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Tilegnet Susanne Patricia Lyck,
min ægtefælle





En særlig tak til mine venner Line Krogh, Lohals, Chri-
stian Andersen, Frankrig, Jan Caroc, Frederiksberg,
og Carsten Esphavn Jensen, USA, for jeres tålmodige
gennemlæsning af manuskriptet i takt med dets tilbli-
velse og for den store opmuntring og de mange inspi-
rerende kommentarer.

Selv om dele af disse noveller bygger på historier og
erindringer, ønsker forfatteren at understrege, at alle
personer, steder og tildragelser i de enkelte noveller er
opdigtede, og at enhver lighed med nulevende eller
afdøde personer, med steder eller tildragelser er tilfæl-
dig, Det samme gælder alle navne på personer, der
optræder i bogen.

Dette gælder dog ikke steder, begivenheder og de
fleste personnavne i „Onkel Theodors flugt“, som er
forfatterens gengivelse af sin nu afdøde onkels nedfæl-
dede beretning fra juledagene 1943 om hans og fami-
liens flugt fra Danmark til Sverige i de mørkeste dage
i begyndelsen af oktober 1943.





KAPITEL 1

Lågen

Jeg kan ikke huske ret meget om Mogens. Hvad han
hed til efternavn, og dårligt nok hvor han boede. Men
det var et sted oppe i nærheden af Roskildevej, han
havde tre mindre søskende og gik med mælk, fordi
hans far var langturschauffør, og de ikke havde så
mange penge. Mogens var ikke noget lys i skolen, men
måske skyldtes det bare, at han gik med så helvedes
meget mælk og derfor tit var alt for træt til at få lavet
sine lektier.

Vi legede mest sammen ovre på boldbanerne på
K.B.’s fodboldanlæg, som strakte sig fra den villavej,
hvor jeg boede og lige så langt øjet rakte.

Jeg drømmer ind imellem endnu om boldbanen.
Jeg står foran den, og dens grønne tæppe strækker sig
milevidt frem og ud bag horisonten. En befriende fø-
lelse af uendelighed, en overjordisk følelse af ubeskri-
velig lykke og lethed, af frihed og uanede muligheder
fylder mig. I den drøm kan alt lade sig gøre.

Og det kunne det på én måde også dengang, når Mo-
gens, jeg og de andre gutter fra vejen under høje råb
tog fat i den lækre, sammensyede læderfodbold og
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knaldede et gevaldigt skud af højt op og ind over heg-
net.

Det var startsignalet. Vi spænede, alt hvad remmer
og tøj kunne holde. Hvem når den først? Vi drønede
durk gennem den store indgang og ind på banerne, og
Mogens, som var lang i lemmerne, nåede for det meste
lige at sætte tåen på som den første, og bolden røg
videre ud over plænen. Ud over grønsværen gik det, vi
genoptog forfølgelsen, som et kobbel hunde efter en
hare. Og oppe over os foldede en lyseblå himmel sin
kuppel ud, og alting kunne lade sig gøre.

Mogens var sorthåret, rigtigt sorthåret, og det glatte,
sorte hår faldt ned i panden og dækkede hans blå øjne,
og de to mærkelige farver sat sammen i det smalle
hvide, kønne ansigt gjorde, at han så ret meget ander-
ledes ud end de fleste af mine andre kammerater. Når
han talte med sin let nasale stemme, blev det tit til
noget værre mumleri, gjorde det med Mogens. For-
overbøjet stod han der med sit glatte hår ned i panden,
øjnene halvt skjult, og så mumlede han, så man over-
hovedet ikke fattede en lyd.

Luk bylden op, for fanden, Mogens, og han rettede
sig op med et forskrækket sæt, og så på én, stadig med
et fjernt blik, og jeg kunne se, at han egentlig bare var
lidt genert.

Vi legede tit sammen på vejen og på boldbanerne,
også når der ikke var andre drenge i nærheden. Mo-
gens dumpede bare ligesom tilfældigt forbi på sin stil-
færdige måde, og så spændte vi den dag måske rulle-
skøjterne på med skøjtenøglerne, og løb ad fortovet og
undgik behændigt at få hjulene ud i grusrabatten eller
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at vælte over de brosten, der som snorlige rækker kan-
tede de lyse fortovsfliser.

Vi sagde ikke meget til hinanden, vi havde det bare
godt. En stille tryghed var der mellem os, der gjorde,
at vi vidste, hvor vi havde hinanden. Vi var kammera-
ter. Stolede på hinanden.

Den dag, det skete, var vi lige blevet færdige med at
spille „land“ inde i haven bag æbletræerne. Mogens
tørrede sin lommekniv af i trøjeærmet og beundrede
det blanke blad. „Land“ var et godt spil for en rusten
kniv. Når kniven var drønet i jorden tilstrækkeligt
mange gange, var rusten slebet af bladet.

Det var den dag, malermesteren kom anstigende
med vores nymalede, hvide havelåge i sin lille vogn fra
værkstedet. Vores leg gik i stå, og vi fulgte ham op-
mærksomt, mens han besværligt og pustende fik bak-
set den enormt tunge låge tilbage på de to store, knir-
kende hængsler.

For første gang gik det op for mig, at lågen dannede
en helt naturlig gangbro mellem de to store rødbrune
granitsokler, én på hver side, og tyk nok til at man
kunne gå balancegang oven på lågen og tage den som
linedanser fra sokkel til sokkel.

Jeg fik lige et nap af Mogens med hånden under
skoen og tog den fra den ene side til den anden. Så let
var det nu alligevel heller ikke, fandt jeg ud af, mens
jeg efterlignede linedanserne, som jeg havde set i Cir-
kus Schumann. Ligesom dem strakte jeg armene ud til
siden, vippede lidt op og ned og nåede i triumf over på
den anden granitsokkel.

– Nu er det din tur. Jeg sprang ned og hjalp Mogens
op, han abede efter, og sådan gik det med linedans,
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indtil jeg på et tidspunkt stod udenfor på gaden og
betragtede ham, som for Gud ved hvilken gang, og nu
dristigere og hurtigere efter vores fælles øvelser, igen
gik turen over toppen af lågen.

Mogens stod midt på lågen, da jeg efter en pludse-
lig indskydelse sparkede til den, så den sprang op, og
Mogens styrtede ned. I faldet ramte han kanten af
soklen, og hold da kæft hvor han slog sig.

Jeg hjalp ham ned at ligge på fortovet, og han kunne
slet ikke sige noget. Lå bare og gispede, og fra siden af
maven blødte det helt vildt ud gennem skjorten.

I det samme kom en taxa rundt om hjørnet. Chauf-
føren kunne se, at den var helt gal og kaldte en am-
bulance over radioen. Ti minutter senere kom den om
hjørnet med hylende sirener. Mogens, som lå og vred
sig i smerte, og hvis glatte sorte hår var helt klistret af
sved, blev lagt på en båre, og så kørte de af sted med
ham i vild fart.

Jeg stod alene tilbage, rædselsslagen. Tårerne rendte
ned ad mine kinder af skam og chok. Jeg forstod slet
ikke, at jeg havde kunnet gøre det, og jeg blev ved og
ved med at sige til mig selv, selv om jeg godt vidste, at
det ikke passede, at det var fandeme også Mogens’
egen skyld, fordi han var så skide klodset og bare ikke
havde set sig ordentlig for.

Tænk nu, hvis han døde. Jeg var svimmel af angst,
og i timer gemte jeg mig ovre bag det store hegn ved
gartneriet, indtil min far kom ud. Flere gange måtte
han ud og kalde på mig og råbte, at vi skal spise nu, og
hvor bliver du aaa ...
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De kunne altså ikke have opdaget noget, og hvis Mo-
gens døde, ville ingen vide, hvad der egentlig var sket.
Jeg var lidt lettet under middagen, da ingen nævnte
Mogens eller ambulancen, men også tynget ved tan-
ken om ham. I fantasien forestillede jeg mig, at han
lige nu lå og blev opereret eller døde rigtigt, mens hans
forældre sad ude i hospitalets venteværelse. Hans mor
græd, og alle Mogens’ mindre søskende havde striber
af gråd ned ad deres snavsede ansigter.

Jeg lå vågen meget af natten, men faldt endelig i en
urolig søvn. Jeg drømte helt underligt og vågnede for-
tumlet næste morgen. Lige da jeg vågnede, havde jeg
helt glemt Mogens, men så dukkede erindringen op
igen og lagde sig som en tung dyne over min sorte sjæl.

Mogens kom ikke i skole den dag og heller ikke
den næste, og imens legede jeg i ensomhed i haven og
ude på vejen foran lågen og skottede ind imellem til
den uden at tale med mine kammerater. Tavs og knu-
get gik jeg rundt med mine store hemmelighed.

Og så ...

Så skete det. Uden ringeste varsel. Bare lige ud af den
blå luft, rundt om hjørnet, lyslevende og tilsynela-
dende uden mén af nogen art, kom en storgrinende
Mogens hen ad fortovet med rulleskøjterne noncha-
lant bundet sammen over skulderen.

Jeg har aldrig været så glad for at se nogen, som jeg
lige da var for at se Mogens. Han fortalte, at de havde
taget ham til skadestuen på Frederiksberg Hospital.
Det havde egentlig været ret spændende med den am-
bulance. De havde gennemlyst ham med røntgen, men
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der havde altså ikke været noget at se på billederne. Så
havde de renset såret og bare lagt en bandage rundt
om maven og ringet til hans mor, som var kommet og
havde hentet ham, og Mogens havde fået fri fra skole
et par dage for lige at sunde sig.

Hold kæft, hvor var jeg lettet.

Jeg stod tavst og rodede med tåspidsen lidt ned i gru-
set og tegnede små figurer og så ned hele tiden, frem-
stammede til sidst noget om, at det var altså min skyld,
og hvor var det også bare skide dumt, og det må du
altså undskylde ...

Men Mogens slog det bare hen, for sådan var han
jo. Han afbrød mig og mumlede på sin sædvanlige,
generte måde, at det syntes han ikke, og han kunne jo
også bare selv have ladet være med at kravle op på den
åndssvage låge, det var alt for farligt. Han så på mig
med de der fjerne, blå øjne under det sorte hår.

Vi stod lidt uden rigtig at sige noget, så spændte vi
rulleskøjterne på og racede hen ad fortovet. Hvem når
først hjørnet? Behændigt undgik vi at snuble i granit-
brostenene og få hjulene ud i gruset.

Og jeg så Mogens’ ryg i foroverbøjet løb for fuld
fart foran mig med sine lange lemmer, og lige da, lige
i det sekund, vidste jeg pludseligt helt allermest indeni,
derinde hvor det også gør ondt, når man er rigtig ked
af det, at Mogens var min ven.
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KAPITEL 2

Taberen

Hvor skal jeg begynde? Med hans sølvtænder, som gav
ham et lidt bøvet udtryk, når hans ansigt en sjælden
gang flækkede i et overgivent grin? Måske med hans
let rødlige hår ?

Eller skal jeg først nævne, at han var rigtig tyk, for
ikke at sige, at han faktisk var decideret fed, allerede
som barn? Og så var han for resten døv på det ene øre,
hvilket medførte, at han talte irriterende højt og over-
døvede os alle sammen, når vi legede.

Eller måske skulle jeg allerførst nævne, at han al-
lerede som seksårig havde mistet sin far?

Han fortalte mig det en dag, da vi sad oppe i deres
lejlighed. Hvordan han var løbet ind til faren for at
vække ham en tidlig sommermorgen. Det var søndag,
og han vidste, at han havde faren helt for sig selv, hele
den dag. Han kunne slet ikke vente, og solen havde
skinnet ind gennem persiennerne i den lille hjørnelej-
lighed midt på Frederiksberg. Kom nu far, Holger
havde puffet til ham, og faren var blevet ved og ved
med at ligge og sove. Fordi han var død.

Om og om igen fortalte Holger mig historien. Jeg
lyttede med opspilede øjne og fik en klump i halsen,
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over det grænseløse i det han fortalte med sin klare
drengestemme.

Jeg havde ikke medlidenhed med ham, fordi han var
rødhåret, tyk, havde sølvtænder og brølede højt, fordi
han var halvdøv. Så irriterende højt. Når han talte så
skide irriterende højt, glemte jeg, at han ikke længere
havde nogen far.

Og så fik jeg alligevel dårlig samvittighed, når jeg
pludselig kom i tanker om det. Når han pludselig stod
med et ansigt, der var lige ved at flække i gråd, og
tårerne, som han forgæves forsøgte at bekæmpe, steg
ham op i øjnene.

Sådan så han ud, når vi skulle til at spille fodbold
over på den store plæne og de to anførere, Lennart og
Palle – det var altid dem, fordi de spillede bedst –
skiftedes til at udvælge spillere af gårdens sjak drenge
til hver sit hold. Og dér stod Holger hver gang som den
sidste. Alene tilbage.

Vi stod alle sammen fra hvert hold og gloede på
ham.

Det værste kom så, når Lennart og Palle til sidst
slog plat og krone, og taberen måtte finde sig i at få
Holger på sit hold – og blev rigtig sur, fordi Holger var
så skide klodset og voldsom og altid lavede hjørne.
Eller endda med et rigtigt kludderspark fik bolden til
at ende durk inde i eget mål. At lave en „Holger“ var,
hvad vi kaldte et selvmål. Som hævn piftede Palle, som
altså netop den dag havde tabt ham i lodtrækning, i
arrigskab Holgers cykel og sparkede ham bagefter
bagi, mens Holger pustende stod og pumpede dækket
op. Kanonrød i hovedet.
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Holger løb efter Palle i frådende raseri, men var lige
den smule for langsom til at fange ham. Det gjaldt
faktisk os alle. Vi dansede rundt om ham og grinede af
hans forgæves forsøg.

– Kom nu Holger, tykke Holger. Vis, hvad du duer
til !

Når det en sjælden gang lykkedes ham at fange en af
os, var Fanden løs. Holger satte sig bare med sin kæm-
pevægt oven på fangsten og gjorde det næsten af med
synderen. Det var omtrent umuligt at trække vejret, og
man var nær ved at blive kvalt.

Han sad bare der ovenpå én og brølede ugers op-
sparet frustration ud. – Overgiver du dig, overgiver du
dig. Det var umuligt at få luft til et ordentligt svar, og
de små bjæf, vi kunne udstøde, hørte han ikke i sin
vanvittigt ophidsede og halvdøve tilstand.

Da vi siden kom i samme klasse, hviskede og tiskede
pigerne, fnisede og skævede over til ham og sagde i
frikvarteret, at han var ulækker. At han lugtede, men
det var jo bare, fordi han svedte så meget. Når han en
sjælden gang blev hørt eller vovede at række fingeren
op og havde misforstået et eller andet og svarede i øst,
når der blev spurgt i vest, gav klassen sig til at buhe og
som én stemme lød det i kor: – Holger, Holger.

Holger blev rigtig varm, endnu rødere i hovedet
end ellers og sad tyk og sagtmodig og stirrede ned i
bordpladen og smilede underligt.

Jeg besøgte ham jævnligt hjemme, hvor han boede
med sin mor. Hans søde, lidt forkuede mor var glad for
at tage imod de få kammerater, der kom forbi, når der
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ikke var andre at lege med. Den stod tit på kage og
sodavand om eftermiddagen hjemme hos Holger, selv
om Holgers mor ofte skændte på ham, mens vi var der,
og jævnligt bebrejdede ham, at han ikke var lige så god
til sine lektier, som vi. Når hun fremhævde mig på
bekostning af Holger, langede han i raseri ud efter
mig, og så skændte hun endnu mere.

* * *

Jeg forklarede senere læreren, at jeg faktisk ikke vid-
ste, hvordan det egentlig var startet den dag. Kun at
der midt i et spisefrikvarter pludselig var opstået en
frygtelig tumult og råben lige uden for klasseværelset
på gangen, hvor tøjet hang på knager. Vi løb selvføl-
gelig alle sammen ud og stimlede sammen bag den ring
af kammerater, der allerede havde samlet sig og stod
og råbte heja, heja, heja. Inden for cirklen af kamme-
rater kunne jeg skimte Holger og Anders.

Anders stod hvid i hovedet med knytnæverne an-
lagt ligesom Ingemar Johansson lige overfor Holger,
hvis ansigt var frygteligt ophovnet og maltrakteret. An-
ders stod med vilde øjne som i en blodrus og svajede
frem og tilbage. Holger stod overfor ham og stirrede
bare tomt ud i luften med hængende arme. Uden at
forsøge at forsvare sig.

– Heja, heja, heja, lød det taktfast fra ringen af
drenge uden om, og pludselig plantede Anders begge
knytnæver lige i masken på Holger, som fik næseblod.
Det ene øje blev blodrødt og hævede voldsomt.

Det gik op for den lille gruppe af ophidsede drenge,
der stod inderst, at det ikke længere var for sjov. At det
faktisk pludseligt var blevet rigtigt alvor. De kom til
besindelse, da de så Holgers voldsomme blodudtræd-
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