
MærketMærket

Susanne Lykke
Roman

 – af psykopatens spind...

Susanne Lykke

Mærket
- af psykopatens spind



4

Tryk: Scandinavian Book

www.forlaget-legimus.dk

Isbn: 978-87-93421-69-1

www.susannelykke.dk

2. udgave, juni 2017

Kapitel 1

Hvordan kunne jeg blive forelsket i en psykopat?

”Jeg er blevet inviteret ud!”  
”Ej, hvor godt, Pia, du trænger også til at komme ud og blive lidt forkælet.” 

Kirsten var glad på mine vegne.
”Vi skal ind og se musicalen Gasolin på Østre Gasværk, jeg glæder mig.”
”Hvad er det egentlig for en fyr?” Kirsten lød nysgerrig i den anden ende 

af røret. Min veninde Kirsten og jeg havde fulgt hinanden hele vejen siden 
folkeskolen. På godt og ondt.

”Det er ham Jens, der inviterede mig på kaffe. Du ved, ham der kom i 
klinikken og fik akupunktur.”

”Er det ham, der bor ved siden af skolen?” Lighteren klikkede et par gange. 
Kirsten tændte en smøg og sugede ind i røret.

”Ja. Han er midt i 40’erne og har to store børn. Den ene er faktisk voksen. 
De er 14 og 19 år, men det er kun drengen på 19, der bor hos ham. Pigen 
bor hos sin mor.”

”Det lyder spændende, det glæder mig virkelig på dine vegne.” Kirsten 
pustede røgen ud igen, imens hun talte. ”Hvornår skal I afsted?”

”Det er her i weekenden. Først skal vi rundt og se på nogle bygnings-
værker, han gerne vil vise mig. Det skal nok blive interessant, for han ved 
meget om mange ting.”

”Så får du en kulturel dag samtidig.”
”Han er virkelig charmerende. Jeg har på fornemmelsen, at den næste tid 

bliver rigtig god.” Jeg følte mig forventningsfuld.
For tre måneder siden var jeg blevet skilt fra John. Efter 12 år sammen 

nød vi mest tiden hver for sig, og så kunne vi lige så godt blive skilt. John 
og jeg havde bibeholdt den gode tone overfor hinanden. Vi var venner, og 
det havde vi været, fra vi gik i sjette klasse i folkeskolen. Vi havde to dejlige 
børn, Sasja og Jeff. De var pseudotvillinger; kun fjorten måneder imellem 
dem. Alle steder vi kom, blev vi spurgt, om de var tvillinger. De lignede 
hinanden rigtig meget. På det her tidspunkt, hvor Jens inviterede mig ud, 
befandt jeg mig i en sårbar periode. Selv om jeg først for nyligt var blevet 
skilt, følte jeg det, som om jeg havde været alene i flere år. Jeg trængte i den 
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grad til opmærksomhed og nærvær fra et andet menneske. Til et andet men-
neske. Det var så længe siden, at jeg næsten havde glemt, hvordan det føltes. 

Egentlig havde jeg ikke troet, at jeg ville finde en kæreste igen så hurtigt. 
Jeg havde aldrig manglet tilbud fra mænd, men jeg havde ingen ide om, at 
syge mennesker også kunne være tiltrækkende på det menneskelige kød-
marked. Nu kunne jeg skrive Multipel sklerose, også kaldet MS, på mit 
kæreste-CV. Ville jeg være et særligt stort kæreste-potentiale, når jeg var 
syg af MS? Heldigvis for mig kunne man normalt ikke se det på mig. Kun 
når jeg blev træt, eller når jeg havde overanstrengt mig. 

Alle blev altid meget overraskede, når de fandt ud af, at jeg havde MS. 
”Gud, jamen det kan man jo ikke se på dig.” Nogen gange spurgte jeg tilbage, 
”hvordan ser sklerose da ud?” Selvfølgelig med et glimt i øjet. Ingen af dem 
vidste selvfølgelig, hvordan det egentlig var at have sklerose. De så bare en 
kørestol med en zombie for sig. Og sætningen ”jamen, det klarer du da flot” 
var velment, men også lidt pudsig. Måske mennesker har en forestilling om, 
at hvis du er syg, så skal du ligne en, der har det alvorligt influenza-skidt. 
Så går man ikke til frisøren eller tager lidt makeup på. De kendte mig ikke, 
så de vidste jo heller ikke, om jeg klarede det flot. Rent faktisk havde de ret. 
Jeg klarede det fint, for jeg tænkte ikke over det i min hverdag. Jeg svarede 
altid pænt ”tak” til bemærkningen om, at jeg klarede det flot. 

Det første attak, jeg havde, fik mig til at benytte kørestol i et halvt år. Ikke 
bundet til den som en lam person, men skulle jeg gå over 100 meter, gjorde 
det meget ondt i benene. Nervesmerter er lede. Det er fuldstændig som 
at have tandpine i benene. Jeg skulle passe på, men kunne ellers fungere 
rimelig normalt. Jeg var glad for, at det ikke lyste ud af mig, at jeg var syg. 
Jeg er ikke en af dem, der dyrker min sygdom. Sådan en, hvor sygdommen 
bliver ens liv og identitet. Jeg lever bare med den som en evigt irriterende 
klistrende partner, jeg af og til skal tage hensyn til. En partner, som nasser 
på min energi. Det var ikke noget problem for John. Han kunne dog godt 
blive irriteret, hvis jeg i lange perioder skulle sove til middag hele tiden. 

John var vild med geværer. Han var jæger, og vi havde indtil for nyligt 
været med i et jagtkonsortium i Sverige. Langt inde i de svenske skove stil-
lede vi campingvognen op. Her tog vi op i weekenderne, med vores jagthund 
Buller og børnene. Vi boede sammen med alle de andre jægere i konsortiet. 
Jægerne havde etableret en lejrplads i en af lysningerne i skoven. Det var 
et sluttet lille selskab, højst ti familier. Vi var dem med de mindste børn. 

Det kørte i faste rutiner; jagt om dagen, pandekager over bålet om aftenen. 
Nogle af jægerne fik alt for meget rødvin om aftenen, men imponerende 
nok var de altid tidligt oppe på jagt den efterfølgende morgen. Deres koner 
fik også alt for meget rødvin. De sov altid meget længe. Når de endelig 
vågnede, var de broderet med myggestik. Omtågede begyndte de at strikke, 
for at få gang i kroppen. Det hjalp på myggestikkene. Børnene elskede de 
svenske skove. De snittede i pinde med seje lommeknive og lavede bål i en 
uendelighed. Det eneste, de ikke elskede, var de mange knorter, myg og de 
ulækre lus på elgene. Elglus var store og mindede mest om edderkopper 
med vinger. Det var ikke sjovt, når vi fik dem i håret. Så skulle vi kæmme 
dem ud, og i modsætning til de almindelige små lus, der skal tages med en 
lille bitte tættekam, var elglus så store, at en helt almindelig kam kunne 
tage dem. Vi var fedtet ind i myggemidler, fra vi ankom, til vi tog hjem. 
Nogle steder i skoven kunne vi ikke gå uden at have net for ansigtet og 
hænderne trukket ind i ærmerne. Ellers kom myggene i store sværmende 
flokke og angreb. 

I skovene samlede vi blåbær og kantareller. Der var helt stille for men-
neskestøj. Intet kunne man høre. Så stille, at vi ikke kunne holde ud at 
handle i et storcenter, når vi kom hjem fra Sverige. Kontrasten var for stor. 
Om natten var skoven sort, og et væld af stjerner kom frem. Slet ikke som 
i Danmark, hvor stjernerne udgør enkelte prikker på himlen. 

Det havde været hyggelige tider. Nu skulle campingvognen sælges, sam-
men med huset. Det var slut med turene til Sveriges smukke skove. Men 
Buller kom stadig i skoven hver dag, og min islænder skulle også luftes. 
Hesten styrkede mine muskler og gjorde mig stærk. 

Jeg studerede min have, imens jeg gik ud til carporten. Den knaldgule 
påskelilje smed foråret direkte i hovedet på mig. Farven vækkede mig brat 
fra vintersøvnen. Det var lige den farverige lussing, jeg havde brug for. 
Resten af haven var stadig grå og trist at se på. Det var fuldstændig som 
den vintertilstand, jeg havde befundet mig i. Grå, kedelig og trist. Et solrigt 
og varmt forår var på vej. Jeg sugede påskeliljen til mig. Jeg savnede de 
glade farver i mit liv. Det var samme forårsmåned som Jeff, min dejlige 
søn, fyldte syv år. Storesøster Sasja var lige blevet otte år et par måneder 
tidligere. Det var også samme måned, jeg købte det nye hus til børnene og 
jeg. Det lå helt perfekt.

Vejen til rækkehusene slog et sving. Til højre lå en gård med hestefolde. 
Bag ved gården lå Engen skole. Til venstre lå de røde rækkehuse i en smuk 
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bue. Det var et kæmpestort rækkehuskvarter, med et dejligt grønt område 
tæt på skolen. Sasja og Jeff skulle kun løbe 30 meter igennem de to små 
folde med heste, så var de på skolens område. Alle huse, jeg havde kigget 
på, lå tæt på Engen skole for Sasja og Jeffs skyld. Det havde taget mig lang 
tid at finde det rigtige hus tæt på skolen. Jeg syntes ikke, de skulle skifte 
skole, bare fordi deres far og jeg blev skilt. Vi kunne lige så godt blive i 
kvarteret, hvor alle vennerne var. Klasserne fungerede også fint; de kunne 
med deres lærere. Mine forældre havde joket med det. De mente til sidst, 
at jeg bare kunne leje et par værelser på skolen.

Valget var faldet på rækkehuskvarteret Røde Have. Hver indkørsel førte 
direkte ind til en lille gårdhave med cykelskur. Haven var på 250 2. De 
50 m2 i vores kommende have var dækket af en virkelig stor, gammel 
træterrasse. Perfekt lille have ungerne kunne rende rundt og lege i. Sasja 
og Jeff havde flere skolekammerater i samme bebyggelse. Jeg glædede 
mig allerede til, de fik gæster til leg i haven. Rundt i kanterne var der 
tilgroede bede, som jeg med tiden ville få lavet om, men lige nu handlede 
det om at få et sted at bo.

Huset var pænt og lige til at flytte ind i. Det var slet ikke nødvendigt at 
lave nogen form for forbedringer; ejerne havde holdt det pænt ved lige. Der 
var spritnyt gasfyr kombineret med solanlæg på taget og et helt nyt, meget 
lækkert køkken. Det var et perfekt valg, Røde Have nummer et. Huset var 
til overtagelse om seks måneder. Jeg kunne slet ikke vente med at komme 
væk fra Johns og mit gamle hus. Der var alt for mange minder.

På den anden side af Engen skole boede Jens. Han var en rar mand, og han 
så godt ud. Han var stærk og var kraftigt bygget. Han var ikke meget højere 
end mig selv. Jeg tænkte på, om hans alder ville blive problematisk. Elleve 
år ældre end mig. Sådan et spring havde jeg ikke prøvet før. Han var til 
gengæld en utrolig veltalende mand, som kunne charmere enhver med sin 
gode humor. Han havde talt og skrevet sig ind i mine tanker de tre sidste 
måneder. Det var i klinikken, vi lærte hinanden rigtigt at kende. Han havde 
haft mange smerter og bestilte den ene behandlingstid efter den anden. Da 
han gik ud af døren første gang, grinede han højt, imens han takkede mig 
mange gange. ”Det er så pænt af dig, du vil redde mig,” sagde han. Han 
havde en evne til at smitte mig med sit altid gode humør. Hver gang han 
havde været der, var jeg glad resten af dagen. 

Samtalerne var altid inspirerende, der var en masse forskelligt at tale om. 
Jens talte så pænt om alle dem han kendte i hele området; fortalte hvordan 
han spillede fodbold med børnene ned på fodboldbanen ved skolen. De 
små, som var ved at lære at cykle i kvarteret, havde han også hjulpet ved at 
skubbe dem rundt. Han hjalp forskellige enlige ældre mennesker i området 
med at holde deres hus og have ved lige. Han tjente lidt ekstra ved at sætte 
tagrender op og ordne deres forstoppede rør. Reklamen var god. Sjældent 
har jeg mødt så rart og mildt et menneske. Hele tiden lavede han drillende 
sjov med mig. Han var både lattermild og gavmild.

Samtidig udviste Jens den største sympati for mig. Der kom ros. Masser 
af ros. Der kom roser. En kæmpestor gigantisk buket af mørkerøde roser. 
De stod i klinikken og duftede skønt som i en blomsterbutik. Han kom med 
opmærksomhed på den hyggelige måde. I bidder kom de små sætninger 
fra Jens: ”Du er virkelig dygtig, det må være en god uddannelse, du har.” 
Det var, som om jeg ikke kunne huske, at jeg havde fået ros før. Jeg følte 
mig pludselig som en trængende ros-narkoman. Jeg kunne slet ikke vente, 
til der kom mere. Det gjorde mig glad. Jeg led nu ingen nød, for der kom 
rigtig meget ros. Jeg nød det hele. 

Enhver, der har været længe i et forhold, ved, at bekræftelsen fra den anden 
daler på et tidspunkt. Jeg vidste ikke engang, at jeg savnede opmærksomhed 
fra John. Det havde jeg egentlig aldrig tænkt over. Men nu kom det i små 
daglige lokkende doser. Søde beskeder inden jeg gik i seng om aftenen. Jeg 
var forbløffet over at modtage alle de søde beskeder. Skrev man virkelig 
sådan til hinanden? Det havde John og jeg aldrig gjort. Jeg strålende som 
foråret selv. Helt uvidende om, hvad Jens var i gang med. Han var nemlig 
i gang med at iscenesætte sig selv, og det havde han været i rigtig lang tid.

Vi drak flere gange kaffe hjemme hos ham. Han var et meget behageligt 
menneske. Lejligheden var pæn og ren at træde ind i. Atmosfæren udstrå-
lede samme ro som ham selv. Jeg spottede hurtigt, at her var der tale om en 
perfektionist. Alle ledninger var lagt i kabelskinner, og håndværksmæssigt 
var stuen rigtig flot og gennemført. Lige linjer. Møblerne var stilrene. Et 
Piet Hein spisebord. Sofaer og bord i sæbebehandlet bøg, der var helt glat 
at røre ved. Stoffet var i kontrast til bøgen; farven var mørkegrå. Montana-
reoler i matchende mørkegrå. Et B&O fjernsyn. En B&O bordtelefon. Det 
så smukt ud. Jeg drak imponeret min kaffe, imens jeg beundrede hjemmet 
med den kæmpestore palme, der fyldte en stor del af stuen.
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Vi fortalte hinanden om vores liv. Jeg fortalte om Sasja og Jeff. Om min 
islænder og min springerspaniel Buller. Hvor meget det havde hjulpet mig, at 
Buller var hos mig de første weekender, hvor børnene skulle være hos deres 
far. Vi talte sammen om huset i Røde Have, jeg lige havde købt. Vi talte om 
hans børn Kasper og Sofie. Om hans utro ekskone, som var et skrækkeligt 
menneske. Hun havde virkelig bedraget ham på det groveste. Hele deres 
omgangskreds havde været klar over det. Ingen havde fortalt ham om det, 
før han fik det helt tilfældigt at vide på en lejrtur med sin søn. Jens fortalte 
om sit job som gulvlægger. Det krævede en skarp kniv at lægge linoleum, 
og han viste mig Stanley-kniven, som han altid havde i højre lomme af de 
sorte og grå arbejdsbukser. Det var virkelig synd for ham, sådan som han 
var blevet snydt på den måde. Min sympati var stor. Hvad var det dog for et 
slags menneske, der kunne finde på at snyde Jens. Jeg undrede mig meget. 
Han var sådan et rart menneske. Konstaterede for mig selv, at der findes 
mange mærkelige mennesker.

Samtalerne var skønne. Jens smilede med de store, selvsikre blå øjne; fortalte 
at han elskede børn og dyr. Han gik rent ind i hjertet på mig. Efterhånden 
blev samtalerne lidt mere personlige og dybe. Jeg blev bekræftet på alle 
planer. ”Hvis jeg havde en kvinde som dig, ville jeg gøre alt for dig” og 
”dine øjne er utrolig store og smukke”. Han charmerede sig ind i min sjæl, 
imens han blinkede lidt til mig og sendte mig et skævt smil.

Han fortalte mig helt præcist, hvad jeg havde brug for at høre. Min nar-
komani ville have mere og mere. Pludselig kunne jeg slet ikke huske, at 
John nogensinde havde rost mig eller sagt søde ting. Hvis han havde, var det 
langt væk og glemt for altid. Det var derfor, det gav mig denne fremmede 
fornemmelse i kroppen. Jens var mester i at give mig, hvad jeg havde brug 
for. Jeg kunne godt lide at drikke kaffe med Jens.

Det blev også en dejlig weekend, med udflugt og musical. Østre Gasværk 
er en helt fantastisk gammel rund bygning med masser af sjæl. De store stea-
rinlys på de rå vægge gav den hyggeligste stemning. Sådan en romantisk og 
svagt dunkel belysning, der løb op ad væggene. Baren var sort og moderne, 
den lyste op i midten. Det var ikke på nogen måde svært at se noget. Alle 
menneskerne emmede af forventningens glæde. Under musicalen holdt vi 
hele tiden hinanden i hånden. Hans hånd var så varm. Det føltes som om, at 
energien løb over for at varme min hånd. Vi var begge på et trip af musik, 
nærvær og forelskelse. 

Det hele endte i et kæmpestort weekendkram hos Jens, og vi kunne ikke 
give slip på hinanden. Han strøg mig ned ad mit lange, mørke hår på en helt 
speciel måde. Stemningen fra Østre Gasværk fortsatte, og det eneste lys i 
soveværelset var de stearinlys, vi havde tændt. Vi lå i sengen og hviskede 
vores drømme og hemmeligheder til hinanden. Der opstod intimitet og tillid 
imellem os. Han ville mig. Jeg var værdsat. Findes der noget større i livet 
end kærlighed? Det er det, alle vil have; det er det største. Alle jagter lykken. 
Det var lige her foran mig. Aldrig ville jeg slippe den mand. Fornemmelsen 
af, at han var min, spredte ro og tryghed i mit sind. Det var det bedste, jeg 
havde oplevet i mange år. Jeg tolkede, at Jens havde det på samme måde, 
han så så forelsket ud. Jeg grinede, da han sagde, at jeg ikke måtte tage 
min lange perlekæde med hjem. Han var vild med mine forskellige lange 
perlekæder. Denne her skulle blive liggende og pynte på en tilfældig måde 
på hans kommode i soveværelset. Så kunne han blive mindet om mig, når 
han vågnede om morgenen. Perlekæden skulle ligge, så solstrålen ramte 
den. Hans øjne skinnede varmt til mig hele tiden.

Mit nye hus lå i nærheden af Jens’ hus. Næste dag gik Jens og jeg en tur 
derhen med Buller, så han kunne se, hvilket hus det præcist var. På vejen 
hilste vi på mennesker, vi kendte, men vi kendte ikke de samme folk. Det var 
en velkendt fornemmelse at gå rundt på stierne i det gamle kvarter og hilse 
på folk. ”Jeg er stolt af at gå ved siden af sådan en som dig,” sagde Jens med 
et forelsket blik i øjnene. Han holdt mig i hånden. Jeg kom i tankerne til at 
sammenligne med John. Han brød sig ikke om at holde i hånden på gaden. 
John og jeg havde altid grint af, at vi fuldstændig var som de udenlandske 
familier, hvor det ser ud som om, at manden er ved at stikke af fra konen, 
fordi han nærmest går fem meter foran hende. John var vokset op blandt 
indvandrere i sit barndomshjem, så han opførte sig lidt på samme måde. 
Det havde vi haft meget sjov ud af. Det var nu rart at blive holdt i hånden. 
Og at gå ved siden af en mand, som var stolt af mig.

Vi kom til Røde Have. Jens gav mig et kram. Han duftede dejligt. Fra 
første gang jeg så ham, havde jeg bemærket, at han altid var ren og pæn i 
tøjet. En præsentabel mand. Jeg mærkede ved mit ben, at Buller satte sig 
pænt. Han spejdede allerede efter fugle. Han var sådan en artig hund, med 
et helt specielt blik i øjnene. Jeg kaldte det for Bullers overblik.

”Det ligger pænt og godt. Hvad har du af planer for reparationer på huset?” 
Jens kiggede spørgende på mig.
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”Ikke nogen til at starte med, for det er allerede rigtig pænt. Men med 
tiden vil jeg gerne sætte mit præg på haven. Muren i stuen kan blive rigtig 
lækker, hvis man pudser den op.” Jeg så ind igennem havelågen.

”Hvorfor får du ikke lavet det med det samme, så det bliver perfekt?,” 
sagde han med en undrende klang i stemmen.

”Det er slet ikke min førsteprioritet. Jeg har i forvejen taget et stort lån 
for at købe huset. Jeg kan først betale noget af huset ud, når Johns og mit 
hus bliver solgt. Det vigtige for mig er at starte på en frisk, og at børnene 
har det godt.”

”Det er i hvert fald et rigtigt godt valg.” Han så tilfreds ud, som han stod 
der og betragtede huset med hænderne i siden. Vi gik tilbage af stierne den 
anden vej rundt. Det var en skøn forårsdag.

Den næste tid blev jeg hver dag overrasket. Jeg kunne se, at min nye kæ-
reste havde været forbi min indkørsel tidligt om morgenen. På min bil var 
der fastsat blomster og grønne grene i vinduesviskerne. Det var en mørke-
rød Chevrolet, og Jens synes den var både flot og praktisk. Han havde ikke 
selv bil, han fik motion ved at køre på cykel til toget. En anden dag var det 
postkassen, der havde fået blomster. Jeg synes han var både sød og fjollet. 
Han vækkede smilet i mig, og det holdt længe. 

En dag, jeg kom hjem, stod der blomster op af døren. En anden dag lå der 
et brev. En dag en lille gave. Hele tiden blev jeg inviteret ud at spise, og 
samtidig fik jeg alle mulige små beskeder. Sætninger som: ”Du er sådan 
en smuk kvinde,” blev han ved at sige. Lidt mere intimt: ”Du har virkelig 
nogle smukke bryster,” det blev sagt med beundrende øjne. ”Jeg vil gøre 
alt for dig, du skal bare sige til,” og jeg kunne se, at det kom fra hjertet af.

Han ville gøre alt for mig. Min skilsmisse havde givet mig en kæmpe lus-
sing. Det var svært for mig at acceptere, at ægteskabet blot havde været en 
illusion, der nu var bristet. Kernefamilien var smadret. Jeg havde følt mig 
usikker på fremtiden. Nu kom Jens med alle sine søde ord og gerninger. 
Styrkede mig, gjorde mig hel og stærk. Gav mig fred i sindet. Gav mig 
den tro på fremtiden, som havde været svær at have efter skilsmissen. Mit 
selvværd voksede. Jeg blev helt afhængig af Jens, det dejlige menneske. 
Han evnede at få det bedste frem i mig. Det var, som om han hele tiden 
betragtede mig, for at få den rigtige dialog i gang med mig. Han kunne også 
på få sekunder få mig ud af fatningen ved at lave sjov med mig. Jeg havde 

det skægt. Opmærksomheden var enorm. Det var det sødeste og sjoveste 
forår. Dagene sang afsted. Det var en drøm at være så forelsket.

Jens viste mig alle restauranterne i området. Mange anede jeg ikke eksi-
sterede, for jeg var ikke vant til at gå ud at spise særlig tit. I Frederikssund 
var vi inde på en hyggelig lille italiensk restaurant. De lavede virkelig god 
mad. Vi fik plankebøf, Jens med vin og jeg med en cola til. Det var mig, 
der var chauffør, så jeg drak aldrig. Timerne var særdeles hyggelige. Han 
fortalte mig historier, om alt hvad han kendte til i området. Jeg tilbød af og 
til at betale, men det blev prompte afvist. Den ene gang følte jeg mig sådan 
helt lillepigeagtig. Han slog mig blidt på næsen med sit dankort og sagde, 
at det skulle jeg vist ikke bekymre mig om. Mit ansigtsudtryk har nok set 
lidt pudsigt ud, for han grinede og grinede hele vejen ud til bilen.

Jens ville gerne med ud og se min hest. Så jeg viste ham mit liv med 
hesten. Her sad han op ad laden på en gammel havestol. Han havde fået 
en kop sort kaffe stukket i hånden. Solen skinnede, og han så lidt rå ud 
med de helt sorte solbriller. Han kiggede på, imens jeg trænede på banen. 
Bagefter hjalp han mig med de forskellige rutiner i stalden. Der duftede af 
hest, hø og halm. Min dejlige islænder gik i løsdrift sammen med mange 
andre islændere på en gård i Ganløse. Det var lidt for hårdt for mig, for jeg 
skulle bruge mange kræfter på at gå den lange tur ned til marken og fange 
ham først. Nogen gange var jeg næsten for træt til at ride, når jeg endelig 
skulle i gang. Men jeg elskede det.

I løsdriften gik hestene frit rundt i en stor stald. Om morgenen fik de fri 
adgang til marken, som de kunne løbe ned på via en lukket markvej. De 
kunne selv bestemme, om de ville være oppe i stalden eller nede på marken. 
Om dagen var de altid nede på marken, om aftenen kom de op af sig selv i 
laden. Islændere går bedst sammen med andre islændere. De er en lille smule 
racistiske. Det fungerer ikke at sætte en stor ridehest ind i en islænderflok. 
Jeg var faldet for islænderne, fordi det er en helt speciel hest og livsstil inden 
for hesteverdenen. Her var der ikke polerede knapper på fine, nystrøgne, 
mørkeblå ridejakker. Her var det striktrøjer, korte ridestøvler og ridning med 
så lidt udstyr som muligt. Back to nature. Der var noget lækkert indianer 
over det. Det kunne godt foregå lidt voldsomt. Af og til havde vi gæster på 
gården. En rigtig islænding på sin hest kunne komme med høj fart, lave en 
hård opbremsning nærmest helt inde på gårdspladsen, hvorefter hesten i 
én bevægelse nærmest blev kastet ind over hegnet på folden. Det mindede 
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lidt om en tegnefilm. Vi danskere rider lidt mere kultiveret, hvis man kan 
kalde det det. Vi skridter hesten af i langsomt tempo, inden turen afsluttes. 
Men det var sjovt at se forskellighederne fra menneske til menneske. Det 
behøver ikke engang være de forskellige lande imellem, at hestene bliver 
behandlet forskelligt. 

Min hest blev striglet, når jeg havde fingrene i ham. Han var en rigtig 
mudderbasse, og jeg var glad for, at han var helt sort med kraftig sort man 
med røde striber. Han så flot og skøn ud. En lille hoppe i flokken var altid 
helt utrolig velfriseret, nyklippet og med nuttede fletninger. Ikke et hår sad 
forkert på prinsessen i flokken. Aldrig en mudderplet. Det så fuldstændig 
ud som havde hun en hofdame, der friserede hende hver dag. Det havde 
hun egentlig også.

Alting i mit liv foregik mudret eller støvet. Fra ridebanen var der kort af-
stand til skoven, hvor jeg red. Det kunne jeg ikke den dag, for jeg vidste 
ikke, hvad Jens skulle lave i mellemtiden. Efter træningen viste jeg ham 
vores staldrum. Her kunne vi ryttere sidde ned efter turene og tale lidt sam-
men over en kop kaffe. Elkedlen var selvfølgelig støvet, men kopperne var 
nogenlunde rene. Herude skulle man ikke være så sart. Om vinteren kogte 
vi vand og blandede med Ribena solbærsaftevand, det var fantastisk efter 
en rå ridetur i frostvejr. Desværre kunne jeg ikke være med, når de andre 
tog i skoven i en stor flok. Hestene løb hurtigt i flok, de store kræfter kom 
virkelig frem på sådan en tur. Musklerne arbejdede under rytterne, som 
blev en del af hestene selv. 

Jeg var ikke så rutineret og stærk som de andre. Det lød bare godt, når 
hele flokken galoperede over marken til skoven. Der var smæk på, hestene 
trak hinanden op i fart. Man kunne høre de mange hove dundre i jorden. Jeg 
forsøgte en enkelt gang at være med. Det var så speciel en flokfølelse. Jeg 
kunne mærke, hvordan det var at være en stærk hest. Desværre var det lidt 
voldsomt for mig, jeg mistede kontrollen over hesten. Min sorte islænder 
stormede med de andre, han ville bestemt ikke ligge sidst i feltet, og jeg 
havde nok at gøre med bare at holde fast. Det var livsfarligt for mig. På vejen 
hjem blev tempoet sat helt ned. De tunge dyr pustede ud, imens varmen 
fra deres svedige muskler steg opad. Jeg nøjedes herefter med en enkelt 
makker eller at tage på en rolig tur i skoven alene eller bare at bruge banen. 

På vej hjem fra stalden talte vi om, at gården var et dejligt sted. Jens syn-
tes, det var rigtig godt for mig at have hesten, jeg kunne ride på. Han var 

stolt af, at jeg kunne så meget, når jeg havde MS. Han tilbød at hjælpe mig 
i stalden, hvis jeg en dag havde brug for det. Jeg følte stor taknemmelighed.

Jeg viste ham min morgenrutine. Alle skovene i området, hvor jeg kom 
med Buller. Jeg tog bilen til en skov for at spare på kræfterne i benene. Så 
kunne Buller ræse rundt, og jeg kunne gå en stille tur. Flere gange om ugen 
var vi i Gundsømagle, de havde en lille, nyplantet hundeskov. Desværre var 
det ikke den bedste skov for os. Når Buller havde afleveret mig i skoven, 
løb han op i den anden ende, hvor jeg ikke kunne se ham, og her åbnede 
han lågen. Han var en klog hund. Så løb han ned for at tage sig en badetur 
i søen ved siden af. Han svømmede og svømmede. Når han var færdig, løb 
han tilbage og ind i den lille indhegnede skov og hentede mig. Første gang 
satte han sig drivvåd og ventede artigt på mig ved bilen. Jeg var flad af grin. 
Han stak aldrig af, men han havde virkelig sin helt egen måde at gå tur på 
i skoven. Der var også en hundeskov ved Buresøen. Den var større og helt 
åben. Fyldt med flotte, store, gamle bøgetræer. Den var desværre også fyldt 
med våde områder med mosevand. Eftersom Buller elskede at bade, kom 
vi aldrig hjem derfra, uden at bilen stank af gammelt akvarium. Han var 
fuldstændig mudret til i det rådne vand. Jens var forbløffet over den tid, 
jeg brugte på Buller hver dag. Først en time i en skov, herefter hjem i bad, 
enten med haveslangen eller i badekarret, som kun foregik om vinteren. 
Herefter kunne vi slappe af. Hundeskoven i Farum kunne jeg ikke lide. Der 
var den store vej i nærheden, og der var intet hegn om. Ølstykke hundeskov 
brugte vi mest, men der var desværre også mudret det meste af året. Et stort 
mudret vandhul i den ene ende, og kun den ene sti havde på det tidspunkt 
grus på. Jeg brugte utrolig meget tid på mudder hver dag.

Jens fortalte mig også om sit liv, som kørte i en meget fast rutine. Han tog 
tidligt afsted på arbejde. Til gengæld havde han tidligt fri. Han handlede på 
sin cykel. Hver eftermiddag sad han ude i solen på sin lille terrasse for at 
slappe af et par timer. Han elskede solskin og at være udenfor. Aftensmaden 
blev lavet lidt sent, så kunne Kasper og Jens nemlig sidde foran fjernsynet 
og spise sammen til et af aftenprogrammerne. Bagefter blev der ryddet op, 
og så sad han og så fjernsyn, til han gik i seng. I weekenden havde han 
fjorten dages-rytme med børnene. Selv om Kasper var nitten år, tog han 
stadig hen til sin mor hver anden weekend. Denne weekend brugte Jens 
til at høre musik. Det kunne være i København, men det kunne også være 
hjemme. Var der byfester eller arrangementer i byen, var han altid med. Der 
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skete altid noget et eller andet sted. Hver anden weekend havde han Kasper 
og Sofie. Så tog de med rundt.

De var sportsfolk. Jens havde løbet, men det kunne han ikke mere, fordi 
han havde haft brækket foden. Han gik også højt op i fodbold. Sofie spil-
lede i den lokale klub, og der var mange fodboldarrangementer. Kasper løb 
ti km flere gange om ugen. Han var stoppet med fodbold, men blev stadig 
ringet op af folk, der ville have ham til at spille på deres hold. Et talent, der 
ikke ville være et talent. 

Hele familien var vilde med FCK. Kasper så alle deres kampe på Sjæl-
land, og Jens så dem i fjernsynet. Jens fortalte mig med et grin, at hvis han 
så kampene i Parken, ville han bare komme til at slå en eller anden. Han 
levede sig for meget ind i tingene. Fodbold var en stor og vigtig del af deres 
liv. De spillede eller havde alle spillet på højt plan i tre generationer. De var 
stolte af det og brugte meget tid på det. Jeg anede ingenting om fodbold, 
men jeg tog gerne med for at se Sofie spille en kamp. Hun drønede rundt 
som en smilende lille tornado, og Jens var meget stolt af hende.

Fodbold var i det hele taget noget, Jens tog særdeles alvorligt. Det var 
ikke den eneste ting, han tog alvorligt. Hans familie tog han meget alvorligt. 
Ærlighed var også et alvorligt punkt. Det at være hinanden tro. Det var en 
særlig alvorlig sag, for han havde jo været udsat for utroskab. Han var også 
meget alvorlig, den dag han fortalte mig, at fra nu af var jeg hans førsteprio-
ritet. Jeg var nummer et i hans liv, uanset hvad det gjaldt. Men det skulle 
ikke blive så nemt at være nummer et, som jeg umiddelbart gik og troede.  

Kapitel. 2

Det at være kærester gik over alt forventning. De gode dage susede afsted 
med en overflod af lykke. Min mor og hendes mand kom ind imellem på 
besøg, men det var ikke særlig tit. De mødte aldrig Jens, for han nåede 
aldrig at komme, imens de var der. Han dukkede først op, når de var taget 
hjem. Han var ærgerlig over, at han ikke nåede at hilse på. Han havde både 
overarbejde og så mange ting, han skulle nå. Det gjorde nu ikke så meget, 
for der var masser af tid, de kunne lære hinanden at kende i. Vi var selv kun 
lige startet på at lære hinanden at kende som rigtige kærester. Jeg kunne 
godt lide fornemmelsen af at være fuldstændig på bølgelængde med et andet 
menneske. Vi kendte ikke hinanden, men alligevel kendte vi hinanden ud 
og ind. Nyt, men velkendt. Jeg nød tiden og kunne ikke huske, at jeg havde 
haft det så godt sammen med en mand før. Det var en kæmpestor forelskelse. 
Jens nåede måske ikke at se min familie, men til gengæld fik han lært Sasja 
og Jeff rigtig godt at kende. Jens var vild med mine børn. Han sagde, det 
var nogle dejlige unger. Nogle rigtige krudtugler. Frække glade rollinger. 
Måske kendte han det gamle ordsprog? Tager du barnet ved hånden, tager 
du moderen ved hjertet. Det passede i hvert fald her. Mit hjerte var helt fyldt 
op af kærlighed til ham; han var så sød ved mine børn. Forelskelsen blev 
større for hver dag, vi var sammen. Var vi en dag adskilt, kunne jeg slet 
ikke holde ventetiden ud, til vi skulle være sammen igen.

Børnene nød også at være sammen med ham. Jens forærede Jeff et terrarie 
med en lille sort- og rødstribet slange. Terrariet havde lys flis i bunden, vand 
i en skål og kunstige grønne planter, der snoede sig, samt en stor gren, som 
slangen kunne kravle på. Jeff syntes, det var rigtig sejt. Den ernærede sig 
af frosne musebabyer, og jeg var virkelig glad for, de var frosne. Slangen 
blev meget populær, og det blev Jeff også. Alle Jeffs venner skulle med hjem 
for at se slangen. De modigste af de små drenge ville gerne prøve at holde 
slangen. Jeff var midtpunkt og viste stolt de andre børn, hvordan de skulle 
holde den. Den havde køligt og glat skind. Det føltes, som man blev våd i 
hånden, selv om man var tør. Jeff blev begejstret, da den skiftede ham. Så 
lå dens skind som en gennemsigtig slange uden indhold. Det føltes som 
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