmark. Cyprioterne synes, at det er virkelig mærkværdigt, 
at Christian og jeg bor sammen. De ved ikke, at min kæreste er en kvinde 
og tror sikkert, at Christian og jeg har noget ’kørende’. Homoseksualitet er 
ikke noget, man skilter med, så jeg lader dem forblive i troen. Jeg er for en 
gangs skyld diskret og har ikke luftet for nogle lokale, at jeg er lesbisk. Det 
er heldigvis ved at være mere almindeligt i Danmark, at to personer med 
samme køn danner par og kan indgå registreret partnerskab, men her på 
øen er det ikke lovligt at være homoseksuel. 

Sif og Ingrid er begge mine kolleger på projektet. Sif er også Christians 
søster, så deres lejlighed er en af de første, jeg besøger. Den er lækker og 
ligger i en nyere ejendom. Den er skandinavisk indrettet med pæne møbler, 
marmorgulv, fede terrasser hele vejen rundt og udsigt over bjergene. Åbent 
køkken, stue, to badeværelser, et par fornuftige værelser og masser af lys. 
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Hvis jeg kan finde et tilsvarende sted, vil det være perfekt. Lejligheden er 
temmelig dyr, men jeg vil gerne betale for at bo ordentligt, så min søn og 
Susanne kan trives, når de kommer herned. Jeg tænker på dem derhjemme 
og håber, at sønnens eksamener fortsat går godt. Han er 16 år nu og er en 
smuk, ung mand. Jeg er stolt af ham og savner ham allerede. Det er under-
ligt at være så langt væk fra min lille familie.  

Nicosia er en fredelig by, hvor man f.eks. ikke behøver at låse sin bil. Der er 
rart og trygt. En kollega fortalte, at han havde glemt sin pung, indeholdende 
en masse kontanter og kreditkort, på en restaurant. Han blev ringet op af 
en gæst, som havde fundet ud af, hvem pungen tilhørte, og min kollega fik 
pungen tilbage med alt indhold intakt. Jeg var helt overvældet over, at det 
skete, og kollegaen fortalte, at det var da helt normalt. Man stjæler ikke fra 
hinanden. Det ville givetvis ikke være sket i København.

Men for øen som sådan er situationen mindre fredelig. Cypern består 
af en græsk og en tyrkisk del. Man kan sammenligne øen med Berlin inden 
muren faldt. Den græske del svarer til Vesttyskland, den tyrkiske til Østtysk-
land i forhold til velstand og industrialisering. Jeg arbejder i centraladmini-
strationen på den græske del af øen. Og da der er “no admittance” for græ-
ske embedskvinder på den tyrkiske del af øen, kan jeg ikke krydse grænsen.  

Cyprioterne kører som vanvittige. Hurtigt og råddent, tenderende til ha-
sarderet. Horn og lygter bruges flittigt. Og hvis ikke det hjælper, står de 
sørme ud af bilerne og overkommer de trafikale stridigheder med gestiku-
leren og højrøstede diskussioner. Parterne får ofte tilhængere blandt forbi-
passerende, som ivrigt deltager i debatten, og i løbet af kort tid kan en hel 
gade være blokeret. Jeg skal lære de særlige færdselsregler at kende, inden 
jeg sætter mig bag et rat. Jeg er vild med entusiasmen, temperamentet og 
energien. Det er bare ærgerligt, at jeg ikke forstår et suk af, hvad de råber 
til hinanden.
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Der er en del af kollegerne, der spiller tennis, og det vil jeg også gerne. Sif 
har ingen makker, så det passer fint, at vi kan spille sammen. Hun har gips 
på den ene fod efter en kraftig forstuvning, men når gipsen ryger af i denne 
uge, glæder jeg mig til at demonstrere mit fremragende Bjørn Borg-bag-
håndsslag, min hurtighed, min elegance og min ultrastærke førsteserv. Jeg 
regner med at banke dem alle sammen. Min eksmand og jeg spillede tennis i 
et par år, da vores søn var spæd. Jeg blev faktisk aldrig rigtigt god, men jeg 
er superengageret, når jeg leger med en bold, og ville have elsket, at mine 
evner havde været større. 

Det er min anden søndag på øen, og jeg har fri. Jeg har været på kon-
toret det meste af dagen. Jeg er ivrig efter at få et overblik og har kigget i 
mapper, læst og er i gang med at få bedre hold på det faglige indhold. Chri-
stian og jeg er nogenlunde enige om, hvordan vi griber sagerne an. Det kan 
ikke gå galt. Jeg trives fantastisk godt i kaos, og dette projekt er uden tvivl 
i dyb krise. Det er stærkt motiverende og giver mig masser af god energi. 

Det er ikke almindeligt, at man udstationeres med så kort varsel. Jeg 
søgte jobbet i marts, og allerede fjorten dage efter havde jeg indgået kon-
trakt og var ankommet til Cypern sammen med Christian. Der er ingen tvivl 
om, at vi har travlt, så det er vigtigt, at jeg hurtigt kender omfanget af pro-
jektet og ved, hvor langt vi er. Jeg leder efter projektplaner og ledelsesin-
formation, men kan ikke finde noget. Så jeg koncentrerer mig indlednings-
vist om at forholde mig til det faglige indhold. I den kommende uge vil jeg 
fokusere på struktur og detailplaner for projektet. Den eneste plan, jeg har, 
er hovedtidsplanen, som ikke siger en døjt om, hvilke aktiviteter de enkelte 
projektdeltagere arbejder på, og hvilke aktiviteter der er færdige. Så jeg vil 
fluks indføre projektmøder og etablere detailplaner, som vil blive klistret op 
på væggene, så alle kan følge med i, hvor langt vi er og se, hvad vi mangler. 
Lige nu ved projektdeltagerne ikke nok om hinandens opgaver, og der kom-
munikeres for lidt. Projektledelse handler dybest set om kommunikation, og 
det vil jeg liste ind. Jeg tror ikke, at cyprioterne kender til teamwork, men det 
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agter jeg at indføre. Der skal sættes navne på de enkelte opgaver, og frem-
driften skal synliggøres. Det skader heller ikke med den smule konkurrence, 
der skabes, når der krydses ’done’ af på de forskellige opgaver. Christian 
vil udforme skabeloner, som skal udfyldes i forbindelse med fastlæggel-
se af entiteter, modulbeskrivelser og øvrige elementer, så dokumenterne 
fremstår ensartet. Når en beskrivelse er udarbejdet, kan den først meldes 
helt færdig, når den er kvalitetskontrolleret af en anden end forfatteren. Jeg 
udarbejder tjeklister til de forskellige typer dokumenter, da alle bliver invol-
veret i kvalitetsaktiviteter, så også her bliver processen standardiseret. Som 
en glimrende sideeffekt får kollegerne mere indsigt i hinandens arbejde og 
kan udveksle erfaringer. Støt og sikkert vil vi æde os ind på problemerne og 
finde de sorte huller. Opmærksomt vil jeg kigge efter reaktioner fra teamet.

På en typisk dag starter vi på jobbet kl. halv otte om morgenen. Ved 12.30-ti-
den spiser vi frokost på cafe ’Den Kolde Røv’, som ligger lige neden for kon-
torbygningen og har udendørs servering. Det charmerende navn har vi givet 
cafeen, fordi taburetterne er i marmor, som virker kølende, når vi spiser 
frokost. Betjeningen er hurtig, og råvarerne er i orden. Vi får typisk salat, 
brød, kebab, sandwiches, eller hvad de ellers finder på. Vi er faste kunder, 
og de ansatte ved godt, at maden skal hurtigt på bordet, for vi holder pause 
i maksimalt tre kvarter og arbejder så igen til omkring klokken 19.

Når arbejdsdagen er slut, aftaler vi, hvilken restaurant vi senere mødes på. 
Vi konkurrerer om at finde de bedste spisesteder. De, der har været her-
nede i flere måneder, har fundet udmærkede steder, hvor der ikke kommer 
turister. De, der har lyst, mødes klokken 21.30 og spiser middag sammen. 
Ingen græsenkemænd og -koner gider at lave mad selv. Børnefamilierne 
deltager af gode grunde ikke så tit. Det er også rimelig fast, at vi bryder op 
ved 23.30-tiden, da vi alle skal tidligt op næste dag. 
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Jeg er en rigtig hønemor. Drengen er ved at skifte fjer fra kylling til ung 
hane. Og han skal nok klare sig. Det er følelsesmæssigt krævende for mig 
at være adskilt fra ham. Det fylder ikke om dagen, men inden jeg slukker 
lyset for natten, så tænker jeg på dem derhjemme. Kigger på de billeder af 
Gorm og Susanne, som står ved siden af vækkeuret. Kysser dem godnat. 
Jeg har et godt sovehjerte, så jeg når dårligt at lægge hovedet på puden, 
før jeg sover. 

I går blev det igen sent på jobbet. Christian og jeg har nu været ombord på 
projektet i knapt tre uger, og vi er begge lidt overraskede over situationen. 
Vi fornemmer begge, at der er nogle lig i lasten. På besynderlig vis opildnes 
jeg af, at jeg ikke helt kan sætte fingeren på, hvad det er, der er galt. Min 
intuition plejer at være god nok. Jens-Peter og et par kolleger er i Florida, 
og vi andre har travlt med at få et overblik over, hvad der mangler, inden vi 
kan aflevere beskrivelsen af det kommende system den 28. juni. Leverancen 
er uhyre vigtig, fordi 30% af kontraktsummen forfalder til betaling sammen 
med den. Kontrakten er på et trecifret millionbeløb, og hovedkontoret i Dan-
mark har brug for penge i kassen. Dokumentet kan betragtes som funda-
mentet og er vitalt for den videre udvikling af IT-systemet, og hvis kunden 
ikke kan acceptere beskrivelserne, fordi de synes, der er for mange fejl og 
misforståelser, vil projektet uvægerligt blive væsentligt forsinket. Kunden 
kan naturligvis have mindre ændringer, som så typisk vil blive indarbejdet 
samtidig med, at næste fase i udviklingsforløbet igangsættes. Overordnet 
set er det vigtigt, at de godkender.  

Lige nu har jeg vanskeligt ved at tro på, at vi bliver færdige til tiden. Der 
er en del frustration hos såvel de cypriotiske som de danske kolleger. Jeg 
indfører korte morgenmøder, hvor vi står i en rundkreds og kort fortæller 
hinanden, hvad vi hver især har fokus på. Jeg opmuntrer til, at man orien-
terer om udfordringer, som man skal have hjælp til, og ofte byder en kollega 
ind med at kunne bidrage til løsning af problemet. Cyprioterne er ikke vant 
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til at vise, at der er noget, de ikke kan finde ud af, men de oplever her, at det 
er fuldt acceptabelt, og jeg roser alle i teamet for hurtigt at tage problemer 
op. Lige så stille kommer der en større åbenhed i teamet. Jeg udtrykker min 
glæde over, at intet fejes ind under gulvtæppet, og at de mange problemer 
kan overkommes, når vi hjælper hinanden. Når runden er færdig, rykker vi 
sammen som et sportshold og giver high five til hinanden. 

Der forestår et par travle dage med detailplanlægning, førend jeg kan 
få dannet mig det fulde og nødvendige overblik. Jeg er en ørn til at samle 
information, systematisere og se mønstre. Lige nu er jeg i gang med at 
finde ud af projektgruppens interne magtforhold, fordi jeg tror, den skal 
omorganiseres. Flere af projektdeltagerne sidder mutters alene i deres egne 
glasklokker og skriver og tegner uden at involvere andre. Det er ikke just 
den arbejdsform, vi anvender hjemme, hvor vi hele tiden afstemmer alt med 
hinanden. Dialog og kritisk gennemgang af hinandens arbejde er et must. 
Her er det foruroligende og tankevækkende, hvor lidt kommunikation der er 
i kontorlandskabet.

Jeg er i gang med at instruere Sofia i at foretage kritisk gennemlæsning 
af et dokument, da telefonen ringer.

- Kira, der er telefon til dig, siger Stelios, som besvarer opkaldet.
Jeg skynder mig hen til Stelios, som rækker mig røret. 
- Det er en, der hedder Susanne.
- Aj, hvor er det dejligt, at du ringer, siger jeg begejstret. Det er dejligt 

at høre din stemme. Jeg synes, det er meget mærkeligt, at vi ikke har vores 
daglige kontakt. Jeg har været væk hjemmefra i knap tre uger, og det føles 
som flere år. 

- Kommer du ikke herned på weekend, så du kan se, hvor Christian og 
jeg bor? Jeg vil gerne vise dig, hvilke kvarterer der er gode at finde en bolig 
i, og det vil være rart, at du får et indtryk af mulighederne.

- Det ville da være dejligt, men jeg har drøntravlt på jobbet, og der er 
også mange gøremål med huset. Så det må lige vente lidt med besøg. 

- Hvordan går det med vores nye hus? Du har fået nøglerne, ikke?
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- Jo, jeg bliver mere og mere glad for huset. Det er nogle gode rum og 
kælderen er fin, og jeg tror også, at Gorm vil synes om at bo i underetagen. 

- Hvor lyder det godt. Det er jeg rigtig glad for.
- Da vi så huset på første fremvisning, nåede jeg dårligt at se alle rum-

mene, inden du besluttede, at vi ville købe. Nu har jeg så haft lidt tid til at 
indstille mig på, at vi er husejere og kan godt se, at det er et dejligt hus. Her 
var gjort nydeligt rent, da jeg fik nøglerne. Maler-Bettina har været her og 
er allerede i gang med væggene. Vi er enige om, at alt træværket skal være 
gråt, ikke?

- Ja, og det er vigtigt, at den grå er ret lys og halvblank. Er du enig i det?
- Ja, men hvad mener du med lys?
- Maler-Bettina har sikkert et forslag. Du vælger bare ud fra, hvad du 

synes, der er pænest.
- Det er ikke så nemt. Du plejer at være så skråsikker i farvevalg, men du 

er her ikke, og jeg vil gerne være sikker på, at jeg vælger en gråtone, som 
du synes om. 

Jeg smiler lidt ved tanken om, at hun ikke kunne beslutte nuancen af 
grå uden mig, og tænker, at det nok er sundt for hende at bruge sin egen 
dømmekraft. 

- Er det ikke lidt skønt at være fri for mig, som ofte tager alle beslutnin-
gerne? Det er dig, som har rorpinden i forhold til malerarbejde, og jeg er 
sikker på, at det kan du sagtens. 

- Joh, men det ville være dejligt, hvis vi sammen kunne vælge, siger hun 
tøvende og usikkert.

- Hvordan har du det ellers? Og hvordan går det med Gorm?
- Jeg har som sagt travlt på jobbet. Gorm ser jeg ikke så meget til. Han 

er tit oppe hos sin far eller inde hos Simon. Gorm og Simon er blevet rigtig 
gode venner og er meget sammen. Det er mit indtryk, at Simons mor og far 
er søde og opmærksomme forældre, så han trives. I det store og hele går 
det helt fornuftigt. Men det er lidt mærkeligt, at du ikke er her.
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Stelios banker på dørkarmen og laver fagter, som viser, at jeg skal af-
slutte samtalen.

- Godt, at vi lige fik talt sammen i dag. Det er pisseirriterende, at det ikke 
er muligt at tale i telefon noget oftere. Internationale linjer er åbenbart et 
problem her på øen. Jeg bliver nødt til at slutte nu. Der er en kollega, der 
skal bruge telefonen. Hav det godt. Hils knægten, og vi tales ved inden så 
længe. Kys.

Skønt at høre hendes stemme. Alting kører fortsat efter planen med istand-
sættelse af vores nye hus. Jeg glæder mig til at se, hvordan det hele tager sig 
ud, når jeg kommer hjem på ferie. Det er underligt, at jeg ikke er med til det 
praktiske med at flytte og få tingene på plads. Det er fandeme uvant for mig 
at afgive styringen. Det er måske meget godt for en gangs skyld at overlade 
ansvaret til kæresten. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at tingene kører. Da vi var 
til åbent hus, var jeg ikke et øjeblik tvivl om husets kvaliteter. Det var grund-
læggende sundt og i god stand og skulle blot males. Jeg havde hurtigt læst 
tilstandsrapporten, og der var ganske få bemærkninger. Jeg er også hurtig til 
at vurdere et hus. Jeg mærker straks om et hus er velvedligeholdt og jeg ved, 
hvad jeg skal kigge efter, så Susanne fik ikke indført et ord. Det er derfor fint, 
at hun nu kan se, at huset er perfekt til os tre.

Jeg fortsætter mit arbejde og er glad for, at Susanne fortalte, at hun 
synes, huset er rart. Alligevel oplever jeg en vis distance i vores telefonsam-
tale. Jeg ved, hvordan hendes stemme lyder, når hun er rigtig begejstret, og 
sådan lød den ikke. 

Det har været en fin arbejdsdag, og på vejen hjem spiser jeg en kebab 
og går tidligt i seng.

Efter et hurtigt brusebad sætter jeg mig ud på terrassen med sort kaffe og 
en smøg. Det er tidlig morgen, smuk som altid. Ikke en sky på himlen og en 
behagelig sval morgentemperatur på lidt under 30 grader. På bagvæggen 
hænger mit første oliemaleri herfra og tørrer med utrolig fart. Det var be-
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friende at male i går. Lærredet er 1x2 meter, og store tykke strøg dækker 
hele fladen. Jeg nyder at være fri for terpentinduft indenfor, og finder det 
vildt dejligt at male store billeder i mit udendørs atelier. Jeg har malet blå 
og grønne farver i et øredøvende virvar sammen med tykke røde pensel-
strøg. Farverne viser dramaet mellem grøn og rød, og skarpheden mellem 
de to farver på lærredet får øjet til at sitre. Og det er lige det, beskueren 
skal mærke. Henriks kone maler også, og hun vil vise mig, hvor man køber 
kunstnerfarver, lærreder og andre materialer.

Christian og jeg har været i supermarkedet og købt brød, ost og øl, så vi er 
godt kørende igen. Jeg har været på øen i tre uger, og har købt en senge-
lampe, så jeg nu kan ligge og læse i sengen. Min nøgne pære i loftet forbliver 
nøgen, indtil jeg finder en skærm eller køber en ny loftlampe, som er til at 
holde ud at se på. Det er ikke nemt, for der er ikke meget æstetik eller sans 
for godt design her på øen. 

Senere i dag kommer vores udlejer, som er kommet hjem fra London, 
og kigger på vaskemaskinen og andre væsentlige apparater, som ikke virker. 
Fjernsynet har ingen lyd, og det er frustrerende. Jeg savner at se nyheder. 
Der er heller ikke meget sjov ved at se en engelsk film, som er eftersynkroni-
seret med græske undertekster. Jeg glæder mig til, at tingene bliver ordnet, 
så jeg kan flade ud foran flimmeren. Sådan som projektet forløber, har jeg 
virkelig brug for det.
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April 1996: 
Projektet omorganiseres

I går blev det lidt for sent for en hverdagsaften. Christian og jeg var inviteret 
til middag hos Sif og Ingrid. Hamrende hyggeligt. Sif er knalddygtig til at 
trylle lækre retter frem i køkkenet, og det var rart at være i et privat hjem i 
stedet for på restaurant. Vi grinede uhæmmet af hinandens syge vittigheder 
og morsomme oplevelser fra dagligdagen. Efter en helvedes masse bajere 
sang vi af karsken bælg til Gnags, Linnet og Sanne. Dansk musik er en lise 
for sjælen, især på et godt stereoanlæg.

Snakken gik livligt, der er god kemi mellem os. De to søskende kender 
naturligvis hinanden godt. Ingrid og Sif har opbygget et godt venskab på 
øen. Ingrid har jeg kun kendt i de få uger, jeg har været på kontoret. Hun er 
ingeniør og rigtig skøn. Vi blev alle temmelig løsslupne. Det er uhyggeligt 
længe siden, jeg har moret mig så godt. Susanne og jeg har været meget på 
værtshus på Nørrebro, og hver især har vi haft det sjovt i hver sin ende af 
baren uden blik for hinanden, men mere været optaget af de andre gæster. 
Så det er rigtig dejligt at være i et fællesskab, hvor vi er nærværende og 
deltager i samme fest.

Privat er Sif mere frigjort. På kontoret virker hun lidt forknyt, når hun 
sidder bøjet over sit arbejde og roder sig i håret, som sjovt nok har de sam-
me tossede hvirvler i nakken som hendes brors, og umiskendeligt ligner en 
høstak. Sif arbejder med den vitale del af systemet, som vi er i gang med at 
designe, og hun får grå hår af, at Stelios konstant kommer med ændringer. 
Stelios er den cypriotiske pendant til Christian. Han er prototypen på en 
mandlig cypriot, som føler sig hævet over os kvinder. Jeg tror, han er meget 
lidt begejstret for dybt tekniske kvinder. Jeg håber, at han snart opdager, 
hvor velkvalificeret og dygtig Sif er. 

Projektmæssigt går det lidt bedre. Der er stadig for mange ’sorte huller’, 
og flere af projektdeltagerne virker tyngede og usikre. Christian og jeg har 




