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Til Philip Onyango ...

... den tapreste lille dreng, jeg kender.
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1

Kålvand

 
”Men farmor er såååå dødkedelig,” sagde Ben. 

Det var en kold fredag aften i november, og han 

klaskede som sædvanlig ud på bagsædet af mors 

og fars bil. Endnu en gang var han på vej hen til sin 

søvndyssende farmor for at overnatte. ”Det er alle 

gamle mennesker.”

”Sådan skal du ikke tale om din farmor,” sagde 

far spagt med sin tykke vom trykket helt op mod 

rattet i familiens lille brune bil.

”Jeg hader at være hos hende,” beklagede Ben sig. 

”Fjernsynet virker ikke, hun gider aldrig lave andet 

end at spille Kriblekryds, og hun stinker af kål!”



10

”Det skal retfærdigvis siges, at drengen har 

ret. Hun stinker rent faktisk af kål,” sagde mor, 

mens hun smurte det sidste lag læbestift på.

”Du hjælper ikke ligefrem, kone,” mumlede 

far. ”I værste fald er min mor omgærdet af en 

ganske svag dunst af kogte grøntsager.”

”Må jeg ikke nok komme med jer?” tryglede 

Ben. ”Jeg elsker sælskadedans, eller hvad det nu 

hedder,” løj han.

”Det hedder selskabsdans,” korrigerede 

far ham. ”Og du elsker det ikke. Du sagde, 

og jeg citerer: ’Jeg vil hellere spise mine egne 

bussemænd end se på det bras.’”

Bens mor og far elskede til gengæld 

selskabsdans. Somme tider fik Ben på 

fornemmelsen, at de elskede det mere, end 

de elskede ham. Hver lørdag aften var der en 

udsendelse i fjernsynet, som hed Vild med dans, 

hvor kendte personer dansede sammen med 
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professionelle selskabsdansere, og som mor og 

far aldrig gik glip af.

Faktisk var det sådan, at hvis huset brændte, 

og mor kunne vælge mellem at redde en 

stepdansersko med guldglimmer, som havde 

tilhørt Flavio Flavioli (den skinnende og 

solbrune italienske danser og hjerteknuser, som 

var med i hver eneste sæson af det populære tv-

program), eller sin eneste søn, ville hun efter 

al sandsynlighed vælge skoen. Her til aften 

var Bens mor og far på vej til hallen for at se 

stjernerne fra Vild med dans live på scenen.

”Jeg forstår ikke, hvorfor du holder fast i din 

tossede drøm om at blive blikkenslager, Ben. Du 

skulle meget hellere overveje at blive professionel 

danser,” sagde mor og tværede en stribe læbestift 

ud på kinden, fordi bilen i samme øjeblik bumpede 

over et særlig bumpet fartbump. Mor havde for 

vane at lægge sin makeup i bilen, og derfor lignede 
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hun tit en klovn, når hun kom frem. ”Måske er 

der en chance for, at du en dag kunne komme med 

i Vild med!” tilføjede mor begejstret.

”Jeg synes bare, det er åndssvagt at svanse 

rundt på den måde,” svarede Ben.

Mor klynkede stilfærdigt og rakte ud efter et 

papirlommetørklæde.

”Nu har du gjort din mor ked af det. Vær 

sød bare at tie stille, Ben,” sagde far bestemt 

og skruede op for musikanlægget. Som altid 



13

var der en Vild med-cd i afspilleren. 50 gyldne 

hits fra det populære tv-program stod der med 

store bogstaver på omslaget. Ben hadede den cd, 

ikke mindst fordi han havde hørt den en million 

gange. Faktisk hørte han den så ofte, at det føltes 

som den rene tortur.

Bens mor arbejdede i den lokale neglesalon, 

”Najas Negle”. Og fordi der aldrig var ret mange 

kunder, brugte mor og den anden dame, der 

arbejdede der (og hed Naja, som man nok kan 

regne ud), det meste af tiden på at ordne negle 

på hinanden. De polerede, rensede, klippede, 

fugtede, påklistrede, forseglede, børstede, filede, 

lakerede, trimmede og satte kunstige negle 

på. De ordnede negle på hinanden dagen lang 

(medmindre der var genudsendelser med Flavio 

Flavioli i tv i dagtimerne). Derfor kom mor altid 

hjem med ekstremt lange, flerfarvede kunstige 

plasticnegle på fingrene.
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Bens far arbejdede til gengæld som 

sikkerhedsvagt i det lokale supermarked. Det 

hidtidige højdepunkt i hans tyve år lange 

karriere var, dengang han afslørede en gammel 

mand, som havde proppet to bøtter margarine 

ned i bukserne. Far var ganske vist blevet for 

tyk til at løbe efter butikstyvene, men han havde 

ingen problemer med at spærre vejen for dem. 

Far og mor mødte hinanden, fordi hun fejlagtigt 

blev beskyldt for at have stjålet en pose chips, og 

inden der var gået et år, var de blevet gift.

Bilen drejede om hjørnet og ind på Gråvænget, 

hvor farmors lille, firkantede hus lå. Det var ét 

i en lang række af små og triste, identiske huse, 

hvor der mest boede gamle mennesker.

Bilen holdt ind til siden, og Ben drejede 

langsomt hovedet om mod huset. Farmor stod 

derinde og kiggede forventningsfuldt ud ad 

vinduet. Hun stod altid i vinduet og ventede på 
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ham. Hvor længe har hun stået sådan? tænkte 

Ben. Siden sidste uge?

Ben var hendes eneste barnebarn, og så vidt 

han vidste, kom der aldrig andre på besøg.

Farmor vinkede og sendte Ben et lille smil, 

som han lige akkurat fik trukket sig op til at 

gengælde med sin ellers så sure mine.

”Godt så. En af os henter dig i morgen 

formiddag ved ellevetiden,” sagde far uden at 

slukke motoren.

”Kan vi ikke sige klokken ti?”

”Ben!” vrissede far. Han slog børnelåsen fra, 

og Ben skubbede modstræbende døren op og 

steg ud. Ben havde selvfølgelig ikke brug for 

børnelås: Han var elleve år gammel og næppe 

dum nok til at åbne døren, mens bilen kørte. 

Han havde en mistanke om, at hans far kun 

brugte den, for at Ben ikke skulle flygte ud af 

bilen, når de skulle hen til farmor. Klonk, sagde 



døren bag ham, og så gassede bilen op igen.

Farmor åbnede døren, før Ben overhovedet 

kunne nå at ringe på. En hørm af kål slog ham i 

møde. Stanken var så massiv, at han lige så godt 

kunne have løbet næsen ind i en mur.

Hvidt hår

Gebis

Tykke bril leglas

Beige 
gamachebukser

En pakke altheabolsjer 
inden for rækkevidde

Grålil la cardigan

Mørkerøde 
f løjlstøf ler

Høreapparat

Hår på hagen

Kållugt

Blomstret 
kjole

Brugt lommetørklæde 
i ærmet




