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Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
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Is og sne så langt øjet rækker. Verden er hvid og blå og kold.
De velkendte bakker og småveje ligger skjulte. Havet er frosset fast på klipperne, som kun svagt anes bag de former, bølgerne er stivnet i. Der hænger sølvlignende rimfrost i træernes kroner, og langs skovbrynet hober snedriverne sig op og
ligner nyvaskede dyner. Kun det mørkeblå hav og kystlinjens
snit er uforandret – og der er stadig fugle i hækken.
Her, hvor jeg sidder, er lyset orange og dæmpet. Det er
varmt, radiatorerne står på fem, kakkelovnen buldrer afsted.
Der er lavet te og bagt boller, og i stuen ligger far og venter
på døden.
Det er som at være i et minde, mens det bliver til. Som om
nuet er evigt og derfor får tillagt betydning. Det er både
smukt og ubærligt og udmattende. Sekunderne bærer hele tiden noget nyt med sig – en ny følelse, et nyt afsavn, en ny
tanke – og sender mig fra én yderlighed til en anden.
De andre er rolige og stille. De har fundet deres rytme, tror
jeg.
Min søster er udenfor. Hun sidder på mors aftenbænk lidt
til venstre for indkørslen med sin tykke frakke på. Ingen
handsker eller hue.
Jeg sidder i køkkenet på min faste plads ved vinduet og betragter hende, imens jeg forestiller mig, hvordan vinden må
føles omkring det runde ansigt. Kinderne, der bliver stive og
lyserøde. Øjnene, der bliver kolde i den frostklare luft. Amalie
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burde faktisk se levende ud i alt det hvide. Hun burde være i
bevægelse, bygge en snemand eller i det mindste ryge en cigaret og kigge over på Christiansø, der glimter i horisonten.
Men det gør hun ikke. Hun sidder helt stille, som var hun en
del af landskabet.
Mor er faldet sammen i den lille sofa, som vi har hentet ned
fra loftet og stillet mellem fars sygeseng og det lille bord med
morfinen. Hun har et hæklet tæppe over benene og sover med
et ansigtsudtryk, jeg aldrig har set før. Foran hende ligger en
bog – vist nok et slags eventyr af Sjón – som hun har opgivet
at læse.
Far ligger for enden af stuen, nænsomt placeret under de
farvede vinduer, og ligner næsten en, der befinder sig i en behagelig tilstand: sovende i halvmørket. Alligevel ryster kæben, og hudens farve er ubestemmelig. Hænderne er vokset
markant de sidste par døgn – det første dødstegn. Næsen er
også begyndt at se anderledes ud – det andet.
Under hans åbne natskjorte stikker ribbenene tydeligt frem,
huden over knoglerne minder om pergamentpapir. Når han
hiver efter vejret, lyder det, som om lungerne er lavet af pap.
Det er ikke lang tid siden, han havde en rund mave og et maskulint bryst. Nu er hans krop reduceret til et tyndslidt hylster, et udmattet hus, der blot holder organerne på plads. Jeg
ved ikke, om det er sygdommen eller de store mængder morfin, der har frarøvet ham talen. Det er sikkert en kombination.
Men det er lige meget. Jeg behøver ikke at tænke over det. Det
fysiske forfald påvirker mig ikke længere. Desuden er der
ikke tid til at tænke på det – det ville være at svigte ham.
Jeg har udråbt mig selv som kurator og styrmand i hans
drømmeverden. Der er mig, der navigerer hans tanker til
steder, hvor livet ikke gør ondt. Det er sådan, jeg bruger min
sidste tid med ham. Jeg er den velkendte stemme, en erin10

dringsnavigatør af en slags. Far er fredfyldt i drømmene, og
indimellem tror han virkelig, at han er afsted på en ny rejse.
Sådan oplever jeg det i hvert fald. Sådan håber jeg, det er. En
kortvarig jubel, et billede, en følelse, der kæmper sig vej gennem angsten og smertetågerne. Jeg taler til ham om cirkus,
om slangemennesker, russiske klovne og storbarmede kvinder, ligesom dem han altid malede og fabulerede om med
glæde i stemmen. Jeg taler om Sydamerika, Chagall og
Münchhausen. Og meget om søfart. Alt det, han elsker – alt
det, han oplevede, taler jeg om.
”Kan du huske Columbia?” spørger jeg og kigger på hans
magre ansigt. Venter på øjnene, der blinker og tændes, mundvigen, der former et smil. Men det er, som om han ikke hører
mig, som om smerterne holder ham fanget i et uigennemtrængeligt mørke. Jeg tager hans hånd. Den er kold og benet.
Er han død?
En sky glider væk fra solen, det grå lys forsvinder, og vintersolens stråler sitrer på stuegulvet og rammer akkurat fodenden af hans seng.
”Kan du huske varmen i Columbia, far?”
Han trykker min hånd, ganske svagt, næsten umærkeligt.
Jeg forestiller mig, at han registrerer lyset i rummet og mærker varmen fra kakkelovnen. Måske oplever han den som tropisk varme. Måske går han en sidste tur gennem Barranquillas gader. Husker han, hvordan vi gik der for ikke så længe
siden – far og søn gennem stanken, omgivet af liv? Vores første og sidste rejse sammen. Jeg håber det. Han fortalte mig
altid, hvordan han elskede at rejse ud i sine tanker, og hvordan han var med mig, når jeg rejste med rygsæk fra Mexico
til Argentina.
Et kort sekund føles det, som om vi er sammen igen, sådan
som vi var i Columbia. Jeg kan mærke varmen, huske vores
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samtaler og den lange køretur fra Barranquilla til Poponte.
Men så fyldes fars ansigt endnu engang med uro. Han slipper
min hånd, fingrene bliver stive og begynder at ryste. Under
de lukkede øjenlåg hopper øjeæblerne, og læberne trækker
sig tilbage om tænderne. Han har ingen kontrol, og jeg kan se,
hvor ondt han har.
Jeg kalder på mor. Hun giver ham morfin, imens jeg sætter
Cesária Évora på anlægget og håber, at hun vil træde ind i
hans drøm og danse med ham på en af Cap Verdes beværtninger. Men Cesária bliver inde i højtalerne; hun er så tyk, at
hun ikke kan komme ud.
Smerterne har igen magten over far. Han skærer tænder,
gisper og ryster på hænderne, indtil morfinen gør sit indtog.
Så bliver han blød igen. Musklerne falder til ro, og åndedrættet finder atter en fast rytme, ligesom musikken.
Jeg følger hans kampe fra sengekanten.
Nogle er korte, andre er lange.
Man kan vænne sig til meget forfærdeligt, og man opdager,
at man alligevel falder i søvn om aftenen og sover til det bliver
morgen. Også dét er forfærdeligt.
Udenfor rusker blæsten i trækronerne, og bølgerne slår ind
imod klippekysten. Solen hænger lavt bag de grå skyer. Jeg
tror, han fornemmer det. Jeg tror, det minder ham om oceanerne: de lange dønninger og stormene og fiskeriet. Jeg fortæller ham, at han sejler på Det Indiske Ocean, og at mor er
ved hans side.
”Solen skinner næsten ikke,” siger jeg. ”Bølgerne er enorme,
grå og hvide, og ruller ind fra styrbord. De kaster jer frem og
tilbage, men I er rolige. Du er en fremragende kaptajn, og I er
aldrig bange for alvor. Ikke engang i de sorte nætter, der er
fulde af vind, og hvor man kun akkurat kan skimte månen
bag skydækket. I er forelskede. Sjælefrænder. I håber på et
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barn, men I ved endnu ikke, at det faktisk er her, denne nat,
jeg bliver undfanget. Det er midt i den værste storm, jeres
kærlighed kulminerer.”
Far elsker den historie. Det sydende, dødbringende ocean.
Den fraværende sol, sejlskibet, kampen mod elementerne. Og
mig, der bliver undfanget.
Vi havde prøvet i tre år, min dreng. Men der skulle en kolossal
storm til! Jeg har hørt den historie tusind gange. Ordene er
stadig mere hans end mine, men kun lidt endnu.
I dag er hans drømme stille, og øjenlågene er tunge og ubevægelige. Munden er træt, halvt åben, tør. Mor drypper et par
dråber koldt vand på læberne. Han stønner svagt, tungen
kommer lidt frem, men så mister han pusten og synker det
sidste stykke ned i madrassen. Jeg kan mærke en svag panik
– hjertet, der slår, pulsen, der stiger. Jeg leder efter smilene og
taler til ham, imens jeg er på udkig efter antydninger af drømmebilleder.
”Sover du, far?” hvisker jeg. ”Sover du? Vil du høre noget
fantastisk?”
Jeg jager en form for bevidsthed og stiller spørgsmål, men
far er stille. Mor kigger på mig uden at sige noget. Jeg kan
mærke hendes blik på min kind, men kan ikke dreje hovedet
og møde hendes øjne.
”Jeg har tænkt mig at bestige Kilimanjaro, far,” siger jeg.
”Jeg vil gå turen alene, og bagefter vil jeg rejse rundt i Afrika.”
Mor smører læbepomade på de sprukne læber.
”Far?” siger jeg igen. ”Kan du høre mig?”
”Lad ham få lidt fred,” hvisker mor.
Jeg tager mig sammen og ser på hende. Hun er så rolig og
smuk, hendes øjne er så blå. Hun ser stadig ung og stærk ud.
Alle og enhver kan selvfølgelig se, at hun er yngre end far.
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Der er atten år imellem dem for at være helt præcis, men indeni er hun ældre. Hun har altid været gammel, selv da hun
var barn. Havde hun været ung indeni ligesom ham, var de
gået fra hinanden. Faktisk havde de aldrig fundet sammen.
De havde mødt hinanden, og han havde givet hende jobbet
på restauranten, grangiveligt haft et godt øje til hende, inviteret hende ud og så videre, men det var blevet ved det. Jeg
smiler til hende.
”Jeg elsker dig, far,” siger jeg vel vidende, at jeg ikke længere kan nå ham. Jeg befinder mig i de levendes verden, han
har en fod i de dødes.
Nu kommer tårerne.
Mor aer min ryg.
”Så, så,” siger hun, og i samme nu misser far med øjnene.
Han kan stadig fornemme hende imellem mørket og morfinen. Hun er den sidste i hans verden. Men inden længe, måske allerede i eftermiddag, forsvinder hun også, og han er
alene. Med døden.
Jeg rejser mig, så de kan være alene en sidste gang.
Fra køkkenet slører udsigten til.
Jeg ved ikke, hvor min søster er.
Jeg er også forsvundet.
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Min storebror er tilbage i København. Hos sin egen familie.
Han sagde farvel i sidste uge, fordi han ikke ville se far sygne
hen og miste evnen til at tale. Han ville ikke se det sidste af
forfaldet, ikke se ham dø.
Trygve har altid boet i København og altid haft sit eget liv
– ude af syne, men aldrig ude af mine tanker. Som barn
tænkte jeg altid på ham og fortalte stolt om min bror til alle,
der gad lytte. Når han kom på besøg, havde han altid musik
med, som udvidede min verden, næsten sprængte den, og jeg
kopierede ivrigt over på kassettebånd og tog dem med i skole.
Dizzy Mizz Lizzy, Nirvana, Pearl Jam, Run DMC, Prodigy.
Det var lyden af hans liv. Uforståeligt og magnetisk. Men det
bedste ved Trygve var, at jeg kunne mærke, at han kunne lide
mig. Modsat mor og far ville han altid lege og spille fodbold,
lytte til musik, se film og spille Dungeons and Dragons. Det
var som at have en bror fra et hemmeligt og mytisk land, og
når han kom på besøg, følte jeg, at der var en gud, som belønnede mig. Trygve er mit kød og blod, også selvom vi bare er
halvbrødre. Jeg elsker ham, jeg har altid set op til ham. Og nu
er han her ikke.
Havde vi haft samme mor, havde han siddet ude i køkkenet
nu. Han havde været opmærksom og beroligende og sagt alt
det, jeg ikke formår. Han havde været sød ved mor, i stand til
at trøste Amalie og hele tiden have været nærværende, for sådan er han. Også selvom han har børn, der savner ham og er
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et andet sted. Trygve er ikke en drømmer.
På badeværelset vasker jeg mit ansigt. Det kolde vand risler
ned over huden og renser det røde ud af øjnene, køler og fjerner den lette hævelse. Intet som vand minder mig om liv: lyden, følelsen, de amorfe bevægelser og de utallige nuancer af
blå og grå og grøn. Jeg åbner munden og drikker fra hanen –
store, kolde slurke – og forsøger at glemme Trygve. Der er
ingen grund til at bruge mere energi på ham. Far ligger i
stuen. For døden. Så tæt på, at vi kan se den. Det er ham, jeg
skal tænke på. Det er hans sidste timer, jeg skal forsøge at gøre
smukke og blide. Det er mor, jeg skal hjælpe, og Amalie, jeg
skal holde om. Jeg har aldrig været stærk, sådan som Trygve
er. Min styrke er anderledes, den vender indad. Men det er
hans, jeg skal bruge nu.
Jeg sætter mig ved køkkenbordet, hælder kaffe op og smiler
forsigtigt til mor og Amalie.
”Godmorgen,” siger jeg.
”Godmorgen, min dreng,” siger mor.
Min søster siger ikke noget. Det er næsten, som om hun er
holdt op med at eksistere. Hun svæver rundt i huset sammen
med døden. Vi ved, at hun er omkring os, men hun er tyst og
transparent.
Jeg drikker af kaffen; den er varm og stærk og får mig til at
huske noget, som far engang sagde: Den skal være skoldhed og
sort som ind i helvede. Det var vist noget, han havde hørt i Columbia. Han elskede kaffe, og han elskede Columbia – hans
andet hjemland. Og uden at vide det med sikkerhed, tror jeg,
at det var dér, han fandt sin kerne. Stemningen i landet tilbage
i tresserne var så fjernt fra alt det, han kendte, og menneskene
var så anderledes – så farlige, sentimentale, mangefarvede og
uhørt romantiske. Her så han pludselig sig selv som en helt
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naturlig del af bybilledet og af livet.
Far var eventyrer, men havde ingen interesse i de mere almindelige attraktioner som fæstninger og vandfald. Han var
på jagt efter hverdagen. Da vi mødtes i Columbia, sad vi en
hel dag på en rasteplads nogle kilometer uden for Valledupar
og så på alle de kæmpemæssige lastbiler læsset med kul og
palmeolie og på chaufførerne, der spiste frijoles og drak kaffe
fra små plastickopper fyldt med sukker. Se! råbte far begejstret. Se, der! Hold da op! Om aftenen så vi hanekamp. Vi var
de eneste rejsende, og for de lokale familier var vi lige så
spændende som det sprøjtende blod og de døde haner i arenaen. Det var frygtelig varmt. Luften klistrede til vores hud,
der blev råbt og hujet, og jeg vandt en masse penge. Omtrent
lige så mange som far tabte. Sikken en masse blod! Jeg husker
hans udbrud, og hvordan han grinede.
Far elskede det almindelige liv på ualmindelige steder, og
han brugte helst tiden på at slentre rundt på havnekajer, spille
skak på åbne pladser og besøge markeder og supermarkeder
uden at købe noget. Hans historier var altid fulde af mennesker og hændelser, ikke af steder eller historiske begivenheder, og alle disse historier gjorde mig ivrig efter selv at
komme ud og se det hele. Jeg ville følge efter ham, før verden
blev kedelig og tam. Mere end noget andet ønskede jeg at
være hans ligemand.
Amalie prikker lidt til sit spejlæg. Mor følger med: Spiser hun
overhovedet?
Jeg prøver at fange deres opmærksomhed. Jeg vil gerne fortælle dem noget, men ved ikke helt hvordan. Eller hvad jeg
skal sige. Især Amalie forekommer mig at være langt væk. I
en anden mere æterisk verden. Hun er stille, ansigtet blankt
og gråt, og det er ikke til at sige, hvor hendes blik ender.
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Efter et par minutter lægger Amalie gaflen fra sig og forlader bordet. Hun går langsomt og lydløst, mens mors bekymrede blik følger hende hele vejen ind i stuen. Vi hører hende
sætte sig i den lille sofa ved sygesengen og tale til far. Kærlige
ord, der dirrer af sorg. Hendes stemme er mild. Hun taler så
fint og så sagte og holder gråden tilbage. Der bliver stille, og
vi kan høre, at hun putter sig ned under dynen, helt ind til
hans skeletkrop.
Huset bliver stille igen.
Så er det mig, der kigger ud ad vinduerne ved siden af mor.
Jeg undgår at se på hende, venter blot på, at en samtale sætter
i gang af sig selv, eller at også jeg kan være i stilheden. Der
går lang tid. Mor siger heller ikke noget.
“Jeg tror, han dør i morgen,” siger jeg for at bryde tavsheden.
Hun kigger på mig og begynder at græde. Det er første
gang, hun græder i mit nærvær, og hun prøver febrilsk at
stoppe. Anstrengelsen får hende næsten til at se uhyggelig
ud. Hun prøver at sige noget, men alle ordene drukner. Jeg
har lyst til at rejse mig og lægge armene om hende, jeg har lyst
til at undskylde og omfavne hende, men noget indeni forhindrer det. Jeg er lige så stivnet som bølgerne, der er frosset til
is på de mørke klipper.
Mor rejser sig og stiller sig ved køkkenvasken. Det er tydeligt, at hun prøver at genvinde kontrollen, men hun kan ikke.
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal trøste hende. Jeg har ikke ord
eller nærvær, ikke overskud ligesom Trygve, og da hun vender ryggen til mig for at pudse næse, skynder jeg mig op på
loftsrummet.
Her står fars computer, en gammel stationær pc fra starten
af nullerne, ved siden af hans malerier og et udstoppet
vildsvin, som han engang fik af en polsk fisker. Det er en fej
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handling at gemme sig heroppe, men det er alligevel det, jeg
gør. Loftet er koldt og fugtigt, og kulden mellem de skrå
vægge trænger hurtigt ind gennem næseborene og munden,
gennem alle porerne i huden. I køkkenet hulker mor endnu;
lydene stiger op igennem gulvbrædderne. Hun kan ikke
stoppe, der er gået hul på hende.
Endelig forlader hun huset.
Fra kvisten ser jeg hendes lille skikkelse hugge brænde. Hun
løfter øksen, spreder benene en smule, tager en dyb indånding, hugger til. Træet flækker og springer ud i sneen. Brændestykkerne lægger sig omkring hende som et mønster, en
spåkone kunne se hendes fremtid i. Mellem hver brændeknude, som hun løfter fra stablen over til stubben, tørrer hun
ansigtet med bagsiden af vanten. Jeg drejer hovedet væk og
kigger ned langs klippekysten, holder blikket på vandkanten
og på bølgerne, der brydes mod klipperne, inden de transformeres til skum og glimter i luften.
Jeg er vokset op her. Landskabet sidder i mig, det er en del
af mig. Jeg kender hver en klippe, hver en bugt, men at se det
sådan her, hvidt og bart og pakket ind i is, er et nyt syn. Alt
er faktisk nyt, tænker jeg. Alt kan forandres under ekstreme
forhold. Men der må stadig være et udgangspunkt, en kerne,
der altid er den samme.
Væggene på mit bardomsværelse er gullige og plastret til
med fodboldplakater. På reolerne står gamle bøger om krybdyr, pattedyr, insekter og edderkopper. Som barn fandt jeg ro
ved at læse om naturen, især om de farlige dyr, men nu er der
ingen ro. Slet ikke i bøgerne eller i minderne.
Mor er på vej op ad trapperne. Jeg ligger på sengen og stirrer
på mit gamle legetøj, de fyldte reoler og den udstoppede
musvåge på hanebjælken. Den kigger på mig med sine døde
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glasøjne. Da jeg fandt den, var den stadig levende. Den lå i
skovbunden med en brækket vinge, og øjnene fulde af panik.
Jeg hentede mor, som svøbte den i sin tykke frakke og bar den
hjem i stalden. Vores kat lagde en mus, den netop havde
fanget foran hoveddøren, som den plejede, og smøg sig om
mine ben, fordi den ville aes og roses. Jeg jog katten væk, og
mor gav musen til musvågen, som grådigt slugte den uden en
lyd. Det var en stor oplevelse for mig: råt og ægte, liv og død.
En time senere kom Falck i en af deres røde biler. De sagde,
at mor havde været modig, men også dumdristig sådan selv
at bære en rovfugl med skarpe klør og næb hele vejen hjem.
Musvågen var desværre dødsdømt, de blev nødt til at tage
livet af den. Men vi kunne jo udstoppe den, hvis vi ville. Det
måtte vi gerne.
Mor er på loftsrummet nu. Kigger hun mon på fars malerier? Hendes skridt er svage, næsten lydløse, men stiger så i
styrke. Måske er en undskyldning slet ikke nødvendig, tænker jeg. Det er muligvis godt, at hun endelig græd.
Hendes skygge kommer til syne under døren. Hun bliver
stående et øjeblik, tager så fat i håndtaget og træder ind på
mit gamle værelse. Hun smiler venligt til mig og sætter sig i
fodenden.
Hendes tøj dufter af træ, og den dårlige samvittighed vender tilbage med fornyet kraft. Først og fremmest på grund af
det jeg sagde, men også fordi jeg ikke hjalp til med at hugge
brænde. Min fars stemme råber ad mig omme bagest i hovedet: Hvorfor hjalp du ikke din mor? Det var forkert af dig! Stemmen lyder lige så arrig som dengang, jeg kørte hans Mercedes
ind i en brandhane og ridsede hele siden. Men jeg er voksen
nu, 25, og prøver at ignorere ham. Jeg hviler øjnene i mors
rynkede ansigt, men det hjælper ikke. Hun er så porøs. Og
hver dag bliver hun tyndere og mindre.
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Min hånd begynder at ryste, åndedrættet intensiveres. Jeg
ville ønske hun tog ordet, startede en almindelig, lille samtale
om vejret eller sådan noget, men det er mig, der skal sige undskyld, ordentligt, så hun virkelig forstår mig. Den ufølsomhed, jeg udviste, og skammen, der brænder.
Mor lægger hånden på mit skinneben, men lægger ikke an
til at sige noget. Hendes opmærksomhed forsvinder langt ud
ad vinduet. Ud til bølgerne og himlen og mågerne, der svæver op imod vinden og næsten står stille på den blå baggrund.
Jeg ved, at hun har brug for at anskue livet som et mirakel.
Jeg ved, at det er i naturen, hun skal finde ro.
”Jeg er ked af det, jeg sagde i morges,” siger jeg. ”Jeg ved
ikke, hvorfor jeg sagde det. Det røg bare ud.”
”Du behøver ikke at tænke på det,” siger hun.
”Jeg mener det!” holder jeg fast. ”Jeg skulle have tænkt mig
om. Måske var det mig selv, der havde brug for en tidshorisont. Det var det nok. Nej, jeg ved det ikke.”
”Det er helt i orden,” siger hun og sender mig et lille, skævt
smil.
Jeg vil gerne undskylde mere, så hun virkelig forstår, hvordan jeg har det. Men hun ikke vil tillade det. Det er jo også
synd for mig. Hun rejser sig og forlader værelset. Jeg har lyst
til at stå op og følge efter hende – være den søn hun fortjener.
Alligevel bliver jeg liggende i sengen. I døren vender hun sig
om.
”Jeg håber, han dør i morgen,” siger hun. ”Jeg synes, han
skal have fred nu.”

21

3

På det åbne loft hænger langt de fleste af fars malerier: lærreder fulde af kroppe og groteskheder. Der er malerier af nøgne
kvinder og kogalskab, selvportrætter og portrætter af forkrøblede mænd, magtfulde mænd og fede kællinger. Der er
portrætter af min mor som en fed kælling og som en tynd kælling, malerier af mærkværdige bordeller, provinsielle swingerklubber, trehovedede babyer, muslinger og rovfisk blandt
koraller, der til forveksling ligner kønsdele. Far elskede malere som Otto Dix og Francis Bacon, men også Chagall og
Nolde, og det var sådan han forsøgte at male.
Mor har aldrig sat pris på malerierne, selvom – eller måske
fordi – hun figurerer på mange af dem. Kun maleriet, hvor
hun svæver nøgen over et mørkeblåt ocean, og hvor hendes
krop kun er en anelse større, end den i virkeligheden er, hang
en kort periode i stuen. De andre har altid været henvist til
loftet, værkstedet eller hønsehuset.
Far solgte et par stykker, men fortrød altid bagefter, så det
holdt han op med. Det var altid de bedste, folk købte.
Jeg kigger længe på værkerne, mister fornemmelsen af tid
og sted. Husker, hvordan han så ud, når ham malede. Husker,
hans mange perioder. Så henter jeg en stol fra mit værelse og
sætter mig foran computeren. Jeg venter på internetforbindelsen. Det tager lang tid, men jeg kan ikke hidse mig op i dag.
Alt går langsomt: alle tanker, alle bevægelser, alle samtaler.
Der er mail fra forlaget…
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De meddeler, at mit manuskript er sendt til tryk i Letland,
og at jeg inden længe kan holde min debutroman i hånden.
Der er endda roser og store forventninger til mig, og min forlægger, Leif, har sat et fint beløb af til markedsføring. Min forfatterdrøm er gået i opfyldelse, og jeg ved, at jeg burde være
lykkelig. Men det er ikke en god tid at være lykkelig i. Og så
er der alle ordene i bogen, alle kapitlerne og den historie, de
bliver til. Når mor læser den, bryder hendes verden sammen,
og det er bogen ikke god nok til at retfærdiggøre. Den bliver
ikke en klassiker i moderne litteratur. Skal jeg være helt ærlig,
så er det en tåbelig og ligegyldig bog, fyldt med ludere og
stoffer og pral. Forfatterdrømmen er på ingen tid blevet forkvaklet og deform. Det er ikke længere en bog – det er noget
destruktivt. Den er ikke skrevet, fordi jeg ville være forfatter,
eller fordi jeg ville skabe et smukt værk, men fordi jeg ville
bevise noget.
Jeg har ingenting haft på hjerte.
Bogen kommer ikke til at gøre andet end skade.
Jeg burde være stolt. Det er i hvert fald det, alle siger, jeg
burde være. Og jeg burde være spændt.
Hen over julen talte min mor ikke om andet end den kommende roman. Det var vigtigt for hende at holde fokus på noget positivt. Far tilsluttede sig og ville under ingen omstændigheder tale om sin sygdom eller om noget som helst, der
havde med sygdom at gøre. Vores lille familie holdt vejret og
talte ganske sagte. Kun romanen kunne ændre denne stemning og sætte en livlig samtale i gang. Jeg blev flov, især fordi
jeg syntes, at min søster blev glemt.
Den jul skulle alle høre om bogen: vennerne, kollegaerne,
kassedamen, postbuddet og den tilfældigt forbipasserende.
Alle lovede de at købe den, så snart den var at finde på hylderne. Jeg kan se dem for mig siddende i deres provinsstuer,
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solidt plantet i lædersofaer under PH-lamper med sparepærelys. De læser bogen for min mors skyld, for at gøre noget
godt for hende. Pludselig lægger de den fra sig og husker med
overdreven empati på, hvordan hun lige har mistet sin mand.
Og så har hendes søn tilmed skrevet en afskyelig bog. En ganske rædsom roman!
Den dag, manuskriptet blev antaget, var far så stolt, at hans
øjne løb i vand. Han lo, mens han blinkede med det ene øje og
klappede mig på låret. To klap! Sådan som han altid gør…
sådan som han altid gjorde.
Senere den aften, da alle andre var gået i seng, læste jeg op
af manuskriptet for ham, og han kæmpede for at holde sig
vågen. Først sad han i lænestolen og lyttede, men da han blev
for træt til at sidde oprejst, og smerterne tog til, lagde han sig
på sofaen. Han lå med lukkede øjne og kom fra tid til anden
med små kommentarer, indtil han faldt i søvn. Jeg læste videre med hviskende stemme. Halvdelen af natten sad jeg på
gulvet ved den lille bordlampe og læste for min sovende far.
Min ryg krampede, men jeg ignorerede de stive muskler og
fortsatte dybere og dybere ind i romanen. Da jeg havde læst
den sidste sætning, åbnede han øjnene og smilede sit skæve
smil.
”Bravo, min søn,” sagde han. ”Bravo bravissimo!”
Jeg kan stadig huske, hvor lykkelig han så ud, og hvor lykkelig jeg selv følte mig. Jeg tror, det er sådan noget, man ikke
kan glemme. Det var en langsom og sagte eksplosion af tilfredshed og ro, som med ét sprang ud og livede op i den afkræftede mand. En tilfredshed, jeg instinktivt kopierede, og i
det øjeblik forsvandt cancerdiagnoserne og angsten. Han var
ung igen med en ung og stærk krop, og jeg var ung og stærk
– vi var ligemænd. Lige gamle, lige forrykte, lige frygtløse.
For første og sidste gang.
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Jeg sletter mailen fra forlaget. Tingene må bare gå deres
gang nu.
Det er pludselig blevet aften. Mon far når at dø, før det bliver
den 19. februar, sådan som jeg sagde i går? Betyder det overhovedet noget? Døden er her jo. Så det handler mere om hvordan end hvornår.
Far er omgivet af et endnu tættere mørke nu, som kun han
kan se. Vi andre ser skæret fra lamperne, fra kakkelovnen og
fra månen, i hvilket hans udsultede krop falder til ro.
Mor sidder ved hans side og taler til ham, men han kan ikke
høre hende. Mørket har taget over, og han er helt alene. Hun
tager hans unaturligt store hånd i sin, helt forsigtigt, så det
ikke gør ondt, og hvisker de sidste kærlige ord i hans øre. Så
kysser hun den grågule pande og lader øjnene vandre hen
over hans ansigt. Jeg tror stadig, hun kan se den store mand,
som hun forelskede sig i for næsten fyrre år siden. Jeg kan
også se ham: den legende, rastløse far fra min barndom.
Amalie ser på mig. Det føles, som om jeg ikke har set hende
i ugevis. Så rejser hun sig og henter vin.
Jeg drikker næsten hele flasken på tyve minutter. De andre
drikker ikke noget. Deres glas står på bordet foran dem som
rekvisitter på et filmsæt. Udenfor blæser vinden op, og bølgerne kan svagt fornemmes i baggrunden. Det er bare os tre
nu. Vi sidder på række, som var vi vidner til et smerteligt forsvindingsnummer. Far er på vej væk, og han kommer aldrig
tilbage.
Amalies øjne er våde, ligesom mors, men det er endnu ikke
tid til at græde. Klokken nærmer sig forsigtigt midnat. Vinden
i trækronerne lyder som en sagte hvisken, som taler de afdæmpet om døden og bliver enige om, at mennesker dør
bedst om natten.
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Min mor slukker lysene; kun stearinlysene i vindueskarmen
og den gamle lampe over spisebordet lader hun brænde. Alt
er mørkt nu. Vi er skygger og konturer.
Træerne ønsker ham god rejse.
Bølgerne ønsker ham god rejse.
Vinden ønsker ham god rejse.
Vi ønsker ikke længere noget.
Vi venter.
Vi sidder i sofaen og venter opmærksomt.
Hans indåndinger er ganske små og lette, pauserne imellem
dem bliver længere og længere. I kakkelovnen slukker gløderne en efter en, mens bløde skygger kæler for ham. Mørket
vinder indpas.
Min søster lukker vinduet, vi befinder os i et vakuum – et
sted i tid og rum, som vi altid vil kunne vende tilbage til. Far
fornemmer freden, og uden at vide det indstiller han kampen.
Vi ser ham dø.
Ganske fredeligt.
Jeg ønsker, at hans sidste sekunder er krystalklare. At han
ser os gennem en sprække i øjenlåget. At han ser ansigter
fulde af liv og indser, hvor elsket han er. Ville en sidste lykkefølelse så ikke finde vej ind i hans trætte hjerte? Eller er det
sådan, at han på en måde ser os dø, nu hvor vi ser ham dø?
Og betyder det så, at også huset og naturen dør for ham sammen med hans minder og drømme og liv?
Vi sidder i stuen, og jeg tør ikke at sige noget. Mine tanker
er mørke og kolde og fulde af død. Jeg stoler ikke på mig selv.
Amalie begynder at græde. Først stille, men hurtigt kommer
de tunge hulk fulde af smerte. Det lyder hjerteskærende. Mor
rejser sig og lægger armen om hende. Hun begynder også selv
at græde, men mere behersket, sådan som hun synes, hun
skal.
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Jeg henter en flaske portvin.
Mor rejser sig og placerer en salmebog og en digtsamling
under fars hage. Pablo Neruda – den eneste digter far kendte
og læste, men til gengæld elskede højt. Hun må have lagt den
frem sammen med salmebogen, netop til dette formål.
Jeg skænker portvinen op, kysser min søster på kinden og
får våde læber. Endelig får jeg også et par tårer ud selv, men
det er svært at græde. Jeg ved ikke hvorfor.
Vi drikker ud og sluger sovepiller. Resten af natten sover vi
alle sammen på samme måde.
Jeg vågner tidligt, ør i hovedet efter vin og sovepiller. Mor og
Amalie er i stuen. Deres stemmer er klare og glade.
”Se!” siger min søster. ”Han smiler.”
Og det er rigtigt. Fars lille smil er tilbage, selvom han er død.
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Fire dage efter begravelsen sidder jeg på bureauet. De andre
farer rundt mellem kaffeautomaterne, møder og samtaler
fulde af latter og hurtige bemærkninger. Lige så travle som de
plejer at være, lige så optimistiske eller blege af stress, som
altid – på jagt efter anerkendelse og lønstigninger. Jeg siger
ikke noget. Jeg sidder foran mine skærme med hovedtelefoner på. For mig selv. Afsondret. Og alligevel har jeg aldrig
fyldt så meget i et lokale. Der er et felt omkring mig, der suger
al munterhed og dagligdagstrummerum ud af livet. Jeg er et
forstyrrende element – et hus inden i et hus, kæmpestor og
tung. Mine knogler er forurenede mursten, min hud er asbest,
mit ansigt er beton.
Alle kigger med skjulte blikke fulde af ubehag, som byggekonsulenter, der vil brænde hele grunden ned, og jeg forstår
dem faktisk. Der er ingen, der kan lide den slags tragedie. Ingen, der kan lide at mærke sorg på denne måde.
Derfor ignorerer jeg mine kollegaer, både for deres skyld og
for min egen. Jeg ignorerer dem ved at overfokusere på mit
arbejde. Jeg har mit hoved stukket frem, så det er omringet af
de tre skærme, der fylder hele mit skrivebord, og på den måde
danner de et skjold rundt om mig. Den højre skærm er min
monitor, her kan man se filmen, jeg klipper. Skærmen i midten
viser en timeline, hvor små visualiseringer af de klip, som filmen består af, kan ses. Skærmen til venstre er til effekter – visuelle og auditive.
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”Ser godt ud!” er der en, der siger og klapper mig på skulderen.
Han er en af de nyansatte, en ung fyr på min egen alder. Mit
indtryk af ham er, at han er kæk og højrøstet, ikke alt for dyb,
men kvik og direkte. Han er formentlig klient service manager-et-eller-andet. Jeg kender ham ikke og kan heller ikke huske hans navn. Han kigger på min monitor, der viser et ungt
par, der forelskede kigger på hinanden. De spiser TicTac, står
på rulleskøjter og griner fjoget. Han bliver stående, så jeg tager
mine hovedtelefoner af.
”Tja… ” siger jeg en anelse skeptisk og smiler bredt med meget lukket mund.
Det er en komplet latterlig produktion, blottet for ånd og idé,
faktisk værre end det. Reklamen er en dårlig efterligning af en
gammel Mentosreklame. Jeg vil faktisk gå så langt som til at
sige, at det er pinligt, at vi som bureau har produceret den.
”Må jeg se den fra start?” spørger han.
Jeg er halvvejs færdig, så det giver ikke mening at se den nu.
Jeg trækker på skuldrene.
”Kom nu!”
Jeg sukker og slår langfingeren hårdt ned på enter, så filmen
begynder fra start. Han rynker brynene, flytter endelig hånden
fra min ryg og ser på filmen med stor og alvorlig intensitet.
”Jeg ville nok holde klippet på pigen en anelse længere,” siger han. ”Hun er jo ret lækker. Og så finde noget andet musik.
Det er godt nok tegneserieagtigt, det der.”
”Normalt ville jeg give dig ret, men ikke til den her film,”
siger jeg.
”Hvad mener du?”
”Det er jo et plagiat, så det bedste er nok at skabe en anderledes lydside, sådan lidt plasticagtig og hurtig og også klippe
den meget hurtigere.”
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”Plagiat?”
Han ser forbavset på mig, ulmende af påtaget mistro. Ved
han ikke, at min far er død, ved alle ikke det?
”Af Mentosreklamen,” siger jeg. ”Det er jo den samme film.”
”Jeg er ikke enig,” siger han. ”Må jeg se den igen?”
”Nej.”
”Nej?” Han kigger spørgende på mig, kniber det ene øje i.
”Jeg skal arbejde nu,” siger jeg. ”Skal du ikke også det?”
”Det her er jo mit arbejde.”
”Vel ikke at give feedback på film, som kun er halvt færdige?”
”Hvorfor ikke?”
”Du kan se den end of day.”
Han puster luft ud gennem næsen med en lang, tør lyd.
”Hvorfor er det så vigtigt?” spørger jeg.
”Fordi jeg har skrevet den,” siger han med en pludselig
kulde i stemmen.
”Du er altså den nye tekstforfatter,” siger jeg. ”Jeg sender
den til dig i det sekund, jeg har den færdig, okay? Det skal nok
blive rigtig godt!”
Han smiler, vender sig og går.
”Hvad er det nu, du hedder?” råber jeg efter ham.
Han svarer ikke. Går bare videre, som om han ikke hørte
mig.
Den lille kontrovers har gjort mig opstemt, frydefuld. Det er
uvant. Uoverensstemmelser og konflikter plejer at gøre mig
utilpas. Jeg tager hovedtelefonerne på igen og stikker hovedet
ind mellem de tre skærme. Jeg bevæger mig baglæns i filmen, tilbage til start, og klipper historien så hårdt som muligt.
Der er ikke tid til at dvæle ved så meget som et enkelt billede,
ikke engang af den smukke pige på rulleskøjterne. Alt er
dumt, alt er grimt. Jeg klipper alt det fra, jeg kan. Nu møder
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drengen sin udkårne seksoghalvfems frames tidligere. Sidste
frame fryser jeg. De smiler, øjnene er åbne og fulde af idioti.
Logo og stort skilt på:
VIND ET ÅRS FORBRUG AF TICTAC!
SE HVORDAN BAG PÅ PAKKEN.
I kantinen taler en af mine kollegaer om sin musearm. Han
smøger skjorten op for at vise, hvor det gør ondt. Jeg kigger på
musearmen, men det eneste, jeg kan tænke på, er, hvordan det
ville se ud, hvis jeg slog ham i ansigtet. Et hårdt slag lige på
næsen, så blodet piblede ud og dryppede ned på hans sirligt
anrettede frokosttallerken.
”Er du okay?” er der én, der siger og lægger hånden på min
skulder.
”Ja!” siger jeg automatisk og lidt for højt.
Stemmen tilhører en ung pige. Hendes ansigt forekommer
mig åbent, fuld af tung medfølelse. En sart citrusagtig parfume, som blander sig med en duft af nyvasket tøj, møder
mine næsebor.
”Jeg mener… ” siger hun og rømmer sig. ”Jeg er virkelig ked
af at høre om din far.”
Jeg har set hende før, endda lagt mærke til hende. Hendes
bevægelser og hendes mørke, næsten sorte øjne, kindbenene
og den lille næse, rund og barnlig, munden og hofterne. Men
jeg har aldrig snakket med hende eller duftet til hende, og
selvom det er en meget indbydende duft, forstår jeg ikke,
hvorfor hun pludselig opsøger mig på denne måde.
”Det gør mig ondt,” siger hun. ”Min far døde også af kræft.”
Hun har arbejdet her nogle måneder. Jeg tror, hun kom samtidig med den nye tekstforfatter. Alima hedder hun. Jeg kan
huske hendes navn, fordi hun er en ud af to brune mennesker,
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der arbejder her. Den anden gør rent og hedder Mustafa. Han
har en ph.d. i økonomi, men taler dårligt dansk og er heller
ikke så god til at gøre rent. Men det betyder ikke så meget. Det
er ikke derfor, Mustafa er her.
Alima. Det klinger godt, et smukt navn, og jeg har flere
gange fantaseret om hende. Det er altid noget med, at hun
trækker mig ud på toilettet og afklæder sig, lægger sig på knæ
på de hårde fliser, løsner mit bælte og krænger bukserne af.
Men vi har aldrig talt sammen. I mine fantasier siger hun aldrig noget.
”Tak,” siger jeg, selvom jeg ikke bryder mig om opmærksomheden og ville ønske, at hun lod mig være i fred. Der er
noget falskt over hendes venlighed, og hendes interesse i min
tragedie er usmagelig. Hvorfor taler hun ikke med Mustafa?
Han er her sandsynligvis, fordi halvdelen af hans familie er
blevet bombet eller dræbt eller sådan noget. Jeg gætter på, at
hans historie er langt værre end min. Hvorfor ellers gøre rent
på et dansk reklamebureau, når man har en ph.d. i økonomi?
”Du kan da ikke sige tak, når hun fortæller dig, at hendes far
er død af kræft,” siger den nye tekstforfatter.
”Det er lige meget, Karl,” siger hun.
Jeg kigger undrende på ham. Karl – det er altså det, han hedder. Han ser på mig med hårde øjne og på Alima med en venlig foragt. De kender hinanden.
”Hvad mener du?” spørger jeg og vender mig så mod Alima.
”Sagde du, at din far er død af kræft?”
”Ja, men det gør ikke noget.”
”Det hørte jeg altså ikke,” siger jeg. ”Undskyld.”
”Frederiks far er også lige død af kræft,” er der en, der hvisker til tekstforfatteren, og en ordstrøm på kryds og tværs af
bordet – afdæmpet, men intens – opstår ud af denne ene replik. Folk kondolerer både til mig og til Alima, mens de lægger
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hovedet på skrå og smiler på den der blide, ufarlige måde.
Kun den unge tekstforfatter rejser sig.
”Det vidste jeg jo ikke,” mumler han og smider det sidste af
sin frokost i skraldespanden.
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Jeg tænder for bruseren, trækker badeforhænget for og sætter
mig på toilettet. Jeg lytter til dråberne, der springer på fliserne
og samler sig igen, inden de bliver til en strøm af vand, der
løber videre ned i mørket.
Ingen ved, hvor de er på vej hen. Man kan vågne en morgen,
og verden er forandret.
Man må starte forfra.
Indtil for et år siden var jeg omgivet af mennesker. Jeg havde
mange omgangskredse. Nogle kunne jeg blande, andre havde
jeg for mig selv. Jeg kunne godt lide at dele det op. Være forskellige udgaver af mig selv sammen med forskellige folk.
Johannes var en af mine bedste venner. Vi blev venner en
aften i byen, fordi jeg kyssede hans bedste ven, Kasper, på
munden. Jeg var fuld og drillede Kasper, fordi jeg kunne se,
hvor macho han ønskede at være. Han blev rasende. Er du
bøsse eller hva’? råbte han. Jeg aede ham på kinden og prøvede
at kysse ham igen. Det ved jeg ikke, men du ligner altså en pige,
svarede jeg ham. Han skubbede mig væk, og skulle til at slå
mig, da Johannes skraldgrinende stillede sig imellem os.
Den aften begyndte vores venskab. Vi mødtes igen to uger
senere, da vi startede i 1.g på Bornholms Amtsgymnasium. Jeg
fandt hurtigt ud af, at Johannes var begavet, særligt musikalsk
og litterært, men han besad også en dumhed, og den elskede
jeg langt højere end hans talenter og intellekt. Han var kon34

spiratorisk og altid i pengenød. Nogle dage var han kristen,
andre dage buddhist. Han var stærkt optaget af psykedeliske
stoffer, efterlivet og Kierkegaards filosofi.
I dag er Johannes alternativ, gift med Sheela – en indisk pige
– og bosat i Berlin. Han er engageret i mysticisme, vaccinerer
ikke sine børn, spiser vegansk og tror på fjernhealing samt
stjernernes magt over vores tilværelse. Sidst vi talte sammen,
spurgte han mig, om min far havde prøvet at meditere canceren væk. Jeg kunne have tæsket ham, eller jeg kunne være faldet om af grin, men hans spørgsmål gjorde mig så paf, at jeg
bare blev stille, og så ævlede han løs om meditation og urtemedicin og en mand på tre hundrede år, der skulle leve et sted
i den indiske jungle.
Johannes er kærlig og uforudsigelig. Han springer til hver en
tid på en hvilken som helst vogn. Intet er for dumt til Johannes,
og det var hos ham, jeg fandt friheden. Jeg kunne blotte mig,
sige alt uden omsvøb, og som jeg troede, tingene hang sammen. Det var her min store kærlighed til ham lå gemt.
Vi havde en livsfilosofi, han og jeg. En meget simpel filosofi,
men alligevel svær at udleve: Mere af alt! Alt skulle prøves.
Alt skulle undersøges. Fornuften måtte ikke stå i vejen. Hellere
dø end at leve et upoetisk og afdæmpet liv. Vi kaldte det mega
living. Vi ville rejse, skrive, komponere, feste, elske, hade og
slås – eksplodere ud i livet og aldrig gå i seng, før vi faldt om
af udmattelse.
Det var sådan, vi begyndte vores forbrug af stoffer. Vi startede med hash, pot og skunk, så kokain og ecstasy og speed.
psilocybinsvampe, baby woodrose, mescalin, LSD. Og pludselig var København oversvømmet med MDMA. Alle tog det,
og vores lille kreds af weekendnarkomaner og hverdagsforbrugere voksede hurtigt. Vi lå i en sofa og åd en halv pose ad
gangen. Vi kunne næsten ikke tale, kun holde om hinanden,
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så lækkert havde vi det.
Jeg havde Margrethe med, min kæreste. Hun var altid med
ude. Vi hang sammen. Vi var midt i vores forhold, fire år var
vi sammen. Nu er det snart to år siden, vi gik fra hinanden. Jeg
kan stadig mærke bruddet. Det sidder i mig. Ligesom samtalen vi havde, da vi gik hjem den aften. Den blev starten på
slutningen: Hun syntes, vi skulle skrue ned for stofferne. Vi
var som spøgelser, sagde hun, og fra den ene dag til den anden
stoppede hun, mens jeg blev ved. Jeg prøvede at skjule det,
men det var umuligt, hun så det hver eneste gang.
Året efter døde vores ven Marie af en overdosis. Jeg blev ved
med at tage stoffer, ræsonnerede at Marie bare var for vild og
gjorde det forkert. Det havde ikke noget med mit forbrug at
gøre.
Marie, Margrethe, Johannes.
Det føles som et helt liv siden.
Jeg savner Johannes. I dag savner jeg Johannes.
Savner at være dum.
Savner at tale med ham.
Vandet er præcist så varmt, som min hud kan tåle, og det lille
badeværelse fyldes hurtigt med hvid damp. Jeg mærker fugten i næseborene og i halsen, trækker den dybere ind og lader
den rense. Min hud bliver blød, så rynket, mit hjerte slår hurtigere. Jeg sveder, imens jeg bader. Står med lukkede øjne,
støtter hænderne mod væggen og lader hovedet hænge løst.
Jeg lytter til vandet, til mine tanker, til tiden der går. Til dråberne, der samler sig og løber ned i mørket.
Alt kan forandre sig på ingen tid.
Den hvide damp har fortættet sig og indhyller badeværelset
i en tyk, grå farve, der minder om en tågebanke tidligt om
morgenen. Men det er eftermiddag, min krop er varm og rød,
36

mine fingre hvide og opsvulmede.
Jeg tager ti dybe indåndinger og slukker for bruseren, drikker koldt vand fra vandhanen og tager morgenkåbe på. Stoffet
er hårdt mod huden, men absorberer de sidste dråber og beskytter mig mod den kolde luft, der cirkulerer i resten af lejligheden.
Jeg sætter vand over til kaffe og går ind i stuen, hvor jeg tænder for computeren og sætter musik på anlægget. Da kaffen er
klar, gennemgår jeg alle mine digitale rutiner: tjekker mails,
aflytter telefonsvareren, læser nyheder, Facebook, Instagram.
Jeg lurer på mine venner og bekendtes online-liv, på deres forestillinger om lykke. Hvad er så spændende, at det bliver lagt
ud til offentligt skue? Hvordan fremstilles det? Hvor ofte viser
de verden, hvad de laver, og hvor de er på vej hen? Er det ironisk eller oprigtigt?
Der er noget skummelt over at betragte dem på denne måde,
for det er ikke uden at dømme, og det er ikke for at glædes
over det, jeg ser – nærmere for at afsløre. Jeg kender dem jo,
og jeg kan se alle deres farvestrålende løgne og idiotiske forestillinger. Johannes, Margrethe, Pelle, Christian, Troels. De er
der alle sammen, side om side i ét stort feed, selv Marie er der
endnu. Hun smiler flabet og skeler lidt på det ene øje. Men du
er da død, Marie, er du ikke?
Johannes er i skoven med sin kone og deres datter. De besøger det træ, som hendes moderkage er begravet under. Jeg
prøver at grine, fordi det virker urkomisk på en så ublufærdig
måde, og fordi jeg har lyst til at grine. Men det lyder underligt,
forkert, som om jeg har glemt, hvordan man griner, og den
følelse, latter frembringer, bliver vendt på vrangen, så det er
alle de modsatte følelser, der træder frem: kulde, vrede, et
strengt fokus på en livsstil, der ikke er min.
Jeg klikker ind på Pornhub, ser nogle videoer, hvor smukke
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kvinder bliver kneppet fra sans og samling, selvom også dette
er gennemskueligt og afskyeligt. Jeg glemmer en stund alt om
moderkager og gamle venner, fyldes af en aggressiv brunstighed, onanerer og kommer, da manden i videoen kommer.
Så tørrer jeg pikken af i køkkenrulle, tager tøj på, læser de sidste mails og aflytter de sidste beskeder på telefonen. De
samme ord igen og igen, de samme gode intentioner.
Ord, der ikke ændrer noget.
Det banker på døren med lette slag. Jeg tager underbukser og
bukser på og slynger en T-shirt over hovedet.
Der står et hæsligt menneske derude i opgangen. Hans ansigt er misfarvet, som om det er falmet eller visnet. Hans øjne
er små og blodsprængte, og han har en tyk sved liggende på
tværs af panden. Han rømmer sig med en lyd, der sender en
væmmelig kuldegysning op igennem mig.
Mennesket i opgangen står med en pakke i den ene hånd,
og i den anden holder han et elektronisk apparat. Er han postbud? Går de virkelig så sløset klædt nu om dage? Han ligner
mere en evnesvag, der er kommet i besiddelse af et apparat,
han ikke aner, hvad han skal bruge til. Det er hovedformen
og sveden, måske halslydene, der får mig til at tænke sådan.
Af en eller anden grund kan jeg slet ikke fokusere på andet
end det blege, svedende måneansigt og de stupide øjne, der
nu blinker febrilsk. Han rømmer sig.
”Hrørr, hrøørr!”
Har han i sinde at kaste op på min dørmåtte?
”Skriv under her,” siger han med en grødet stemme og åndedrættet helt oppe i munden, idet han rækker apparaturet
frem imod mig.
Jeg skriver under med fire febrilske streger, og sekundet efter er han væk. Det er, som om han aldrig eksisterede. Jeg kan
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ikke længere genkalde mig ansigtet eller det korte møde, kun
følelsen af væmmelse og let panik hænger ved.
Jeg åbner vinduet og sætter mig i køkkenets grå lys med et
glas vand. En lugt af skrald strømmer ind fra gården, og den
friskhed, jeg havde forventet ved udluftning, kommer ikke. I
lang tid betragter jeg rummet uden følelse, men da et vindpust får det gulnede og fedtede gardin til at blafre, vågner jeg
fra min døs og flår papæsken op.
Ud springer fire bøger! Mit navn står på…
Jeg åbner den ene af dem, den knirker. Ryggen er hård – jeg
mærker på den – og papiret indeni er skinnende hvidt og knitrende. En vidunderlig duft fortrænger lugten af gammel
skraldespand. Aldrig har jeg duftet til noget så godt. Og mit
navn står virkelig på!
Jeg holder bogen i mine hænder, stryger det hårde omslag,
inspicerer omhyggeligt alle detaljer. Så læser jeg de første linjer:
Man overilter derude. Har du nogensinde prøvet at overilte? Hele ens hjerte bliver fyldt med luft, og man er sikker
på, at det sprænges, hvis ikke man gør noget.
En udmærket åbning, optimistisk og ungdommelig og naiv.
Måske poetisk. Jeg læser videre, sluger mine egne sider. Det
er som at læse en ny tekst. Jeg finder gode sætninger og vilde
scenarier – vibrerende, ildelugtende, morsomme. Jeg læser
sætninger, der giver ubehag og vækker angsten. Så er der sider, hvor glæden og euforien løber mig i møde. Igen og igen.
I cirkler. Men er det ikke sådan, livet er? Og hvad vil mor
tænke? Og Amalie? Skulle jeg måske ringe til min bror og tale
lidt med ham? Om bogen og om den panik, jeg føler i forbindelse med udgivelsen. Jeg overvejer det, men finder hurtigt
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ud af, at jeg stadig ikke lyst til at tale med ham. Efter fars bisættelse er han den sidste, jeg har lyst til at tale med.
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Mads sidder midt i stuen, omgivet af røg og tre lysende computerskærme. På en måde ligner hans arbejdsstation min, og
på en måde laver vi det samme. Men han arbejder hjemmefra.
Mads kan svine så meget, han vil – i hvert fald nu, hvor Camilla ikke er hjemme. Han kan ubemærket starte op sent og
lukke ned tidligt. Og en anden væsentlig forskel er, at han bor
i sin stol. Den er hans hylster, hans krop, i hvert fald en forlængelse af hans torso, der er krum og spinkel. Hans øjne er
små, i dag endnu mindre. Han kæderyger store, tunge joints,
og er næsten så meget i kontakt med sit projekt og sin stol, at
han kunne forveksles med en cyborg. Men nu hvor jeg er
kommet på besøg, bliver han nødt til at lukke ned. Han sukker og klør sig i håret.
”Er det robotfilmen, du arbejder på?” spørger jeg.
Så vidt jeg ved, arbejder han på en animationsserie om en
robot, der får en masse dårlige idéer. Men jeg er ikke sikker.
Det kan også være, at han allerede er blevet færdig. Det kan
også være, han har givet op.
”Ja,” siger han fraværende.
”Du må gerne arbejde videre,” siger jeg. ”Jeg kan bare se lidt
fjernsyn.”
”Nej, nej,” siger han. ”Det er altså helt okay. Nu er du her
endelig.”
Mads slukker computeren og tager fat i kørestolens joystick,
vender om, kigger på mig og smiler forsigtigt. Han er min
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ældste ven. Da fjerde klasse startede, sad han der pludselig,
lille og bleg med opmærksomme øjne. Han havde en skarp
tunge og var den bedste i klassen til alt. Især til at få vikarerne
til at græde. Ofte fordi han stavede bedre end dem og regnede
bedre end dem og var god til at fortælle dem, at de var fiaskoer. Mads’ far var også skolelærer, og når jeg var på besøg,
skulle jeg altid stave til svære ord eller regne noget ud. Hvis
jeg regnede det ud først, hvilket skete meget sjældent, grinede
hans far og hånede Mads. Langsommere end Didrik Dunk! lo han
og daskede til sin søn, der stod helt stille og kiggede på mig
med hektiske øjne.
Hjemme hos Mads var jeg Didrik Dunk. Jeg kunne ikke fordrage det navn, og jeg forstod ikke, hvordan en voksen – og
endda en skolelærer – kunne bruge et mobbenavn på den
måde. Men jeg var bange for ham, så jeg sagde aldrig noget,
ligesom Mads aldrig sagde noget.
Vi blev gode venner det år og legede ofte sammen efter skole
– for det meste hos mig. Men det var først året efter, da ulykken havde fundet sted, at vi blev bedstevenner.
”Sæt dig ned,” siger Mads.
Han triller hen til vinduet og åbner det med voldsom kraft,
som om det først nu går op for ham, hvor tilrøget stuen er.
Lyden af trafik udenfor kan svagt fornemmes, og det kølige
aftenmørke sejler hurtigt ind i stuen og lægger sig omkring os.
Jeg sætter mig tungt i den lyse sofa, tager hans klump fra
sofabordet og begynder at nulre hash ud i det omhyggeligt
foldede postkort.
Vi blev bedstevenner sådan for alvor, da han mistede
førligheden i sine ben. Vi løb langs markskellet og kastede
vandballoner efter en traktor, da Mads pludselig faldt og fik
sine ben kørt over. Jeg glemmer aldrig lyden og den efterfølgende ro – vinden, der hvislede gennem marken. Tiden gik
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i stå. Alt ophørte, kun døden nærmede sig, som om hans sjæl
allerede blæste afsted i vinden.
Så kom landmanden stormende ud fra sin traktor. Hans ansigt var fuld af rædsel, hans krop fuld af panik. Han råbte og
skældte ud og græd, og så kørte han afsted mod sin gård,
hvorfra han vel ringede efter en ambulance. Jeg sad hos Mads
i den gule rapsmark. Jeg turde ikke se på hans ben, der forvredet lå med fødderne ud til hver side, eller på hans ansigt, der
var frosset fast i en forfærdet grimasse. Jeg vidste ikke, om han
var død eller levende. Han var stille, bevægelsesløs, men jeg
syntes, jeg kunne fornemme et svagt åndedræt. Jeg strøg min
hånd over hans og gjorde verden omkring mig så lille, at det
eneste, der eksisterede, var vores to hænder.
Det var imens, han lå på hospitalet, vores særlige venskab
opstod. Han skrev breve til mig, og jeg skrev breve til ham,
som jeg sendte afsted sammen med Jumbobøger. Jeg kan ikke
længere huske, hvad der stod i brevene, men den samlede oplevelse, udbyttet af vores korrespondance, står meget klart: Vi
betød noget for hinanden. Vi betød noget i verden.
I de tre måneder, han lå på Riget, fik han et helt nyt bækken
af titanium, og i den tid lærte vi hinandens indre kerne at
kende. Vi behøvede næsten ikke ord, da han blev udskrevet.
Det er i hvert fald en tanke, jeg godt kan lide.
Mads og jeg er rigtige venner. Vi har set hinanden vokse op.
Han har kendt mine forældre, og jeg har kendt hans. Vi har en
fælles forståelse. Jeg kan læse hans blik og hans kropssprog,
og han kender mine tanker, før jeg giver dem ord. Men om et
halvt år bliver Mads far, og så er det slut. Jeg ved, at vores
venskab som følge heraf bliver en underlig afart af noget, vi
engang havde. Vi kommer til at ses på en kedelig måde, til kedelige børnefødselsdage og navnefester, og skulle vi endelig
få lejlighed til at være alene, vil Mads formentligt være træt og
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hele tiden se på sit armbåndsur. Sådan opførte min bror sig i
hvert fald i mange år, ligesom alle andre jeg kender med små
børn gør. De gennemgår alle sammen den samme forandring:
fra lykkelig og bange, til udmattet og usynlig. Og deres ansigter forandres. Måden de ser verden på forandres. De forandres.
Netop derfor holder jeg Mads lidt på afstand. Jeg aflyser
halvdelen af vores aftaler og udskyder resten. På den måde er
det mig, der er i kontrol, og tabet vil ikke føles så hårdt og abrupt. Det vil langsomt sive ud, som vand i et tilstoppet afløb,
blive fjernt og flygtigt, miste betydning, men erindringen af
det – vores samhørighed og barndommens stærke lykke – vil
ikke være overskygget af en brat afsked.
Det er lidt ufint af mig, men jeg må beskytte mig selv, og jeg
har ikke lyst til at opleve endnu et forsvindingsnummer. Slet
ikke Mads’. Desuden blev han allerede halvusynlig, da han
mødte Camilla, og da det viste sig, at de havde svært ved at få
børn, blev det endnu værre. Han var ikke til at opstøve nogen
steder. Han måtte ikke gå ud, og han måtte slet ikke drikke
eller ryge. Han skulle leve sundt og fokuseret. Allerede tre
dage før Camillas ægløsning skulle de have sex fire gange om
dagen, og sådan blev det ved indtil tre dage efter. Sådan var
det i to år, og Camilla blev da også gravid et par gange, men
aborterede hver gang efter et par måneder. Mange af deres
venner gik igennem det samme, sagde Mads, det er åbenbart
helt normalt. Når jeg endelig havde ham for mig selv, talte vi
meget om aborter, selvom vi hadede det begge to. Jeg tror faktisk ikke, at Mads kunne forholde sig til det eller helt forstå
Camillas dybe tristhed. Alligevel tog han altid emnet op, som
om det blev ham pålagt, eller fordi han følte sig som et dårligt
menneske, hvis ikke han talte om det.
”Nå, hvordan går det så?” spørger jeg.
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”Joh,” siger han tøvende. ”Camillas graviditet går godt, så
det er jo godt.”
”Hvordan går det med dig?” spørger jeg. ”Jeg kan se, du må
ryge hash igen.”
Han trækker på smilebåndet, lægger hovedet lidt på skrå.
”Camilla er jo på forlænget weekend hos sine forældre.”
”Er det godt at pleje den gamle hashoman?”
”Det ved jeg ik´…” siger han og trækker på skuldrene.
Har vi ikke noget at tale om? Er vores venskab allerede i opløsning? Noget kunne tyde på det. Men det kan også være,
fordi vi begge to er i en ny situation, som på en måde har et
fælles tema: Han skal være far, og min far er lige død.
Mads ved godt, at han burde spørge ind til mig. Høre, hvordan jeg har det og så videre. Han kan bare ikke lige nu, han er
for skæv. Han har røget hele dagen. Hvis bare han vidste, at
jeg heller ikke gider at tale om det. Men hvordan kan han vide
det? Vi har begge to opdaget, at vores hemmelige sprog, signalerne imellem os, er i uorden. Vi opdagede det allerede det
sekund, jeg kom ind ad døren. Jeg kunne selvfølgelig sige det.
Men hvordan siger man sådan noget?
Mads tænder jointen og ryger seks tunge sug. Gløden går fra
gul til orange til rød. Som en sol, der er på vej ned og hele tiden
vokser sig varmere og større og mere dødbringende. Jeg tager
solen i munden, og en lille undergang begynder. Jeg ryger
godt til, tager ti store hvæs og giver den først tilbage, da Mads
begynder at se længselsfuldt efter den.
Det er lang tid siden, jeg har røget, så jeg bliver skæv med
det samme. Det snurrer i hovedet, og jeg får let kvalme, men
jeg ved, at det snart går over. Mads kigger på mig. Han skal til
at spørge ind til mig nu. Jeg kan se det på ham, jeg kender ham.
Han tager tilløb, men hans hjerne vil ikke – det kan jeg også
se.
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”Skal vi ikke se en film?” spørger jeg. ”Jeg er totalt smadret
og vil egentlig bare stene, hvis du altså er frisk på det?”
”Klart,” siger han. ”Noget dumt?” Han læner sig ind over
bordet, skubber slikpapir og overfyldte askebægere til siden
for at finde fjernbetjeningen.
”Skal vi ikke også bestille noget mad?” spørger han og giver
mig jointen tilbage.
”Jo,” siger jeg.
Jeg ryger den til filteret, imens jeg kigger på Mads’ tykke kinder. De er blege og skinnende, ligesom hans blik. Han siger
ikke noget, leder koncentreret efter dumme film, finder måske
noget og begynder at riste endnu en cigaret.
Mine tanker accelerer. Jeg studerer min forkrøblede ven,
som han sidder slap og blød i sin elektriske kørestol. Pludselig
får jeg svært ved at abstrahere fra hans manglende næsetip.
Han mistede den sidste jul, da en stafylokokinfektion løb
løbsk. Nu prøver jeg at huske, hvordan han så ud med næsetip, men jeg kan ikke. På en måde er han rigtigere uden de sidste fire millimeter af næsen. Som om han bliver mere rigtig,
hver gang han fratages noget. Når jeg tænker over det, blev
han først rigtigt sig selv, da han blev lam i ryggen. Han fandt
sin vej i livet, og nu er han en af de dygtigste grafikere og animatorer i branchen.
Kunne Mads blive det perfekte menneske, hvis han for eksempel mistede det ene øre? Eller hvis hans tandsæt blev udskiftet med et gebis? Jeg griner lidt for mig selv, og det lyder
rigtigt denne gang; ikke som da jeg så Johannes og Sheela besøge deres moderkage i skoven. Latteren er naturlig nu.
Mads spørger mig ikke, hvorfor jeg griner. Han ved, at jeg
bare er skæv og grubler på et eller andet obskurt.
”Hvad tror du, der går galt næste gang?” spørger jeg. ”Mister du et øre eller måske dine tænder?”
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Han smiler, men han virker kold og fjern og svarer ikke igen.
Han sviner mig ikke til, sådan som den unge Mads havde
gjort.
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Det er mørkt udenfor, alligevel står jeg op. Fra vinduet ses det
blårøde skær i horisonten. Gadelampernes lys sitrer i den fugtige luft. Bygningerne på den anden side af vejen ligner farveløse klodser. Her er stille.
Jeg agter at begynde på en ny roman, men jeg kan ikke
komme i gang. Jeg har flere gange forsøgt, men jeg sidder bare
og stirrer ind i computeren, indtil jeg kan mærke blodet koge
bag panden. Jeg vil skrive om min fars opvækst, tror jeg, og
om hans tid i Columbia. Jeg vil beskrive hans turbulente barndomshjem, hvor farfar slog og drak cognac i et væk, og farmor
overlod omsorgsarbejdet og opdragelsen til barnepigerne. Jeg
tror, der gemmer sig noget der. Far måtte kæmpe lige fra
barnsben af.
På den måde ligner min brors barndom min fars. Også min
bror måtte klare sig selv fra en tidlig alder. Trygves mor var
skuespillerinde – en smuk og lysende stjerne – som altid
havde travlt på landets store revyscener. Vores far sejlede jorden rundt i fem år med min mor, og da han kom hjem, var jeg
blevet født, og vi flyttede til Bornholm. Selvfølgelig var der
kærlighed, men der var også alt det andet, som jeg nok ikke
forstår. Men hvis jeg ikke forstår det, kan jeg vel heller ikke
skrive om det?
Som barn blev jeg forkælet og passet på. Jeg var sensitiv og
distræt. Jeg kunne ikke udstå fysisk arbejde og drømte mig
ofte væk midt i en samtale. Jeg græd meget og var ofte bange.
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Oftere endnu mistede jeg besindelsen og blev rasende. Sorgløs og optimistisk som far og Trygve var jeg i hvert fald ikke,
selvom det var det, jeg allerhelst ville være. Jeg stræbte efter
det, men først da jeg blev tolv år, lærte jeg at opføre mig som
en glad og vild og ubekymret dreng. Det var selvfølgelig bare
en facade, inderst inde var jeg stadig genert og ængstelig.
Som teenager blev jeg en anelse mere robust. Men først da
jeg begyndte at tage stoffer sammen med Johannes, kom jeg
på højde med min far og min bror: Ubekymret og frembrusende og glad. Verden var min legeplads.
Udenfor famler mørket efter et stabilt leje. Det er næsten aften
nu. Jeg har stirret ind i computeren, drukket kaffe og hørt radio i dag. Det er okay. Man skal ikke altid foretage sig noget,
og jeg gider ikke at anstrenge mig. Ordene til min bog om far
skal nok komme. Desuden kan jeg godt lide, når tankerne flyver uden formål. De overrasker ofte og tænder små bål i mørket, hvis man er heldig. Jeg skriver en note på en tom side, før
jeg lukker computeren:
Barndommens magt over resten af livet, familiens indflydelse, modgang.
På badeværelset tænder jeg bruseren, men i samme sekund,
vandet er varmt nok, ringer det på døren.
”Det er Amalie,” siger den forvrængede stemme i dørtelefonen.
”Hallo?”
”Din søster,” siger hun forklarende.
”Hallo?”
”Luk mig nu ind, Frederik!”
Jeg trykker på dørtelefonen og lukker hende ind i opgangen,
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åbner min dør og gemmer mig bag jakkerne i entréen. Jeg kan
høre hende trisse op ad de knirkende trapper, forbi navneskiltene i messing, forbi de umalede vægge.
Jeg ved, at hun har tabt sig ti kilo, siden far døde. Det har
hun fortalt, og faktisk ser hun rigtig godt ud – bortset fra sorgen, der lyser ud af hende. Savnet af far tynger hende så meget, at hun ikke orker noget, men samtidig føler hun en positiv forandring. Hun ved, hvad hun vil; har sat en kurs. Verden
ligger for mine fødder, var vist essensen af det, hun sagde. Den
er blevet mørk og trist, og jeg savner far hver dag, men jeg ved, hvad
jeg skal.
Jeg har svært ved at forestille mig Amalie med en tydelig
retning i livet. På den måde er hun mere som Trygve og far.
En slags optimist, som folk altid forelsker sig i, og som de
gunstige vinde løfter op fra jorden, blæser hid og did og sætter fra sig på en solbeskinnet plet.
Amalie åbner forsigtigt døren og træder ind i entréen med
en lille taske over skulderen. Midt i det runde ansigt sidder et
forsigtigt smil. Hendes skuldre hænger slapt ned, hendes ben
ser tunge ud.
”Hallo?” siger hun afdæmpet, da hun får vejret.
Jeg bliver stående bag jakkerne lidt endnu.
”Frederik?”
Så stikker jeg armen ud og prikker hende i nakken. Hun farer sammen med et skrig, og næsten mirakuløst begynder
hun at grine.
”Far!” udbryder hun, fordi jeg lige nu minder om ham.
Jeg drømte om ham i nat, og nu kan jeg pludselig høre ham.
Stemmen, ja stemmen! Det var sådan han lød. Jeg mærker et
stik i siden og bliver trist. Vil der komme en dag, hvor jeg ikke
længere kan genkalde mig hans stemme?
Amalie kigger bekymret på mig og siger noget, som jeg ikke
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hører.
”Jeg har taget hvidvin med,” siger hun højt og tydeligt og
trækker en flaske op af tasken.
Hun låner toilettet, og da hun kommer tilbage, tænder hun
en cigaret.
”Jeg har fået sådan en mærkelig mavepine,” siger hun og
tager et langt, dybt hvæs. ”Den går kun væk, når jeg ryger. Er
det ikke mærkeligt?”
”Måske er du bare forstoppet,” siger jeg, ”så hjælper rygning.”
”Det tror jeg ikke,” siger hun.
”Der er altså ikke problemer på toilettet?”
”Ingen problemer.”
”Hvordan har du det ellers?”
Hun trækker på de spinkle skuldre, og pludselig er det, som
om vi slet ikke kender hinanden. Hun ligner heller ikke sig
selv; de tynde arme, de indsunkne kinder, håret, der er nyklippet, og øreringene. Vi er to fremmede, der mødes for første gang. Er din far også død, kunne jeg spørge? Ja, ville hun
svare, men så ville en endnu værre stilhed bare opstå.
Jeg skal lige til at klø mig i øjet – det er en nervøs refleks, der
ligner kedsomhed eller en afvisning – men bliver heldigvis
opmærksom på det i tide og tager hånden i lommen.
Aldrig har jeg oplevet et så hurtigt skift i stemning, en så
hurtig fremmedgørelse. Det er en forfærdelig følelse, som jeg
næsten ikke kan tro på. Vi har jo altid været så tætte. Men afstanden er der, og jeg får den tanke, at personen foran mig er
min søster fra et parallelunivers. Den samme, men alligevel
ikke. De samme forældre, men alligevel ikke. Samme stemme,
samme kærlige tanker, men alligevel ikke.
Amalies smil bliver til en smal streg. Læberne vender ind i
munden, og en lille tåre kommer til syne i hendes venstre øje.
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Jeg skynder mig at finde tre af mine klareste minder fra vores
barndom frem for at lære hende at kende igen.
Vi befinder os midt i skoven. Det er efterår, træerne er gule og røde,
og stammerne er våde efter nattens dug. Skyerne hænger lige over
træerne, fulde af regn. Vores leg går ud på, at vi skal blive så beskidte
som muligt, så vi kaster os i åen, ruller os i marken og gnider ansigterne med jord og mos og blade. En regndråbe rammer mig på næsen;
øjeblikket efter åbner himlen sig, og regnen står ned i blågrå diagonaler. Det støjer, og dråberne springer omkring os – i skovbunden
og på vores hoveder. Vi gemmer os i min hemmelige hule, indtil det
værste er forbi. Så kaster vi os i den brusende å og ruller os i mudderet igen. Da vi kommer hjem, bliver vi spulet med vandslangen af
vores far, imens mor fylder vand og sæbe i badekarret.
Vi sidder i skolebussen. Christian fra sjette klasse kalder Amalie for
fed og klam, fordi hun har spildt saftevand på sin bluse. Christian
sidder på sædet foran os og griner til sine venner. Jeg går i fjerde
klasse, og har endnu ikke lært at styre mit temperament. Det går fra
nul til hundrede på ingen tid. ”Hiv ham i håret og hold fast,” siger
jeg til Amalie. Det gør hun, og jeg rejser mig op og slår Christian i
ansigtet med knyttede næver. Han kan ikke komme fri, fordi Amalie
holder ham fast, og selvom han prøver at slå igen, kan han ikke. Jeg
slår, indtil jeg kan se, at han giver op. Vreden forsvinder fra øjnene,
trangen til at kæmpe imod er væk; nu er han bare ked af det, utrøstelig, og det bløder fra hans næse. Vores far prøver at skælde os ud
efter en telefonsamtale, hvor Christians mor har råbt ad ham, men
vi kan begge to se, at han synes, vi gjorde det rigtige.
Vi cykler hele vejen til Svaneke for at købe en pakke Look Light, de
cigaretter mor ryger. Vi køber netop dem, så pigen i kiosken ikke skal
fatte mistanke. Det er Amalies idé. Da vi cykler hjem igen, falder
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mørket hurtigt på, og Amalie bliver bange. Vi kunne blive kørt ned,
eller der kunne være hekse i mørket. Jeg beroliger hende med, at vi
næsten er hjemme. Vi parkerer cyklerne på gårdspladsen og går ned
på klipperne for at ryge. Vi tror, vi skal ryge hele pakken, men vi
ryger kun én cigaret hver. Det kradser i halsen, og vores øjne fyldes
med røg, der får dem til at løbe i vand. Ude i horisonten står månen
op, stor og orange og rund. Det er supermånen. Mor har ikke talt
om andet de sidste par dage. Jeg er fjorten, Amalie er tolv. Det er
første gang, vi er alene hjemme, og vores første cigaret. Jeg låser resten af pakken ned i mit hemmelige skrin, ned til kærestebrevene og
de penge jeg har stjålet fra fars jakkelommer.
Jeg ved ikke hvor længe, fortiden har holdt mig fast, men det
er en både fysisk og en sjælelig følelse, der efterlader mig med
en vibrerende fornemmelse i kroppen. På én gang opløftende
og sørgmodig.
Amalie kigger på mig med tårevædede og undersøgende
øjne, og jeg griner lidt, da jeg opdager, hvor pudsigt hele øjeblikket er.
”Hvordan har du det ellers?” spørger hun med en hæs
stemme og lægger tryk på du.
”Kan du huske, da vi købte Look Light i Svaneke?” spørger
jeg. ”Eller da vi bankede dumme Christian?”
”Ja,” siger hun og griner. ”Mor blev så sur.”
”Ja, men ikke far.”
”Nej, han var nærmest stolt.”
”Vi havde det godt, hva´?”
”Ja, vi havde...”
”Du ser godt ud,” siger jeg.
Hun udstøder et svagt suk.
”Ja, måske. Men jeg savner mine bryster.”
”Hvad mener du?”
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”De er skrumpet.”
”Fordi du har tabt dig?”
”Ja.”
”Men du ser stadig godt ud,” understreger jeg.
”Tak.”
I stuen henter jeg et eksemplar af min bog.
”Se lige her!” siger jeg stolt. Jeg rækker hende bogen og kan
ikke lade være med at se glad ud. ”Den er til dig.”
Hun smiler, som kun hun kan smile, og kysser mig på munden. Hun trykker sig ind til mig, hårdt, og nu kan jeg mærke,
at hun har tabt sig. Knoglerne på ryggen står frem som klippeskær, ribbenene er spidse mod min mave.
”Tak! Den glæder jeg mig til at læse.”
Jeg trækker på skuldrene, husker pludselig julen, og hvordan jeg havde ondt af hende. Husker, hvad jeg har skrevet om
kokain og ludere og dumdristigheder i de venezuelanske
bjerge. Jeg skulle ikke have givet hende et eksemplar, ikke i
dag.
”Tja…” siger jeg. ”Jeg tror mor bliver rigtig ked af det, når
hun læser den.”
”Hvorfor dog det?” spørger hun.
”Det finder du ud af,” siger jeg. ”Kom her, lad mig skrive
en hilsen i den.”
Til min elskede lillesøster. Noget bedre kan jeg ikke finde på,
men jeg kan se, at det er godt nok.
Vi spiser aftensmad i køkkenet, rydder af bordet og smider os
i sofaen. Amalie ryger tre cigaretter i træk. Et næsten filmisk
røgslør indrammer hendes sarte hud. Hun spørger igen,
hvordan jeg har det, men jeg kan ikke rigtig svare, så jeg stiller
hende samme spørgsmål.
”Jeg søgt ind på pædagogseminariet,” siger hun. ”Det er au54

tister, jeg vil arbejde med.”
Amalie vil have samme uddannelse som vores mor. Og
samme job. Hun vil have to børn, en dreng og en pige, og bo
i et hus. Det vil jeg ikke. Jeg vil være som vores far: rejse og
feste uden at tænke alt for meget, stole på at alt nok skal ordne
sig og leve fra hånden til munden. Det er så gennemskueligt
og almindeligt – det vi drømmer om og hvorfor – men det
føles stadig rigtigt.
Amalie ser trist ud igen og tænder en fjerde cigaret. Hun er
ked af, at far aldrig så hende med en retning i livet. Han så
hende kun som kassedame og arbejdsløs og betalte hendes
regninger, når hun havde brugt sine penge på caféer og diskoteker. Men det, hun især er ked af, er, at han aldrig skal
møde hendes børn – og at de aldrig skal møde ham. Alt afhænger af fortællinger og historier nu, alt afhænger af hukommelse og indlevelse. Skal vi holde far i live, skal vi blive
bedre til at fortælle historier. Vi skal huske at tale om ham og
blive ved med det. Det ligger der også en stor smerte i.
”Far vidste, at du ville klare dig godt,” siger jeg. ”Og han
vidste, at du bliver verdens bedste mor, så bare rolig.”
Hun begynder at græde, lige så hjerteskærende som da han
døde.
Jeg laver te i køkkenet, sætter honning og kopper på sofabordet og sætter mig igen. Vi kan ikke snakke sammen uden
at græde, så vi lader fjernsynet tale på vores vegne. Ganske
uventet læner Amalie sig ind over mig, da Nyhederne begynder. Måske fordi jinglen minder hende om far, måske fordi
hun savner mig. Hun skutter sig lidt og trækker tæppet op
over os begge to. Først føler jeg ubehag ved den fysiske kontakt, men efter lidt tid er varmen fra hendes krop kærkommen. Det er, som da vi var børn. Som da vi gik i bad sammen,
når vi havde leget i skoven, eller når vi sov sammen, fordi
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Amalie var bange for mørket. Ubehaget glider ud af min krop
og afløses af en behagelig døs. Vi sidder ganske roligt i sofaen,
og jeg mærker, hvordan hendes åndedræt bliver langsommere og tungere. Vores kroppe taler, vores tanker hviler sig.
Hun synker længere og længere ned, mens vi drikker te med
honning, ligesom da vi var børn og snart skulle i seng. Udenfor skifter byen langsomt karakter, svøber sig i nye farver, og
da Amalie forlader lejligheden, er det nat.
Jeg falder i søvn på sofaen – i samme position som hun kyssede mig farvel i.
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Da min far blev syg, trak jeg mig tilbage. Det var ikke bevidst,
nærmere en vegetativ beslutning, som jog mig væk fra det sociale, fra alle mine omgangskredse og aktiviteter, og ind i
skyggerne. Bruddet med Margrethe havde måske også noget
med det at gøre. Men jeg kunne lide det der i mørket, opdagede jeg. Jeg hørte til der, og det var også der, skrivearbejdet
foregik. Jeg var i fuld gang med de rejsebeskrivelser, som nu
udgør min debutroman. Dengang troede jeg på min bog og
var opfyldt af en næsten manisk lykkefølelse, hver gang jeg
havde skrevet et kapitel. Jeg glemte Margrethe og glemte canceren i min fars prostata. Var jeg ikke et virkelig stort talent?
Det tænkte jeg.
Jeg gik ikke så meget ud længere, og afstanden til vennerne
blev hele tiden større, som dagene gik. Jeg fortalte nogle få
udvalgte om hans sygdom, men gik aldrig i detaljer. Og hvad
var der egentlig at sige? Jeg fortalte, hvad lægerne havde fortalt os: at han ikke døde af canceren, men en skønne dag ville
tage den med sig i graven. At han bare skulle gå til nogle kontroller og have lidt østrogen skudt ind i maven.
Det med østrogenet generede mig. Det føltes som en grusom straf, at en kolos som ham – en eventyrer og patriark –
skulle ende sine dage som en slags kvinde. Jeg blev stille og
paranoid. Ordet cancer fik mig til at se over skulderen, som
om nogen var efter mig. Min far havde heller ikke selv lyst til
at tale om sygdommen. Hverken med mig eller med nogen
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andre. Han havde mistet venner til canceren, set folk sygne
hen og dø. Den var som et slags spøgelse, et vi alle sammen
troede på og gruede for, og som vi ikke ville tale om af frygt
for at vække dets vrede. Vi var alle sammen meget stille, og
imens spredte canceren sig, uden vi opdagede noget.
Jeg besøgte heller ikke mine forældre mere, end jeg plejede,
og jeg ringede ikke oftere, end jeg plejede. Alle rutiner forblev, som de var, mens jeg drømte, at far fik bryster og små
fødder og begyndte at bage kager i stedet for at se fodbold og
hugge brænde.
Nu fortryder jeg hver eneste dag, der gik, og alle de timer,
jeg lå på sofaen med tømmermænd. Jeg fortryder alle de
weekender, hvor jeg gik på druk, fordi jeg havde ondt af mig
selv og savnede Margrethe. Jeg fortryder alle de aftener, jeg
sad og skrev på min åndssvage roman, og selv de aftener,
hvor jeg havnede i senge med friske lagner og smukke piger,
fortryder jeg. Jeg kunne have været hjemme. I mit barndomshjem. Jeg kunne have snakket med ham og fået ham til at fortælle om sit liv og sine erfaringer, og jeg kunne have fået svar
på de spørgsmål, jeg nu kun kan gisne om. Mange af hans
historier kendte jeg kun på overfladen.
Jeg drikker vand fra hanen – store, kolde slurke – og plasker
vand i ansigtet og i nakken. Så griber jeg det sure viskestykke,
der ligger på køkkenbordet og tørrer mig i ansigtet. I det
samme ringer telefonen. Jeg fisker den op af lommen, men distraheres kortvarigt af en fæl lugt fra viskestykket. Er det nogensinde blevet vasket? Jeg smider det på gulvet og sparker
det ud i entréen.
”Hallo!”
”Frederik, jeg har købt et skib! En båd. Du må komme!”
Jeg kender den maniske stemme. Den tilhører min ven med
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de tre fornavne og to efternavne: Peter Thomas Christian Vinkel Henriksen, bedre kendt som PTC.
”Det lyder storartet!” siger jeg. Stor-artet. Jeg smager på ordet. Det burde man sige noget mere.
"Kommer du?” råber han.
Klokken er halv ni. Jeg er sådan set på vej på arbejde.
”Jeg kommer!”
”Bag Christiania!” råber PTC. ”Fredens Havn!”
Han lægger på, før jeg når at sige mere. Så taster jeg nummeret til bureauet
”Det er Frederik,” siger jeg. ”Jeg har kastet op hele natten,
så jeg kommer ikke på arbejde i dag.”
”Jamen, så god bedring da,” siger min chef.
Jeg slynger en trøje over hovedet og ifører mig en vindjakke,
finder solbriller frem og løber ned ad trapperne. Vandet
skvulper i maven. Jeg er sulten og nysgerrig og bliver hurtigt
forpustet, men der er noget vidunderligt ved at forlade sit
hjem i en fart uden at overveje, om man har spist, eller hvornår man får mad næste gang. Ikke tjekke Yr eller DMI – bare
ud!
På gaden støder jeg ind i min underbo. Ikke hårdt, men vores kroppe klasker sammen med en blød lyd. Hendes ansigt
er tungt og alvorligt, hendes hår ligner en død kvindes hår,
og en sød lugt står om hende, som en våd sky – sukatagtig og
blomstret. Hun fumler efter sine nøgler, pruster og sukker og
skuler til mig.
”Grethe,” siger jeg, så almindeligt det er mig muligt. Jeg nikker endda med hovedet.
Hun kigger på mig med afsky. For nylig klagede hun over
mig på grund af larm. Ikke direkte. Hun gav mig ikke en
chance, men gik i stedet til vores udlejer.
”Ingen musik efter klokken ti,” siger hun vredt og fortsætter
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ind i opgangens mørke.
Jeg kan mærke et lille smil på mine læber. Jeg ved ikke,
hvorfor jeg pludselig smiler. Der er intet ved Grethe, der giver
anledning til smil; hun er fej og bitter. Jeg ved heller ikke,
hvorfor jeg så gerne vil ud til PTC, men det er det, jeg vil. Noget trækker mig afsted, en usynlig kraft eller en følelse, der
endnu er så svag, at jeg ikke kan forstå den. Den er der bare.
Jeg har også lyst til at drikke mig fuld, selvom det stadig er
tidligt om morgenen.
Vi mødes bag Christiania, der hvor Fredens Havn begynder.
PTC står med armene spredt ud til hver sin side, stivnet som
en lykkelig korsfæstet. Idet vi omfavner hinanden, flyder en
besk lugt fra hans armhuler, og en pludselig trang til at vride
mig løs og komme væk fra den harske lugt blusser op i mig.
Men jeg bliver i disse store, stinkende arme. Hans lugt er naturlig og på en måde beroligende, selvom de skarpe overtoner
går direkte i næsen. Det er en duftlagkage sammensat af
mange dages snavs og sved og røg.
”Kom!” råber han og går beslutsomt imod en plasticpose,
der viser sig at være fyldt til randen med vin, tobak, toastbrød
og leverpostej. Vi fortsætter igennem et mindre buskads, går
over to bjælker, der fører ned til en form for flydende mole.
PTC balancerer over det lave vand, over de grønne siv, og jeg
følger efter. Han går raskt til, mens han svajer fra side til side.
Han er bred over ryggen og hans lange, uvaskede hår når ned
til skuldrene. Hans støvler smælder mod det hårde træ, han
nynner, og omgående genforelskes jeg i dette menneske.
PTC lever i nuet. Det lyder så banalt, næsten latterligt, men
det er præcis, hvad han gør. Han inddeler ikke noget i kasser.
Han har ikke forskellige omgangskredse, og lige meget hvem
han er sammen med, er han den samme. PTC har heller ikke
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et opdelt arbejdsliv og fritidsliv. For ham er alt én retningsløs
bevægelse, der indimellem slår knuder på sig selv eller former sig som utrolige labyrinter. Det er en konstant udvidelse
– som en ballon, der bliver pustet op. Og selvom jeg udmærket ved, hvad det sker med balloner, man fylder for meget luft
i, er det her, jeg skal være. Hos ham. Lige nu. Det har jeg en
stærk fornemmelse af.
For enden af bjælkerne og den interimistiske mole vender
han sig om. Ansigtet er vindblæst og troværdigt, øjnene
svømmer i et blankt skær.
”Ja, ja, ja!” siger jeg opmuntrende og ser mig omkring.
Der ligger to både langs træværket: En gammel pram – nydelig med skorsten og nymalede koøjer – og en mærkelig firkant, der ligner en flydende campingvogn eller en kæmpemæssig papkasse svøbt i glasfiber. PTC peger på firkanten, og
et vanvittigt smil flækker hans knastørre ansigt på tværs.
”Fem tusind kroner, mand! Fem … tusind … kroner.” Igen
peger han, og hans finger hopper og danser i forårsluften.
”Kom, skal du se!” Han forsvinder ned i firkanten. ”Kom nu!”
Jeg tager et par skridt, før jeg igen stopper op og betragter
bådens konstruktion. Den er kantet og akavet, bunden er
fuldstændig flad, og man kan ikke bevæge sig rundt på ydersiden. Taget er dækket med jord og lugter råddent. En 4 hk
påhængsmotor hænger og dingler ved indgangen, og der ligger to halve cykler i stævnen.
”Bor du her?”
”Ja!” brøler han inde fra firkantens mave. ”Nyt forårsdomicil. Kom nu for helvede!”
Jeg træder ned i båden. Den er mere rummelig end forventet
og med nogenlunde højt til loftet. Interiøret består af en
madras og en skibskiste, resten er rod: bøger, kameraer, telefoner, vinflasker, opvask, petroleumslamper, plasticposer,
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toiletpapir, lysestager og så videre.
Vi sætter os over for hinanden med ryggene hvilende mod
bådens tynde sider. PTC åbner vin, spilder lidt på sit bukseben, tørrer af med bagsiden af hånden og plasker den røde
saft i to små glas fra IKEA. Han tager en stor slurk, fylder op
igen og hiver en smøg frem fra bukselommen. Jeg tager også
en stor slurk, hælder op igen og snupper en af hans cigaretter.
Vinen er kølig, røgen kæler for min tunge. Ikke en vind rører
sig udenfor, og selvom vi sidder midt i byen, er der heller ikke
noget at høre ud over et par svaner, der stilfærdigt svømmer
rundt om campingbåden. Sivene i vandet changerer i gulgrønne farver, vandet er et blåt spejl.
PTC smører leverpostej på et stykke toastbrød og propper
det i munden.
”Er her ikke vildt?” Han læner sig ind over bådens midte og
slår mig hårdt i brystet. ”Midt i naturen, midt i byen, ikke en
lyd! Her kan man sgu bare drive rundt!”
”Hvor står solen egentlig op?” spørger jeg, da han har sat
sig tilrette og efterfølgende tænkt over sine ord.
Han bryder ud i et nyt krampagtigt smil.
”Dér!” råber han. ”Lige dér!”
Han peger, bliver ved med at pege, kaster sig ned på ryggen, raller lidt for sjov og griner. Jeg begynder også at grine
og tager en slurk vin mere. Jeg kigger på min gamle ven, på
hans store krop, på munden og det fedtede hår. Det må være
et år siden, jeg har set ham, og jeg savner ham stadig, selvom
vi sidder her.
Vi mødtes på universitetet og fandt hurtigt hinanden blandt
de andre. Vi var et godt par dengang – et par år ældre end de
fleste af vores medstuderende, der kom direkte fra gymnasiet.
Uddannelsen var vi nogenlunde ligeglade med. Vi tænkte
kun på at rejse og feste. SU’en var vores indkomst, vores bor62

gerløn, og universitetet var en slags intelligent tidsfordriv.
Dengang var PTC mere ordentlig. Han lugtede ikke, som
han gør nu. Han var stor og usædvanlig, og selv måden han
bevægede sig på, var anderledes: store skridt, kast med hovedet, brede skuldre, der vuggede frem og tilbage. Han grinede
meget og skar grimasser, og han daskede altid til folk i samtaler, som om de var gamle venner.
Derudover var han en dygtig fotograf, og efter lidt tid begyndte vi at lave film sammen. Jeg var en habil klipper; det
var min hobby at klippe videoer fra rejser og fester og små
fjollede film. Jeg var allerede begyndt at klippe i gymnasiet,
men det var sammen med PTC, jeg blev dygtig. Han havde et
skarpt øje for det. Selvom han var vild og excentrisk, var han
også dybt seriøs, når det gjaldt det, han gik op i.
I dag føles han vildere. Hans tanker er ustyrlige, ikke fordi
han vil have det sådan, nok nærmere fordi de er blevet sådan
som følge af hans fribytterliv og storforbrug af vin og hash og
hvad han ellers propper i sig.
PTC lever i en lille verden, han selv har tegnet, og der er
ikke tid til tøjvask, bad, internet eller kalender. Han balancerer på en knivsæg, forekommer det mig, og hvis han falder,
kunne han nemt blive sørgelig, narkoman eller delirisk. Bliver
han omvendt stående, er det meget sandsynligt, at han kommer til at leve et forrygende liv. Han er sin egen, en eksotisk
og mærkelig ø midt i et hav af konformisme.
”Lang tid siden,” siger jeg eftertænksomt.
”Fuck det!” Hans stemme er høj og klar. Han slår ud med
den ene arm og har aldeles ret: Tiden, der er gået, betyder ikke
noget.
”Jeg har forresten lige fået den her,” siger jeg og rækker ham
et eksemplar af min bog. ”Den udkommer om en måneds
tid.”
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”Frederik!” råber han og begynder igen at grine sit lyse, feminine grin. Det passer slet ikke til hans krop eller hans væsen, men det er sådan, han griner. Han omfavner mig og giver
sig straks til at læse i bogen.
En ny, vildere ro sænker sig. PTC læser og drikker vin, mens
jeg ryger cigaretter og drikker vin. Alt er godt, og vi bliver
langsomt fulde.
Efter en time kaster han bogen fra sig.
”Elektriserende!”
Han griber ud efter mig, knuger mig hårdt og slår mig i ryggen med sin bjørnelab. Jeg kysser hans vindblæste pande,
smager snavset og den indtørrede sved fra hans hud. Jeg
væmmes kortvarigt, men er stadig gladere, end jeg har været
i umindelige tider.
Sammen tømmer vi flasken med vin, imens vi taler sammen
om bogen og om tilværelsen på hans vilkår: hurtigt, højt, fragmenteret, storslået – fra død og alvor direkte over i eufori og
sort snak. PTC bevæger sig, imens han taler. Han besøger de
fjerneste afkroge af sine tanker, læner sig frem og ser mig dybt
i øjnene, før han kaster sig tilbage som en kat, der bliver sparket, og får båden til at vippe på den stille indsø. En frisk duft
af hav stiger op omkring os, solen flimrer over det hvide fiberglas, og den ene svane skyder brystet op og basker med
vingerne.
”Atlanten!” siger han og drømmer sig væk. ”Kun vi to forstår det.”
Det var mig, der fortalte ham om Atlanten, og mig der på
det nærmeste befalede ham at krydse den – ligesom jeg selv
havde gjort, og mine forældre havde gjort. Jeg vidste, at han
turde, og jeg vidste, at han ville absorbere livet på oceanet: de
enorme dønninger, solens bane over himlen, morilden og de
springende flyvefisk. På oceanet flyder dagene sammen. Vir64

keligheden bliver let som luft, tiden bliver uvirkelig, og verden forsvinder. Til sidst er det kun oceanet – med alt hvad det
indebærer – der er tilbage.
Hvis ikke jeg havde insisteret på, at han tog turen over, sad
jeg ikke her på campingbåden i dag. Så havde jeg været for
almindelig til PTC, for indholdsløs. Vi er forbundet gennem
vand. Vi har begge to set skønhed, som andre mennesker ikke
kan forestille sig. Vi er en del af en særlig klub: Oceanbetvingernes broderskab.
”Du ligner en, der har det godt,” siger PTC.
Har jeg det godt? Jeg har ikke lyst til at have det godt, men
jeg føler mig godt til mode.
”Ja,” siger jeg og vælger at holde min fars død ude af samtalen.
Jeg vågner tidligt om morgenen. Solen har endnu ikke ramt
kimingen, men der er lyst derude på den anden side, under
jordens skorpe. Himmelhvælvingen er rosa og sart grøn, de
fjerne skyer er sat i brand. Svanerne er væk, en kold brise har
sat liv i de gule siv, en svag hvislen løber over vandet. Langs
campingbådens sider slår små bølger op med velkendte kluklyde.
Jeg er ør, omtåget af billig rødvin og cigaretter og af drømmelignende samtaler, men jeg kan ikke finde tilbage til søvnen. PTC snorker højlydt med åben mund. Hans ansigt er
mildt og fredeligt, harmonisk endda. Jeg sætter mig op, bevæger mig tættere på og betragter ham i halvmørket. Hans
hud er fuld af små blodsprængninger og tørre områder, hans
tænder er brune. Jo, han er en ballon. Hvis ikke han sprænger,
sygner han hen og bliver til en ubrugelig og rynket bold. Det
gør mig betænkelig og bedrøvet. Han er nok ikke det menneske, jeg burde se mest til lige nu – alligevel skriver jeg en
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seddel:
– Lov mig, at vi snart ses igen, oceanbetvinger –
Så lister jeg en cigaret ud af hans pakke og forlader ham sovende. København er stille, gaderne er tomme. Hvad mon der
sker nu? Mine tanker kører nonstop, imens jeg slentrer
hjemad, og solen viser sig over hustagene.
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Mor sidder med urnen i skødet. Omkring hende ligger det blå
hav. Der er krusninger på overfladen, og en kølig vind blæser
forbi hendes rynkede ansigt. Hun har et pandebånd om hovedet, så hun ikke får ondt i ørerne, og hendes øjne er klare og
opmærksomme.
Hun betragter os indgående. Måske husker hun os som børn,
måske ser hun de nye detaljer i vores ansigter: en lille rynke
ved øjet, nye skægstubbe på kinderne, højere tindinger. Hun
har skabt os, og vi er uadskillelige, selvom vi lever vidt forskellige liv nu. Langt størstedelen af min tilværelse, formentligt også Amalies, er ukendt for hende – både det indre og det
ydre. Eller kender hun til det? Hvor tæt er hun på det, vi gør?
Og på det, vi tænker? Hun sender os et lille smil, og måske
mærker hun et let strejf af lykke og samhørighed.
Jeg har fars russerhue på og trækker koncentreret i den ene
åre. Amalie trækker i den anden, og langsomt og møjsommeligt glider den lille jolle ud fra Bornholms kyst. Markerne viser sig som skæve firkanter på en bakket overflade: gule,
brune og grønne – et kubistisk landskab, der minder mig om
alle fisketurene med far.
Først og fremmest husker jeg stilheden, og den sodavand,
jeg altid fik, når vi slukkede motoren. Der var den vilde glæde
ved at fange en torsk eller en havørred. Men også kedsomheden og skuffelserne og kulden, der sneg sig ind under min
flyverdragt, kan jeg fremkalde i erindringen. Og altid de
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samme bakker til den ene side og havet og Christiansø til den
anden.
Mor har glædet sig til at sige farvel endnu engang herude
på havet, selvom hun bliver søsyg. Hun har glædet sig til at
sige farvel i stilhed – alene med sine børn. Ingen musik. Ingen
kirke. Kun os og lyden af vandet mod jollen, vinden og havfuglene over os.
Bag os ligger huset, hvor Amalie og jeg voksede op og var
lykkelige. Jeg følger mors blik. Hun kigger mod sit hjem, der
elegant falder ind i landskabet. Det er dobbelt så stort som alle
de andre huse i det lille fiskerleje. Sidst jeg talte i telefon med
hende, snakkede hun længe om oliefyret, der kunne bryde
sammen når som helst, og om hvor meget græs og ukrudt, der
var at luge. Er det mon også det, hun tænker på nu?
Jeg betragter hende, mens hun gnider sig i ansigtet, kigger
på sit hjem, så på Amalie og endelig retter lidt på pandebåndet. Har hun i sinde at sælge huset? Er det derfor, hun ser så
bekymret ud? Amalie hader forandring, og hun elsker dette
sted mere end noget andet. Vores barndomshjem er en del af
hendes identitet, og flytter mor derfra, vil det have en knusende effekt på hende. Det er noget, vi alle sammen ved.
En smule vand skvulper rundt i bunden af jollen. Mor ser
træt ud, som om tanken om det gamle hus og fars aske i urnen
dræner hendes kræfter. Et øjeblik sidder hun ganske stille, ligesom fastlåst i en følelse, men da Amalie og jeg hiver årerne
op og lader båden drive et par meter, retter hun ryggen og ser
op mod himlen. I det samme vugger et vindstød os frem og
tilbage på det bølgende vand. Solens stråler flimrer i mors ansigt, så hun misser med øjnene. Derpå retter hun endnu engang på pandebåndet. Smiler til os og drejer urnen i skødet.
Vandet i jollens bund stiger, og jeg overvejer at lænse den
for vand, før vi får våde fødder. Men det er ikke det rigtige
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tidspunkt. Dette er et øjeblik, som kræver nærvær. En ny begyndelse af en slags. Ikke en begyndelse, vi frivilligt er gået
med til, men nu er den her, og alt omkring os er smukt og
præcist, som vi drømte om og håbede på: en frisk brise, et blåt
hav, farver på kysten, tegn på liv, forår. Vi er sammen, og vi
skal give ham tilbage til naturen.
Mor tager en lille seddel frem og lader øjnene vandre over
den, selvom hun kender ordene i hjertet.
”Blake skriver,” siger hun med en klar og syngende
stemme, ”at den, der binder en glæde til sig selv, ødelægger
dens vingede liv. Men den, der kysser glæden, mens den flyver, lever i evighedens solopgang.” Hun sukker taknemmeligt og fortsætter nu uden at se på papiret. ”Elskede. Det var
mit ønske, at din aske skulle spredes på havet for alle vinde.
Fri og ubundet sådan som du også var det i livet og i din sjæl.
Du legede med og følte glæde ved det. Du elskede livet, og
der var højt til loftet hos dig. Du var elsket og på forhånd tilgivet af alle, der kendte dig. Vi, dine kæreste, har aldrig tvivlet på din kærlighed. Du har givet os megen glæde og lært os,
at glæden er identisk med livet selv. Vi vil bestræbe os på at
leve videre i din ånd. Æret være dit minde – i kærlighed.”
Amalie tager min hånd, imens mor skruer låget af urnen. Et
øjeblik sidder vi alle fastfrosset. Tænksomme og fulde af følelser. Og så flyver den mand, der mere end nogen anden har
formet vores tilværelse afsted som pulver i vinden og forsvinder blandt forårets farver.

Telefonen ringer. Endnu engang er det min bror. Den insisterende ringetone fylder rummet og efterlader så en monumental stilhed. Igen og igen og igen. Hver gang flytter vibrationerne telefonen et par millimeter tættere på kanten. Men jeg
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vil ikke tale med Trygve, slet ikke nu.
Mor har sendt en grædemappe, et elastikdossier i matsort
karton. Det indeholder billeder af far og mig: babybilleder fra
sejlskibet og fra dengang, vi boede i Allinge-Sandvig. Jeg var
fire år gammel og sad på en trehjulet cykel med en hjelm på
hovedet, som far havde lavet ud af en tom remouladespand.
Han har skåret et firkantet hul i midten af spanden og klistret
noget pap på toppen som visir.
Der er også et billede fra min konfirmation. Den dag lærte
jeg, at også far kunne blive nervøs. Selvom han elskede at være
midtpunkt og fortælle utrolige historier, blev han ilde til
mode, når han skulle holde tale. Det var for stift til ham, tror
jeg. Han stammede indimellem, ledte længe efter simple ord
og kløede sig flere gange på kinden med sin store hånd.
Jeg vender og drejer grædemappen i mine hænder og gennemgår indholdet nøje, da Trygve ringer igen. Har han måske
fundet ud af, at vi har spredt fars aske uden ham? Jeg lader
telefonen ringe, imens jeg følger dens kurs ud mod sofabordets kant.
Det er fra mor, jeg har det poetiske. Ikke at far var flegmatisk
– han var ovenud romantiker – men det er hende, der har lært
mig at se på himlen og på skyerne. Hende, der har lært mig,
hvad blomsterne hedder, og hvornår de springer ud. Mor kan
blive helt rørstrømsk, når fuldmånen rejser sig op fra jordens
kant, orange og enorm, og spejler sig i det mørkeblå vand. Når
hun finder et område i skoven med kantareller, næsten jubler
hun, og når den sidste nattergal flyver mod syd, sukker hun
fuld af lykke og melankoli, fordi alting har sin tid.
I grædemappen ligger også et stykke papir, hvorpå hun har
tapet en tørret klokkeblomst fast. Vi har alle fire en blomst, der
passer til vores fødselsdag. Jeg har klokkeblomsten, mor liljekonvallen og Amalie den gule rose. Far havde blå anemoner.
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Salmerne, vi sang til bisættelsen, har hun også printet ud og
vedlagt sammen med ordene, som hun læste op, da vi strøede
asken på havet. Dødsannoncen er klippet ud, og der er desuden vedlagt en nekrolog, som er skrevet af fars ven, Torben.
Det er en kludret nekrolog, fuld af fejl og mærkelige indskydelser, men frem for alt fuld af fakta og blottet for følelser.
Hvad har Torben mon tænkt på, da han skrev den? Hvorfor
denne opremsning af jobs, årstal, rejser, huse og børn i stedet
for at beskrive far, som han var?
Jeg har endnu natten i øjnene, og virkeligheden er badet i et
gråt silkeslør. Jeg læser nekrologen igen, og med blot en smule
fantasi kan jeg læse, hvor bedrøvet og forvirret Torben må
have været. Han har kæmpet for at få skrevet sit mindeord.
Han har været i pine dér foran skrivemaskinen, men han er
blevet siddende. Jeg kan næsten høre ham græde, sådan som
gamle mænd græder, og jeg forstår, at beviset på hans sorg og
på deres venskab ligger i rodet, i fejlene. Han skrev det, han
magtede: et sidste farvel til sin bedste ven.
Jeg hænger nekrologen op på køleskabet og går ind i stuen.
Her er varmt og stille, lyset ligger på gulvet som indbydende
felter dannet af persiennerne og sprosserne i vinduerne. Så
ringer Trygve igen. Telefonen når kanten og falder endelig på
gulvet. Det føles som en afslutning på noget.
På den anden side af lejligheden springer træerne ud. Solen
har taget over, kulden er forsvundet.
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Foråret er kommet med voldsom hast, og det føles som sommer. Jeg traver gennem byen uden mål og med – bare for mig
selv og med mine tanker, der endnu er kolde.
Over mig er himlen fuld af lys. København er afdæmpet,
ikke en vind rører sig, alt er hvidt og skarpt. Den varme luft
prikker på min hud og siver ind i kroppen. Jeg føler mig hyper opmærksom – anspændt, som var jeg et vekselvarmt dyr.
Et firben måske, som dem jeg fangede, da jeg var dreng.
Jeg sætter tempoet op. Alt skal koge og syde. Jeg ønsker, at
varmen også vil overtage mine tanker, fylde dem med forskelligartede billeder og give dem frit løb. Men de bliver hvor
de er: cirkulerende omkring den lethed, hvormed jeg lever.
Det er ikke til at forstå, at jeg ikke er mere ked af det, end
jeg er. Jeg er næsten mig selv – slet ikke fortabt eller ude af
mig selv, sådan som jeg havde regnet med, og sådan som jeg
burde være. Jeg går på arbejde, handler ind og laver mad, som
om intet var hændt.
Jeg stopper ved en kiosk og køber ti øl. Så sætter jeg mig
foran planetariet. Jeg har tænkt mig at drikke dem alle ti og
se, hvad der sker. Det er sådan, man gør, når man er fortvivlet
eller har brug for at tænke. Man drikker, så tankerne grumses
til og bliver varme og skummende, inden de strømmer ned i
kroppen på samme måde, som forurenet vand siver ned i undergrunden.
En mand i halvtredserne med glat hår og krøllet hud sætter
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sig et par meter fra mig. Hans tøj ser ud til at være nøje sammensat med masser af lommer og farver. Han går med ringe
og armbånd, har fodformede sko og bærer store, feminine solbriller. En meget udansk, spraglet type. Først efter et par minutter opdager jeg, at han ligner min mor – min mor som transvestit.
”En øl?” spørger jeg og rækker ham en.
Han rykker tættere på, tager imod øllen og tømmer dåsen i
fem slurke. Måske har vi samme agenda. Jeg drikker min øl,
åbner en ny og giver ham en til.
”Dig kan jeg li’,” siger han med en drævende amerikansk
accent og tager en mundharpe frem. ”Check this out!” siger
han begejstret og spiller fire toner, der flyver ud i luften, rammer bygningerne på den anden side af søen og kommer tilbage. Det lyder smukt. Ekkoet er det smukkeste. Det er på én
gang større og svagere. Jeg sidder et øjeblik og lytter, indtil
tonerne dør ud.
”Ekkoet er størst,” siger jeg. ”Det er smukt.”
Han kigger på mig med skinnende øjne.
”Yeah!” siger han. ”Fortæl mer’.”
”Jeg mener bare, at ekkoet har mindre kraft og fylde, men
alligevel virker større… derfor smukkere.”
Et lykkeligt udtryk indtager den rynkede mand. Han tager
solbrillerne af, og nu ser jeg de skinnende glasøjne, blå og
piercende ligesom Trygves, men farven er som min mors.
Han sætter øllen for munden med den ene hånd og gestikulerer med den anden, at han vil høre mere.
”Måske skyldes det, at tonerne er tættere på at ophøre,” siger jeg. ”Eller på en måde allerede er ophørt, men alligevel er
til stede.”
”Yeah!” råber han. ”It’s great. Du er poet!”
Han spiller igen, og jeg drikker endnu en øl, mens tonerne
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fra mundharpen atter møder ekkoet midt på søen – støder
sammen, danser, som en lille, tynd dame ville danse med et
spøgelse.
”En kvinde og et spøgelse,” siger jeg og peger på hans
mundharpe og ud i luften.
”Du befinder dig i en svær tid, right?” spørger han.
”Min far er lige død.”
Det er første gang, jeg siger det på den måde. Min far er lige
død. Jeg skal til at rette mig selv, det er jo nogle måneder siden
nu, men jeg gør det ikke. Det betyder ikke noget, hvornår han
døde.
”Vi spiller for ham, today” siger han og begynder at spille
igen.
Jeg læner mig tilbage, drikker af min øl og tænder en cigaret.
”Tell me about your dad.”
Jeg kigger undersøgende på ham, men han smiler bare.
Hvad vil han, denne damemand?
”Come on!” insisterer han.
Jeg ser ind i hans øjne, leder efter noget, jeg ikke ved, hvad
er, holder øjenkontakten længere, end jeg har lyst.
”Tøsedreng!” siger han, da han fornemmer at jeg ikke vil
tale, og i samme nu stikker han hænderne ind i min brystkasse. Jeg ser ham åbne den. Ser, at kødet derinde er blevet
gråt som svinefars, der er blevet for gammelt. Ser mine sener,
der ligner lange tynde tråde af brunt sejlgarn, mine døde fibre
og mit blod, der er blevet hvidt.
”Han var mit største idol,” siger jeg og mærker, hvordan lidt
rød farve løber igennem en blodåre.
Så begynder jeg at fortælle – hurtigt, næsten febrilsk – og
den fysiske effekt, varmen har på mig, forenes med den
begyndende rus fra øllene. Jeg fortæller manden med det
cirkusagtige tøj og mors blå øjne om min fars liv. Om hans
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væsen, hans livsentusiasme, kvindetække og interesse i
kunst, hans opfindsomhed og forkærlighed for practical
jokes, og hvor langt han ville gå for at tage pis på nogen. Jeg
fortæller om hans fejl, om hvordan han forlod Trygve, for at
udleve sin egen drøm. Jeg fortæller om min barndom, og om
hvordan han ændrede karakter med alderen: blev mildere og
mere tænksom. Jeg fortæller det hele. Alt det, jeg kan nå på
den tid, vi har. Også hvordan han døde.
Da jeg endelig løber tør for ord, pumper blodet i mine årer,
og alle musklerne ånder. Mine tanker er varme, og jeg bliver
opfyldt af den stærkeste længsel, jeg nogen sinde har følt.
Mundharmonikamanden kaster et blik på sit håndled, selvom
der ikke er noget ur.
”Sorry, men jeg må gå nu.”
”Undskyld,” siger jeg. ”Undskyld, jeg bare…”
”Nej, nej. It’s okay”
”Jeg hedder Frederik,” siger jeg og rækker ham hånden.
”Paul!” Han trykker min hånd.
”Måske mødes vi igen?” siger jeg forventningsfuldt.
”Hvis universet vil.” Han rejser sig. ”Goodbye friend.”
Da han næsten er ude af syne, vender han sig om, spiller fire
toner og råber et eller andet, jeg ikke kan høre. Så forsvinder
han helt.
Jeg bliver siddende, indtil sulten tvinger mig videre.
På vej hjem har jeg søens lysende vand på den ene side og
trafikken på den anden. Det kølige vender tilbage, og tankerne bliver atter svale og klare. Livet føles uforandret, dagene ens. Der er ingen radikal omvæltning, ingen begyndelse,
bare en underlig, bølgende bevægelse. Lidt tristhed hist, lidt
bedrøvelse pist. En enkelt dag med et sort afsavn. Jeg havde
regnet med en tydeligere start; en depression, en udadreagerende opførsel og samtidig en meget tungere sorg. Som et åg
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jeg skulle bære hver eneste dag. Jeg havde regnet med, at jeg
skulle bryde ud af disse følelser og langsomt lære at leve igen.
Men alt ligner sig selv. Jeg lever jo, som om verden er min
legeplads. Men det er den ikke, og det har den aldrig været.
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Jeg vågner på gulvet i min stue. Min ryg er stiv og øm, jeg sveder og ryster, og en ubehagelig lugt af cigaretter og øl hænger
i mit tøj. Jeg kæmper mig ud af både bukser og underbukser
og trækker så T-shirten over hovedet. Synet af min nøgne underkrop gør mig utilpas, især de sorte kønshår, der fylder et
alt for stort areal, vækker afsmag. Det er en uvant modvilje, så
jeg lukker øjnene igen og ligger stille, indtil jeg har glemt alt
om kroppe og kønshår og lugte.
Da jeg rejser mig op, vender min mave sig, snører sig sammen og vender sig igen. Alt derinde vil ud. Men jeg holder
det inde, og som følge deraf pibler koldsved frem på min
pande, og smertefulde blodstrømme pumper ud i ansigtet –
fra baghovedet til ørerne og videre ind i bihulerne og ned i
halsen.
Jeg tager en øl i køleskabet, drikker ganske forsigtigt en
slurk, stavrer ud på toilettet og falder på knæ foran kummen.
Min mave trækker sig sammen igen. Musklerne arbejder på
højtryk, og så kommer alle væskerne og klumperne, sådan
som de gerne vil – i hårde, smertefulde stød. Rødt og brunt
og violet med hvide streger af slim. Igen og igen, indtil der
ikke er mere tilbage. Jeg giver slip på wc’et og falder ned og
lander på badeværelsesgulvet. Her bliver jeg, indtil jeg har
samlet kræfter og er rolig i kroppen. Så går jeg i bad med en
øl i hånden.
Kombinationen af den kolde øl og det varme vand virker
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lindrende og giver plads til andet end ubehag. Dagen i går
vender tilbage: Jeg vågnede op hos PTC, og vi endte her sammen med en håndfuld af hans kunstnervenner og misbrugeragtige typer. Vi sad på gulvet og røg hash, drak whisky og
sniffede kokain fra omslaget af min roman. Det er lang tid siden, jeg har taget stoffer. Jeg troede, det var et overstået kapitel, fordi det begyndte at kede mig for et års tid siden, men i
går føltes det godt.
Mange af nattens samtaler husker jeg ikke, men jeg husker,
at jeg snakkede. Rigtig meget. Der var ingen tid til at lytte eller
fornemme stemninger hos de andre. Alligevel var det en god
aften. Jeg mærkede en stærk selvfølelse, og det var godt at
være ovenpå igen. Men hvordan endte jeg med at falde i søvn
på gulvet? På et tidspunkt må jeg være gledet over i et mørke,
som jeg ikke kan komme i kontakt med i dag.
Så snart jeg slukker for vandet, fordobles vægten af min
krop, og maven begynder at modarbejde mig igen. Hovedpinen kommer også tilbage, nu mere spids.
Ude i køkkenet er der én, der åbner og lukker skabslågerne
med voldsomme smæld, som om personen leder efter noget
livsvigtigt. Jeg slynger en badekåbe om mig, lukker dampen
ud gennem det lille badeværelsesvindue og tørrer duggen af
spejlet. Et par udtørrede fiskeøjne omkranset af mørke rande
stirrer på mig. Jeg sender et smil tilbage, før jeg slæber mig
selv ud i køkkenet.
”Og en herlig dag til dig!” lyder PTC´s muntre stemme.
Han er i færd med at skænke whisky op i tre glas, som han
har fundet bagest i skabet. Jeg kan se, at han venter på en reaktion, men jeg har ikke noget at sige og begynder i stedet at
lede efter noget, jeg ikke ved, hvad er. Skubber bare lidt til
nogle bøger, der ligger på køkkenbordet, og kigger på de
halvtomme hylder med sammenknebne øjne.
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PTC rækker mig det ene glas, og jeg skyller det i mig, mærker en brændende varme i halsen og stopper min søgen.
”Godmorgen,” siger jeg søvnigt, mens PTC hælder endnu
et glas op.
”Et til! Vupti,” siger han og griner lidt.
Ivan træder forbi entréen og direkte ud i køkkenet. Han er
en høj og ranglet filmproducer i starten af fyrrerne, som jeg
tydeligt husker fra i nat. Han har ikke produceret noget, man
kender, og han ønskede ikke at tale om sine film; dog blev han
ved med at understrege, at han tjente godt på dem.
Der er noget lusket ved ham, synes jeg, og jeg ville foretrække, at han ikke var her. Men jeg har ikke kræfter til at
smide ham ud, faktisk har jeg ingen kræfter overhovedet. Jeg
er magtesløs og kryber sammen i vindueskarmen uden at sige
eller gøre noget.
Ivan stiller sig helt tæt op ad PTC. Han har brune læderstøvler på, sorte bukser og en lille asymmetrisk trøje. Han ligner
en karakter fra en myte af en slags eller én, der sidder på en
bænk i en park og taler til fuglene. Ivan. Hvem fanden hedder
Ivan?
Jeg følger hans adstadige bevægelser. Han er næsten lydløs,
selvom han ser meget tung ud. Måske ved han, hvor grim han
er, og kompenserer ved at bevæge sig som en ballerina.
PTC rækker ham en whisky. Han drikker ud, snapper efter
vejret og betragter min badekåbe. Og så mine fødder. Hans
ansigt er hævet, øjnene små, men han virker fattet og tavs.
Han ligner ikke én, der har tænkt sig at bryde stilheden, før
han med absolut sikkerhed ved, at den er værd at bryde. Det
kan jeg på en måde have respekt for.
Jeg bliver i vindueskarmen, lader tingene gå deres gang.
Ingen bevæger sig. Ingen siger noget. Vi er insekter størknet i
rav, lige indtil et motorcykelfølge drejer om hjørnet og buld79

rer ned ad gaden uden for lejlighedens åbne vinduer. Det sætter gang i PTC.
”Planeten eller profitten?” brøler han uden at henvende sig
til nogen.
Jeg har bevæget mig ind i et underligt lune, som jeg først nu
bliver bevidst om, at jeg befinder mig godt i. Mine sanser står
vidt åbne, og utilpasheden har fundet et perfekt leje. Den på
én gang underlige, graciøse og hæslige Ivan er velkommen.
PTC er mere end velkommen. Jeg er glad og fri. Jorden kunne
gå under, og det ville ikke påvirke mit humør, og disse menneskedyr kan blive, så længe de vil.
”Hvordan sluttede det i går?” spørger jeg.
”Din underbo,” siger PTC. ”Vedholdende dame.”
”Vedholdende? Hvordan?”
”Ihærdig, udholdende…” griner han.
”Talte jeg med hende?” spørger jeg.
”Du sov.”
”Bare rolig,” indskyder Ivan slapt og ser på mig. ”Jeg forklarede hende situationen?”
”Situationen?”
”Hende hører du ikke fra igen.”
”Hvad mener du?”
Ivan ignorerer den skarpe klang i min stemme, vender sig
imod PTC og fumler med noget i sin brystlomme. Jeg giver
slip på spørgsmålet om Grethe. PTC griner med en latter, der
får ham til at lyde som en mekanisk dukke.
”Frederik!” bræger han og sænker øjeblikket efter stemmen
betydeligt. ”Har du nogensinde prøvet at dø?”
”Nej, Peter. Det har jeg ikke...”
”Vil du prøve?” Han trækker en pose med lyserødt pulver
op af Ivans brystlomme og tager et par dansetrin. Ivan vender
sig imod mig.
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”Du dør ikke rigtigt,” siger Ivan fladt.
Et øjeblik står alt stille igen.
Så hælder PTC neskaffe i sit tomme whiskyglas og fylder op
med varmt vand fra hanen. Ivan overtager pladsen foran det
rindende vand, kigger længe ud ad vinduet, før han med sine
lange fingre fisker en underlig pibelignende glasgenstand op
af sin lomme. Han vasker den omhyggeligt og tørrer den så
af i sin trøje.
I stuen hænger PTC tæpper op foran vinduerne. Han vender og drejer sig, undersøger rummet og klør sig i håret.
”Så er lyset godt,” siger han tilfreds og betragter den blålige
lyssætning, han har lavet med to tæpper og et lagen. Han sætter sig til rette i sofaen. Jeg slår mig ned ved hans side og klapper ham på låret – to hårde klask.
Jeg ved, hvad der skal ske og er både spændt og nervøs. Johannes og jeg ledte efter netop dette pulver, men fandt det
aldrig. Det er en portal ind i en bevidsthedsudvidende drømmeverden. En kemisk og kondenseret udgave af Ayahuasca
– dødsstoffet.
PTC laver åndedrætsøvelser, mens Ivan trækker en taburet
hen foran os. Han drysser lidt lyserødt pulver ned på bunden
af glaspiben og sætter en lighter under. En syntetisk lugt af
plastic breder sig i stuen, imens piben fyldes af tæt, hvid røg.
Da den er helt fyldt, rækker han den til PTC, som tømmer
indholdet i ét sug. Ivan sætter igen lighteren under piben, og
PTC suger endnu engang røgen i sig og synker derpå øjeblikkeligt tilbage i sofaen. Hans arme og ben ryster et par sekunder, øjenlågene flimrer; så falder han fuldstændigt til ro. Som
far på dødslejet.
De første par minutter er han helt stille, kun hans svage
vejrtrækning indikerer, at han lever. Så begynder han at fnise,
og fingrene sætter i bevægelse. Han snakker volapyk: små
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sætninger afbrudt af kluklatter. Der kommer et spjæt fra det
ene ben og et fra armen.
”Jeg kommer tilbage,” mumler han.
”Bliv bare i det. Nyd det,” siger Ivan afdæmpet og drejer
langsomt sin krop imod mig.
”DMT,” hvisker han, ”er det mest almindelige hallucinogen
på kloden. Og det stærkeste bevidsthedsudvidende stof overhovedet. Det udløses i hjernen, når man dør. Det er en rejse
gennem noget, ingen kan beskrive. Det er ligesom at drømme,
og når du kommer tilbage, vil oplevelsen også prøve at forlade dig, ligesom når du glemmer en drøm sekunder efter, du
er vågnet. Du vil ikke kunne huske halvdelen af det, der sker
om lidt…”
PTC ryster svagt, mumler og trækker vejret på en forpustet
måde, som om han er udmattet eller bange.
”Har du røget meget hash?” spørger Ivan og fylder mere
pulver i piben.
”Det har jeg vel,” siger jeg.
”Godt, så bliver det nemmere. Prøv at holde røgen nede. To
store sug.”
PTC åbner øjnene. Jeg synes, at han ser skræmt ud.
Ivan har lighteren under piben, som fyldes med røg. Jeg suger det bedste, jeg har lært. Røgen er varm og ubehagelig, og
en intens smag af plastic spreder sig som fangarme hele vejen
ned gennem halsen, kvælende og brændende. Skulle dette
virkelig være verdens stærkeste, mest naturlige hallucinogen?
”Det smager af plastic,” siger jeg. ”Er det rigtigt?”
Ivan holder lighteren under glaspiben, det sidste af det lyserøde pulver bliver til røg, der stiger op i grålige spiraler. Det
flimrer for øjnene, min krop føles let og dirrende, små synsforstyrrelser begynder.
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”Et til,” siger Ivan, ”det gør hele forskellen.”
Jeg suger den anden lunge, og i samme øjeblik sprænger lyspartiklerne fra det tilstødende rum alt i milliarder af stumper
og stykker. Ivans ansigt er det første, der splintres, dernæst
hans krop og endelig lejlighedens vægge. Et blågrønt farvemønster, der kunne være et brusende hav af trekanter, firkanter, femkanter og sekskanter i alle nuancer af blå og grøn,
overtager alt levende og alt dødt. Jeg svæver over Atlanten
igen. Men i en anden tid. I et andet univers. Der er ansigter i
vandet – de ligner de russiske ikoner, som hang på badeværelset i mit barndomshjem. Så er jeg med ét på badeværelset.
Sammen med far. Vinklerne er anderledes. Vi kigger os i spejlet sammen. Vi ligner slet ikke hinanden, men er bygget af det
samme stof. Så går vi i opløsning.
Længe svæver jeg i mørket, meget længe. Et blåt skær tændes, der hvor livet begynder. Jeg svæver imod det med enorm
fart. Eller er det på vej imod mig? Jeg kan mærke mine ben og
mine arme, jeg misser med øjnene, og det første lys, der rammer pupillerne, visker den farvestrålende verden væk.
Jeg er tilbage i stuen.
”Jeg har aldrig…” hvisker jeg. ”Jeg har aldrig prøvet noget,
der… hvor lang tid?”
”Ti minutter,” siger PTC.
”Kun ti minutter? Det føltes som flere timer.”
Ivan kigger på mig med milde øjne og smiler tilfreds. Han
ser pludselig sød og ulykkelig ud. Han tager en stor knivspids
af pulveret, pakker det ind i et jointpapir og lægger det bordet
med største forsigtighed.
”Tak for husly!” siger han og kysser mig på kinden.
Han og PTC rejser sig. Jeg hører døren smække. Kyssede
han mig? Hvorfor kyssede han mig?
Jeg sidder i min badekåbe. Min hud er stadig blød og varm
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efter brusebadet. Jeg har været i lejligheden i et år, men er
også lige stået op. Jeg har lyst til at forsvinde, og jeg har lyst
til at skrive, men er fuldstændig paf, så det må vente til en
anden dag.
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Vi sidder på en klippe – en form for udkigspost – højt oppe i
skoven. Mor har glemt at farve sit hår, og de mange grå pletter
ses nu ganske tydeligt. Hun rækker mig en cigaret fra pakken,
og det går op for mig, at det må være her, hun plejede at smugryge, alle de gange hun hævdede, at hun var holdt op.
”Var det her, du plejede at smugryge?” spørger jeg.
Hun svarer mig ikke, bevæger sig ikke, ryger bare og holder
blikket på Østersøens stille vand.
”Der er altså noget specielt over nordkysten. Den er ligesom
mere dramatisk. Det er ikke det samme østpå. Jeg tror, det er
lyset…” Hendes stemme er mild og syngende. Hun har fået
dialekten tilbage, men taler hurtigere, end hun plejer, som om
hun har et alt for stort lager af ord ophobet og ikke ved, hvordan hun skal slippe af med dem igen.
Jeg afbryder hende ikke, nyder bare det tidlige forår og duften af skovbund og cigaretrøg. Jeg kan fornemme, at hun er
berørt og har brug for det her øjeblik, så jeg tager endnu en af
hendes cigaretter og lader tiden gå.
Klippen vi sidder på er stor og oval, sandfarvet med røde
områder, der ligner hudblødninger. Den har altid henledt
mine tanker på et efterladt rumskib, der efter et fald fra stjernerne er blevet til sten.
”Jeg har sat huset til salg,” siger hun endelig. ”Der er allerede købere.”
”Hvem?” spørger jeg, selvom det er det mindst vigtige.
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”De er fra Holte.” Hun griner lidt og tager et langt hvæs på
sin Look.
”Det er også et alt for stort hus, mor.”
”Jeg har set på et lille hus i Aarsdale, men jeg ved ikke helt
om det skal være det.”
”Spændende,” siger jeg og prøver at lyde entusiastisk, men
opdager at mit ordvalg er forkert. Det er jo ikke spændende,
det er rationelt. Men det gør ikke noget. Hun ved, at jeg forstår hende, og det er ikke min reaktion, hun er bekymret for.
”Hvad tror du, Amalie vil sige?” spørger hun.
Jeg kigger ud over havet, mærker den lune vind og tager
endnu et hvæs på cigaretten. Så stryger jeg min hånd over
hendes ryg; den føles benet gennem den tynde jakke.
En fugls kvidren dybt inde i skoven får mig til at dreje hovedet. Alt derinde spirer af liv og er på vej frem. Blå og hvide
anemoner dækker skovbunden, mosset er fugtigt og mørkegrønt. Skuddene på de nederste grene er næsten neongrønne,
træernes kroner er endnu nøgne.
”Hun skal nok forstå det.” siger jeg. ”Med tiden… ”
”Ja.” Hun nikker. ”Med tiden… ”
Hun ryger mere på sin cigaret. Asken er lang og porøs og
falder snart af, men hun ser det ikke.
”Er du okay, mor?” spørger jeg.
Hun tager en dyb indånding.
”Jeg kan ikke læse din bog færdig,” siger hun med en pludselighed, der kommer bag på mig. ”Jeg tør ikke…”
”Okay,” svarer jeg forsigtigt. ”Men du har læst bagsideteksten?”
Hun nikker.
”Det er forlagets tekst, mor. De tror, det vil sælge.”
”Jo,” siger hun og går i stå.
”Hvad har du ellers læst?”
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”Til side 63.” Asken falder af cigaretten og ned på hendes
sko, hvor den smuldrer og bliver til en grå plet.
”Det meste er fiktion, alt undtagen nogle enkelte situationer. Og beskrivelserne af bjergene og havet, de er rigtige
nok.”
Hun ved udmærket godt, at jeg lyver, men jeg tror, hun sætter pris på løgnen. Den kan hun fortælle videre til naboerne
og postbuddet, til vennekredsen og alle de andre, hun fik til
at købe bogen.
Hun lægger hånden på mit lår.
”Det ved jeg godt, skat. Jeg kan bare ikke læse den lige nu.”

Der er dage, hvor jeg står op og går på arbejde, hvor almindelige gøremål udfylder timerne, og jeg ikke bemærker, at tiden
går. Samtaler opstår og forsvinder som små glimt i et uendeligt tomrum og er straks glemt igen. Ligesom indkøb foretages og glemmes, og forbipasserendes ansigter ikke lader sig
bemærke. Disse dage er langt de fleste.
Så er der få dage, hvor tanker og følelser spirer frem af ingenting, som frø ud af et blæksort mørke. Selv de mindste detaljer gør indtryk: farven på en mur, buschaufførens nervøse
trækning ved øjet, betoningen i en stemme.
I dag er sådan en dag. Jeg arbejder ikke, sidder bare på min
stol og puster liv i små tanker og observationer. Mine kollegaer er mennesker, for hvem livet i reklamebranchen indeholder en social tilfredsstillelse. De går klædt i deres arbejde; det
sidder tæt ind til deres hud og er blevet deres identitet. De
arbejder gerne halvtreds timer for tredive timers løn.
Vender jeg blikket indad, er der ingenting. Min identitet er
væk. Jeg er ingenting. Eller snarere: er blevet ingenting. Jeg
har brændt alt, hvad jeg var.
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Jeg sipper til min kaffe, der for længst er blevet kold. Bitterheden lægger sig øverst i munden, bagtungen opsnapper den
dybe smag af tropisk regnskov og sol.
Alima kører tværs gennem det åbne lokale på en kontorstol.
Jeg kan fornemme hende, allerede før hun kommer ind i mit
synsfelt. Hendes T-shirt er præcis så tynd, at man kan se hendes bh, når hun kører igennem sollyset. Hun stopper ikke så
langt fra min plads. Hendes kinder er lysebrune med et strejf
af lyserødt. Øjnene er store og mørke. Der er noget barnligt
og selvcentreret over hende. Men også noget dragende. Det
er ikke noget, jeg har lagt mærke til før, men i dag ser jeg det.
Det blafrer omkring hende som ild om en væge.
Jeg får lyst til at gøre noget uventet, som far ville have gjort.
Men hvad gør man? Jeg kunne i princippet sige hvad som
helst eller bare invitere hende på en middag. Jeg er ude af det
ensomme og smertefulde, og den tunge aura af død far, der
længe har strålet ud fra mig som en kold og mørk tåge er nu
så lille, at ingen lægger mærke til den længere. Jeg emmer ikke
af tragedie mere.
Før jeg når at handle, er hun væk igen. Tilbage står kun kontorstolen. Alima er i foyeren, hvor hun taler med receptionisten. Lyset står ind gennem de høje vinduer, som søjler af fint
støv, sitrende og levende, og nu bøjer hun lidt i det ene knæ
og smiler med sin store mund.
Nederst i højre hjørne af min midterste skærm viser klokken
16.03. Jeg får ikke lavet mere i dag, så jeg pakker sammen og
går før de andre. Et kort øjeblik føler jeg et stik af ensomhed,
men straks jeg er udenfor, strømmer byen ind i mig og vækker mine sanser. Jeg lader cyklen stå i stativet og går en lang
omvej hjem.
Da jeg træder ind i lejligheden, bydes jeg velkommen af lugten af min egen krop og synet af opvask. Der er lys tændt på
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badeværelset og i stuen, og mine sko ligger spredt i entréen.
Jeg sætter mig i sofaen med remedierne foran mig og drysser
pulveret i glaspiben. Ude på den anden side af vinduerne lægger tusmørket sig forsigtigt omkring bygningerne. Lyset er
helt rigtigt nu, så jeg sætter lighteren under glaspiben og suger
den stikkende plasticsmag ned i lungerne.
Jeg har aldrig været spirituel, men har altid ønsket, jeg kunne
være det. Tænk, hvis man kunne tro, at de døde lever videre i
det evige, som sjæle i himlen eller ånder i naturen. Hvor stor
en trøst ville det ikke være at vide, at alle dem, man har kendt
og elsket, er derude et sted i en eller anden form?
Det tætteste, jeg kommer på spiritualitet, er disse sjældne
dage, hvor verden står åben for mig, hvor landskaber og ansigter strømmer ind og overvælder mig, og hvor stemninger
fra barndommen kan fylde en hel eftermiddag, men jeg mærker aldrig energier og slet ikke en altomfattende åndelighed.
De gange, Johannes og jeg tog LSD og andre psykedeliske
stoffer, var også snarere fyldt med drømmescenarier, obskure
tanker og en mild, underholdende angst. Aldrig med forbindelser til andre dimensioner eller indre verdener. Og jeg kom
aldrig ud af trippet med en ny opfattelse af døden eller en
glemt følelse af barndom, sådan som DMT efterlader i mig.
Da far lå for døden, arrangerede mor, at der hver uge kom
en massør for at afhjælpe hans smertehelvede. Massøren
havde specialiseret sig i behandling af syge og døende. Hun
var meget spirituel, og hendes person udstrålede enorme dybder og en særlig rummelighed. Det var smukt at se, hvordan
hun hjalp far, hvordan hendes hænder forstod hans krop og
hans sygdom. Hun masserede ham ganske nænsomt, imens
hun nynnede en lille, fin melodi, der var så beroligende, at
også jeg lukkede øjnene og fulgte den ind i et behageligt
mørke. Bagefter var far helt rolig – der var ikke flere rystelser
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eller smerter.
Ude i køkkenet lagde massøren hænderne på mor og efterfølgende på Amalie. Også de slappede af. En ro, der måske
kom fra energierne omkring os eller fra de astrale sfærer,
strømmede ud af hendes hænder og ind i min mor og min søster. Men da hun lagde hænderne på mig, skete der ingenting.
Jeg ville virkelig gerne, men blev helt stiv og lukket. Du er så
anspændt, sagde mor, prøv nu at slappe af.
DMT-trippet er det tætteste, jeg kommer på åndelighed. Det
er en slags dobbeltoplevelse: lige så meget en færd gennem livet som igennem døden. Jeg er i berøring med det indre såvel
som det ydre. Jeg besøger fortiden, men står også med et ben
i fremtiden. Det er en lukket oplevelse. Ingen andre kan være
med, ingen kan så meget som få en fornemmelse af det. Det er
også lukket på den måde, at langt størstedelen af trippet ikke
kan fastholdes i hukommelsen. Det er på en og samme tid altdominerende og flygtigt. I starten kan jeg ikke styre det, men
hen imod slutningen fanger jeg kontrollen: Jeg løfter forsigtigt
mine hænder, men beholder øjnene lukkede, så jeg ikke ødelægger universet i mit hoved. Alt er så tæt på og så levende –
barndommens stemninger, rejser og drømme – at det er lige
før, jeg kan give mig hen til forestillingen om, at alle disse øjeblikke eksisterer side om side i én uendelighed. At alting er
evigt.
Så er det overstået.
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Trygve har ringet igen. Hans navn står med rødt under ubesvarede opkald. Sidst jeg talte med ham, var til bisættelsen.
Kirken var fuld af mennesker, sang, blomster og bidende vinterkulde. Jeg husker især kulden og salmerne. Morgensalmer
– det var vigtigt for mor, at vi kun sang morgensalmer. Jeg husker også kistens blændende hvidhed og forløsningen, da jeg
endelig græd.
Præsten stillede sig op og sang mine forældres bryllupssang
– Vem kan segla förutan vind – og han så mor i øjnene imens.
Alle græd, og sorgen klingede mellem de tunge stenvægge og
resonerede mellem kirkebænke og orgelpiber.
Trygve holdt en mindetale over vores far. Han stillede sig
op midt i rummet. Det hele står stadig tydeligt for mig: hans
søgende øjne, hans bevægelser, og hvordan han udtalte ordene lysende og klart med tydelig diktion. Skuespilleren
havde indtaget scenen. Først læste han højt fra fars bog:
Fra nu af, til vi kaster anker ud for Barbados, vil vi rulle i
en uendelighed. Jeg klemmer mig bedre fast, og billeder begynder at holde deres indtog i min bevidsthed. Jeg savner
min søn. Hvorfor er han ikke med mig? Hvorfor kan jeg
ikke få lov at vise ham dette underskønne ocean, himmelkuplen med de tusinder af diamantglinsende stjerner, morilden, der trækker en lang sølvstribe i kølvandet, de fine
fisk, skildpadderne, delfinerne og hvalerne? Kun de, som
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sejler på de store have, ser og oplever verden så storslået og
smuk.
Jeg var endnu ikke født dengang, så det var Trygve, han
savnede. Det tænkte jeg, og i det samme tanken ramte mig,
vidste jeg godt, hvor smålig og ynkelig jeg var. Det var jo også
Trygve han havde forladt. Hvorfor kunne jeg ikke give ham
lov? Min egen bror. Min far var jo tusind gange bedre end
Trygves far. Min far sad på tilskuerbænkene, når jeg spillede
fodbold, han lærte mig at cykle, og vi fiskede sammen. Han
var der hver eneste dag.
Da Trygve var færdig med at læse, lagde han bogen fra sig
og begyndte at fortælle om far i en allegori om et bjerg, som
man udelukkende kunne se op imod og prøve kræfter med.
Selv når man stop på toppen. Et bjerg som Fusijama – stort og
smukt, i horisonten og under fødderne.
Han lagde hånden på kistelåget og så alvorlig og eftertænksom ud, berørt. Så kiggede han ud på sit publikum, tog en
dyb indånding, trak hånden til sig igen og kyssede fingerspidserne, inden han lagde hånden tilbage på låget og gav det
et resolut tryk. Min bror – den scenevante skuespiller – alt
sammen uden at græde. Farvel far, og så en salme:
Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!
Jeg følte misundelse, da han stod dér foran kisten og holdt
talen, og samtidig syntes jeg, at han nassede på vores fars død.
Men så følte jeg skam. Jeg var et lille menneske – en ulidelig
mandsling.
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Jeg kan mærke min bror nu, meget stærkt. Han er så tæt på:
i telefonen, i blodet, i tankerne. Jeg er tilbage i køkkenet sammen med ham i den tid, hvor far ligger syg. Vi sidder og kigger ud ad vinduerne. Her dufter af nybagt brød og kamillete.
Det er en af de sjældne dage, hvor Trygve ikke siger særligt
meget, og hvor hans hænder ikke er i bevægelse.
Udenfor falder sneen. Frosten har lagt sig tungt over Bornholm, og huset bliver mere og mere utilgængeligt. Vi kan høre
far, der nærmer sig. Hans åndedræt er besværet og diskant.
Han bevæger sig langsomt igennem stuen med små, usikre
skridt, mens mor støtter ham.
Vi vil også gerne hjælpe, men er i tvivl. Ønsker en stolt
mand som ham vores hjælp? Det er pludselig meget tydeligt,
hvor syg han egentlig er: den grågule hud, de tynde bens
usikre skridt og hans hår, der på ingen tid har skiftet farve fra
gråsort til kridhvidt. Der er noget tosset profet over hans udseende, og hvis det hele ikke var så fortvivlende og glædesløst, kunne man næsten grine af det.
Trygve prøver at lukke døren ind til stuen, så far uforstyrret
og uset kan komme ud på badeværelset, men bliver stoppet
med et enkelt blik. Far trækker vejret ned i de syge lunger,
slår ud med den ene arm og kigger på ham. Øjnene er stærke
og uforandrede, som da vi var børn og skulle høre efter.
”That’s life,” siger han med sin særegne accent.
Vi hjælper ham ud på badeværelset, hvor mor finder en
svamp og klargør en balje med lunkent vand, så hun kan vaske ham. Trygve og jeg går tilbage til køkkenet, hvor vi sidder
og lytter til skvulpene derudefra. Og mors milde stemme.
Resten af aftenen sidder min bror ved sygesengen og snakker – længere end vores far normalt kan holde til i sin tilstand.
Trygve græder med jævne mellemrum, jeg kan høre det hele
ude fra køkkenet. Ikke ordene, men ordenes overordnede
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betydning. Kærligheden og tyngden i dem. Tunge ord, smukke ord. Både lyse og mørke.
Det var deres afsked.
Dagen efter rejste Trygve hjem.
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Vi mødes på et værtshus. PTC skærer nogle grimasser, da han
får øje på mig bagest i det lille lokale, og blinker flere gange
med det ene øje, som om han sender et fortroligt signal.
”Tre gyldne!” råber han opstemt til barkvinden med det grå
hoved, inden han dumper ned på stolen, skærer endnu en grimasse og fisker efter smøger i de dybe lommer. Han udstråler
en bizar lykke, som om han ikke selv ved, hvorfor han er lykkelig. Han er det bare.
Da barkvinden kommer ned med øllet, kaster PTC et par
mønter ud af de beskidte hænder. Hun tager dem og forlader
bordet uden en lyd og uden at tælle dem. Måske stoler hun
på ham, eller måske ved hun præcis hvor meget seksogtres
kroner vejer. Da hun igen har indtaget sin plads bag baren,
tænder hun en cigaret og giver sig til at stirre ud ad det mangefarvede vindue.
Der er noget kirkeligt over det lille værtshus. Her sidder de
søgende, de frafaldne og de salige side om side i stille luft fortættet af røg og afdæmpet musik. En dunst af menneske og
tobak hænger omkring dem, og en svag stank af pis og urinalkugler kommer og går, som toiletdøren åbnes og lukkes.
”Tre øl?” siger jeg spørgende.
”Bagmanden kommer om lidt.”
”Bagmanden?” siger jeg overrasket, både over informationen og ordvalget.
PTC trækker en pose med lyserødt pulver op af sin bryst95

lomme.
”Han kom forbi med det forleden dag, men jeg har også
bedt ham om at komme i dag,” siger han.
Jeg giver PTC to tusind kroner i samme øjeblik, som Ivan
kommer ind ad døren. PTC får øje på ham og griner højlydt,
mens Ivan ser sig omkring og trasker hen til vores bord. Han
bevæger sig, som om han ejer stedet.
”Jeg hedder Ivan,” siger han og kigger på mig med trætte
øjne, idet han stikker en sløv hånd frem. Jeg tager den ikke,
og han trækker straks hånden tilbage.
Han ser udkørt og noget mere smadret ud end sidst, jeg så
ham. Huden er blevet ekstra fedtet, og flere steder er små
klumper af akne vokset frem på samme måde som mos vokser på en træstub eller mug på et franskbrød. Han er ikke længere en mand; han er et af fars malerier i langsom bevægelse.
Han siger ikke noget, drikker bare sin øl og kigger fraværende
ud i luften med våde fiskeøjne.
”Vi har mødt hinanden før,” siger jeg, da PTC begynder at
sidde uroligt på stolen. ”Hjemme hos mig.”
”Ja, det er også rigtigt. Hej igen, du.” siger Ivan.
”Vi røg DMT,” siger jeg og trækker posen op af lommen, så
han kan se pulveret, jeg lige har fået. ”Peter har dine penge.”
”Behold dem bare,” siger han henvendt til PTC og smiler til
mig. Hans tænder er meget hvide. Det virker helt forkert. De
burde være brune eller rådne, i hvert fald meget små og
skæve i en mark af tandkød.
”Frederik er forfatter, husker du nok!” siger PTC begejstret
og meget højt. ”Han har lige udgivet en bog, vidste du det?”
Ivan sidder som forstenet, svarer ikke på spørgsmålet, mens
PTC kigger på mig med et lige dele lykkeligt og hærget fjæs.
”Han skriver på en kortfilm nu. Er det ikke rigtigt, Frederik?
Var det ikke det, du fortalte mig forleden dag?”
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”Jo,” bekræfter jeg, selvom jeg egentlig ikke kan fordrage,
når andre tager mine skriverier op. Der er noget underligt privat over det, og når andre taler om det, jeg har skrevet, føles
det, som om de soler sig i noget ubetydeligt og ubrugeligt,
som jeg har bare opfundet for at være vigtig.
”Var det derfor, jeg skulle komme?” spørger Ivan og sætter
flasken for munden.
Jeg skal til at sige nej, selvom jeg jo ikke ved, hvorfor PTC
har inviteret ham, men jeg når det ikke.
”Ja, mand!” siger PTC.
Ivan beholder flasken for munden, kigger lidt rundt og drikker så halvdelen af indholdet, før han resolut banker den i
bordet.
”Han er udgivet forfatter!” råber PTC og rejser sig op. Armene hvirvler rundt, og alle kigger op fra deres aviser, telefoner og ølglas. Jeg kan mærke ubehaget i kroppen, øjnene i
nakken.
”Frederik her, min ven, er udgivet forfatter!” råber han igen,
og nu kan jeg pludselig ikke holde smilet tilbage. Det hele bliver for meget.
Ivan hæver sin gyldne dame op imod den værtshusgrønne
lampe. I et kort øjeblik ligger hans ansigt skjult i en gråsort
skygge.
”Frederik er altså udgivet forfatter,” siger han.
”Ja!” PTC ser lykkelig ud.
”Hvad handler din film så om, Frederik?” spørger Ivan med
en uinteresseret stemmeføring, før han ser mig i øjnene med
et alt for intenst blik.
”Det er som sagt en kortfilm,” siger jeg. ”Lige nu er det fire
situationer mellem far og søn. Barn, ung, voksen, død… men
i omvendt rækkefølge.” Jeg skal til at gå i detaljer med en af
scenerne, da Ivan afbryder mig.
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”Det er ikke noget for mig,” siger han afvisende og kontant.
”Det ved du da ikke!” siger PTC. ”Det kommer vel an på
indholdet? Er det ikke rigtigt, Frederik? Fortæl nu bare om
filmen.”
”Narh…” siger jeg og klemmer læberne sammen i et stramt
smil.
”Ivan for helvede! Hvorfor afviser du filmen sådan uden videre? Kom nu, Frederik, fortæl!”
Jeg siger ikke noget. Ivan siger ikke noget. Alle andre stemmer omkring os ophører også. Værtshusets gæster holder vejret, og i stilheden hører man knoglernes bevægelser inde under huden, lungernes arbejde og kroppens tarmlyde.
PTC ryster på hovedet og sukker højlydt.
Jeg hæver min flaske og nikker forstående til Ivan. Vi skåler
lemfældigt, tænder en smøg hver og falder tilbage i mere magelige positioner. I samme nu sætter jukeboksen i gang, og jeg
forstår, at jeg præcis er, hvad PTC siger: Jeg er forfatter. Jeg
har lige skrevet en bog, hvorfor skal jeg så til at lave film? Det
er jo en idiotisk idé.
Vi drikker, og imens vi drikker, bølger en afdæmpet og kølig lykke frem og tilbage mellem PTC og mig. Jeg kan ikke
lade være med at tænke på mit liv som én samlet bevægelse,
der har ledt mig til dette øjeblik: Den varme, isolerede barndom, hvor vi badede og spiste frokost på klipperne. Teenageårene med gymnasium og foragten for autoriteter og systemer, afløst af den længe ønskede frihed: livet i København og
rejserne i Sydamerika. Universitetet, hvor jeg mødte PTC, fast
job og forfatterdrømmen inden fars sygdom og død. Jeg savner ham lige nu. Jeg savner ham så forfærdeligt, at det gør
ondt. Smerten sidder i maven. Jeg kan mærke friske sår, men
siger ikke noget. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle begynde,
selvom det vel hjælper at tale. Eller er det sådan, at jeg nyder
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smerten?
I baren bestiller jeg øl og gammel dansk, inden jeg går ud på
toilettet og ringer til min bror. Jeg har ikke forberedt mig og
ved ikke, hvad jeg kommer til at sige. Han tager ikke telefonen, og jeg lægger ikke nogen besked.
Da jeg har pisset, ringer han tilbage, men det korte afsavn
og kærligheden, jeg følte for ham, røg med ned i afløbet, så
jeg lader den ringe ud.
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Vi sidder ved Christianshavns Kanal, hele holdet. Bureauet
ligger lige bag os, og langs vandet står bænke og borde af lakeret træ, fulde af flasker og laptops. Vi drikker rosé og ryger
cigaretter. Cheferne er gået hjem, som gode chefer gør, når de
ansatte drikker. Og i dag bliver der drukket. Det er det, folk
vil på sådan en dag, hvor solen skinner, og gråspurvene, mågerne og ænderne spiser brød og affald fra kanalen og skraldespandene.
Folk omkring mig har solbriller og sommertøj på. Alting dirrer, det er tydeligt, men det er mig uendeligt ligegyldigt. Hvad
der sker i disse menneskers liv, er jeg ligeglad med. Det plastic,
fuglene får i maverne, er jeg ligeglad med. De bomber, der
sprænger ude i verden, er jeg ligeglad med. Jeg kan høre mine
kollegaer tale om det, men kommenterer det ikke. Jeg drikker
bare store slurke rosé og tænder den ene cigaret med den anden.
En af de tekstforfattere, som jeg aldrig har fundet melodien
med, har drukket sig fuld og står og pisser i kanalen med hænderne nonchalant på ryggen. Han har en smøg i munden og
prøver vist at virke fri og rebelsk. Han ryster af, lyner op, og
da han kommer tilbage, prikker han mig på skulderen.
”Jeg vidste ikke, at du også var forfatter,” siger han og kravler op på bordet. Fødderne placerer han på bænken. Er det nu,
vi bliver venskabelige?
”Tja,” siger jeg og trækker på skuldrene.
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”Ærgerligt med den anmeldelse,” fortsætter han med høj og
klar stemme. De andre skal åbenbart høre ham nu, og vi skal
åbenbart ikke være venskabelige.
Jeg har glemt hans navn, igen, men jeg kan huske hans tekster og hans stil. TicTac-filmen, jeg klippede kort efter min fars
bisættelse, var hans. Og den floppede. Måske ved han, at jeg
ikke bryder mig om hans arbejde, eller måske er han pinligt
berørt over, at det altid er mig, der skal redde hans makværk.
Lige meget hvad, så har han et horn i siden på mig.
”Hvad er det nu, du hedder?” spørger jeg. ”Ja, undskyld,
jeg…”
Han smiler bredt med læberne samlet.
”Nej, nej,” siger han afværgende, ”jeg er jo stadig lidt ny her.
Jeg hedder Karl.”
”Det er rigtigt, Karl,” siger jeg lavt og roligt. ”Undskyld…”
Han kigger på mig, som om han har glemt, hvorfor han har
sat sig her.
”Er den blevet anmeldt bedre andre steder?” spørger han så,
igen meget højt.
”Nej.”
”Det er jeg ked af…”
Jeg lader mit blik vandre fra hans kæbe til den lave hårgrænse. Han ligner en flot abe, eller en flot neandertaler. Han
rynker den lille pande, ligesom han gør, når han får kritik eller
prøver at se intelligent ud.
”Men jo, det er ærgerligt,” fortsætter jeg, og laver en lille
kliklyd med min mund. Klik.
”Jeg har ikke læst den … endnu!” Det sidste understreger
han. ”Men det betyder vel meget for salget med sådan en anmeldelse?”
Ingen af kollegaerne siger noget, men deres ansigter er vendt
imod os. De ligner frøer på udkig efter myg; sultne og koncen102

trerede sidder de omkring et stillestående vandhul, og pludselig, som blev et startskud affyret, starter en kakofoni af
ivrige frømunde.
”Ej, har du skrevet en bog?” kvækker den første.
”Hvorfor har du ikke sagt noget om det? Kvæk, kvæk!” siger
en anden.
”Hvad handler den om?”
”Ej, hvor sejt, kvæk!”
”Kvæk, kvæk!”
”Nej,” mumler jeg lidt forlegen, og et øjeblik bliver livet omkring vandhullet stille igen.
”Skal vi ikke lave noget larm for bogen? På Facebook eller
sådan noget,” genoptager én, og straks sitrer luften med myg
igen, mens frøtungerne svirper i luften.
”Det er bare en bog om en rejse…”
”Hvilken rejse? Kvæk!”
”En sejlads over Atlanten. Og så med bus gennem Sydamerika. Ikke noget særligt, bare en rejse.”
”Har du gjort det? Kvæk, kvæk-kvæk.”
”Megasejt, mand!”
”Kan man købe bogen i butikkerne?”
”Det kan man, og det burde I alle sammen gøre!” siger jeg
og peger rundt, lige så overvældet af glæde som af skam, fordi
jeg faktisk – lige meget hvordan man vender og drejer det, og
lige meget hvor dårlig anmeldelsen er – har skrevet noget, der
er blevet udgivet.
Pigerne griner, drengene taler, tekstforfatterne kigger febrilsk på hinanden – triste og tunge og overvældede. Farten
sænkes, og omgivelserne bliver bløde og vibrerende. Vi er
stivnet midt i en sommerservering: frølår i gelé.
Jeg kan pludselig mærke de mange glas vin, jeg har drukket.
Et filter brænder væk, og en modtagelighed stiger i mig, alt
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imens min afsmag for verden og for de mennesker, jeg er sammen med, aftager en smule. Jeg har sejlet over Atlanten. Oceanbetvinger! Det er fars ord. Det kaldte han mig. Første gang i
en mail, som jeg modtog på Martinique. Sidenhen med
stolthed i stemmen og ikke bare, når vi fiskede eller talte om
sejlads. Oceanbetvinger!
”Den fik en rigtig dårlig anmeldelse,” siger Karl og undertrykker et lille grin uden held. ”Så I burde faktisk købe den.
Eller i hvert fald skrive nogle gode anmeldelser på nettet.”
”Årh, så hold dog kæft!” skærer Alima ind. Hun står pludselig midt i samtalen imellem Karl og mig.
Der bliver stille. Vandet i Christianshavns Kanal, der slår
mod de fortøjede robåde, er det eneste, vi kan høre. Det er første gang, hun siger noget i så hårdt et tonefald, og det lyder
unaturligt, men jeg ved, hvorfor hun gør det. Det ligger til hendes natur at vælge de svages side. Men hun er lige så blind,
som hun er latterlig, for jeg er ikke svag, og hun skal ikke
komme mig til undsætning.
”Anmelderen er bare en idiot,” siger jeg og trækker på skuldrene. ”Det er lige meget.”
To af drengene prøver at grine, og pigerne kigger på mig,
nikker og smiler og fisker efter cigaretter i deres håndtasker.
Alima ser nedslået og lykkelig ud på én og samme tid. Hun vil
ind i mig. Hun vil heale min lille kunstnersjæl.
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Ikke så langt fra mig står en meget høj og ranglet dreng med
en underlig kort page. Hans tøj er lyst og hænger løst, skoene
er slidt ned. Han drikker af en dåseøl han har i venstre hånd,
imens højre hånd svæver kvindeligt foran hans benede krop –
næsten i takt til musikken. Over for ham står en lav fyr med
en meget lille hue på toppen af hovedet og taler til en pige med
store briller og små bryster. I baren hænger en gruppe piger
med platinblondt hår, ved toilettet står to fyre i undertrøjer
med svulmende kroppe og tatoveringer op ad de brede arme.
Så er der alle de andre, hundredevis af folk i bevægelse, hvis
kroppe og ansigter flyder ud for mit blik.
Jeg ved ikke, hvor vi er, eller hvad stedet hedder, men her er
både snævre gange og små rum, store dansegulve og åbne arealer med borde og bænke. Overalt er belysningen dunkel, alligevel oversvømmet af farvet lys. Kun VIP-området er en
uhyggelig, sort plet – et hul, man kan blive suget ned i og aldrig vende tilbage fra – og der sidder de sidste af mine kollegaer klumpet sammen i det inderste hjørne. Da jeg forlod dem,
snakkede de om arbejde: besværlige kunder, brands, løn, kampagner.
Jeg forlod dem til fordel for denne ensomme post mellem et
dansegulv og en bar; et slags ingenmandsland, hvor jeg bliver
holdt oprejst af folk, der maser for at komme den ene eller den
anden vej. Her er jeg en stolpe og et skjult kamera, camoufleret
af insisterende beats og skarpe computertrommer. Jeg har lyst
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til en samtale med nogen, helst en smuk pige, men kan ikke
naturligt falde i snak med nogen. I stedet for at blive til grin i
et halvhjertet forsøg, i stedet for tilfældigt at danse ind i nogen,
fisker jeg en lille jointstump op af cigaretpakken, tænder den
og stikker den i munden. Den beske smag lægger sig på tungen over den slimede alkohol. Røgen er varm og prikkende og
lugter af min egen ånde. Det første hvæs gør mig svimmel.
Jeg skal til at skodde jointen på det klistrede gulv, da en hånd
tager fat i min skulder. Jeg håber på en smuk pige, men i det
sekund, jeg vender mig om, slår dørmanden jointstumpen ud
af munden på mig. Han rammer også kæben, og imens han
slæber mig mod udgangen i et smertefuldt greb, fyldes min
mund med blod.
Ude foran natklubben slipper han sit tag og slår mig i maven,
så jeg knækker sammen og lander på knæene. Han siger ikke
noget, men noget tyder på, at han ikke er klar til at lade mig
gå endnu. Han spænder musklerne, lægger hovedet på skrå
og strammer læberne, så munden bliver en smal streg. Jeg tørrer blodet af min læbe, hiver efter vejret og fæstner mit blik i
hans ansigt. Sådan en latterlig kliché af en dørmand! Voldelig
og dum og opkørt.
Jeg retter ryggen og suger nattens kølige mørke ind, parat til
at fortælle ham en sandhed eller to, beredt på at modtage hans
slag, da Alima stiller sig imellem os.
”Det er ikke hans skyld!” råber hun.
Jeg kan se, at hun holder ham tilbage: Den lille hånd ligger
forsigtigt på hans albue. Nu mumler han noget, jeg ikke kan
høre, og så taler Alima igen. Hun fortæller vel, at min far lige
er død. Og dørmanden svarer formentligt, at det ikke er en
undskyldning for at ryge hash på hans natklub. Så lover hun,
at hun vil følge mig hjem med det samme. Måske lyver hun og
siger, at vi er vokset op sammen, at vi er gamle venner.
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Jeg har lyst til at grine eller sige noget provokerende for at
ruske op i situationen, for at se hvordan hun klarer det, men
jeg kan stadig ikke få vejret. Min hals er lukket, en altomfattende kvalme stiger op i mig, og så kaster jeg pludselig op.
Kaskader af klumpet, halvvejs nedbrudt mad og alkohol vælter ud på asfalten og plasker ud over mine bukser.
Dørmanden begynder at råbe. Han sitrer af vrede. På hans
fucking fortov! Men ordene er bare lyde, der gjaldrer i luften –
hule og dumme og ligegyldige. De ekkoer fra bygning til bygning og er så endelig væk for altid. Alima hiver mig væk, på
samme måde som hun holdt dørmanden tilbage: med en enkelt håndbevægelse.
”Jeg bor lige rundt om hjørnet,” siger hun.
På badeværelset trækker hun min T-shirt og mine bukser af og
tænder vandet i brusenichen. Jeg kan høre, at hun smider det
i vaskemaskinen. Så kravler jeg ind under bruseren, tager
mine boksershorts af og kaster dem ud på gulvet. Jeg sætter
mig op, så lodret jeg kan, skruer op for temperaturen og venter
på, at min hud bliver rød, og min puls stiger.
Dampen er som sund røg. Den danner fredfyldte tanker og
siver ind gennem munden og næsen og renser.
Varmen tager over, alt sløres.
Så går døren til badeværelset op. Hun kigger på mig med
forpinte øjne. Tror hun, jeg græder? Eller… nej, det er ikke det.
Hun afklæder sig – hurtigt og beslutsomt – og kommer ind i
badet til mig.
”Det er alt for varmt, Frederik,” siger hun og skruer ned for
termostaten.
Hun står med siden til, men jeg kan stadig se det krøllede,
sorte hår imellem benene, sprækken og læberne. Så sætter hun
sig ned, læner sin krop ind imod min og lader hænderne glide
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hele vejen fra mine knæ og op til min hals. Som om hun prøver
at trække smerte og ensomhed ud af mig, ud af min sjæl – bare
lidt for at lindre.
Jeg bevæger mig ikke, sidder helt stille. Hun bliver utålmodig og tager min hånd, lægger den på sit inderlår. Jeg finder
åbningen med min ringfinger og min langemand. Den er varm
og fugtig og vil mig kun det bedste.
I sengen rider hun mig, men jeg kan ikke komme. Det giver
mig en underlig tilfredsstillelse, som jeg ikke kan placere.
Hendes krop glinser af sved, håret klistrer til ansigtet. Hun glider af og kravler op over mig – kroppen er smidig og blød og
fugtig. Soveværelset er varmt og iltfattigt. Udsugningen fra
badeværelset summer i luften, gadelampernes lys maler de
hvide vægge gule. Det er som en scene i en film. Hun aer mit
bryst og leger forsigtigt med mine brysthår.
”Da min far lå for døden,” siger hun stille, ”overhørte jeg
ham fortælle min søster, at hun var hans yndlings.”
Hun er alvorlig og inderlig, øjnene sorte. Jeg bliver liggende
helt stille på ryggen og går i opløsning – bliver til aske, der
blæser i vinden. Jeg mister pusten, og i mit synsfelt tager hvide
pletter form. Det er, som om mit hjerte er ved at give op.
”Det værste var nok, at jeg forstod, hvorfor han sagde det,”
siger hun.
Jeg lukker øjnene, prøver at få vejret. Jeg ville ønske, at det
blev sådan en nat, hvor vi kunne fortælle hinanden alt, hvor
vi åbnede os, var oprigtige og inderlige, men jeg kan ikke. Jeg
prøver at formulere et svar, men der er ingen ord, og jeg må
bruge alle mine kræfter på at ligge stille og undgå at bryde
sammen.
Jeg vågner, fordi jeg skal tisse. Natten sidder i mig som sorte
plamager, der formørker aftenens forløb, og i et par sekunder
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aner jeg ikke, hvor jeg er, eller hvorfor jeg er her. Rummet er
dunkelt og stille, kun en smule dagslys siver ind under det
mørke rullegardin.
Ved siden af mig ligger Alima og sover. Jeg lister ud på badeværelset og sætter mig på toilettet med hænderne i ansigtet.
Hvad skete der i går?
Vi drak ved kanalen, det husker jeg. Vi talte om min roman.
Jeg var fuld, da vi gik, slingrede i gaderne og følte en trang til
at give fanden i det hele. Jo, nu husker jeg aftenen, og… åh ja,
jeg blev smidt ud. Men Alima trak mig med hjem.
Jeg kan høre hende stige ud af sengen. Hun bevæger sig med
lette fodtrin over de knirkende gulvbrædder, hurtigt og roligt,
og da hun passerer badeværelset, lukker hun døren, imens
hun ser væk. Et sug af ubehag går igennem mig. Hvorfor lukkede jeg ikke selv døren? Hvorfor sagde hun ikke noget?
Jeg trækker ud og vasker hænder, skyller ansigtet i koldt
vand og slynger et håndklæde om livet, før jeg iler ud i køkkenet til hende.
Hun står med hovedet inde i køleskabet, på køkkenbordet
syder elkedlen. Skal jeg bare kvæle alt det nervøse og kysse
hende, når hun kommer til syne? Eller skal jeg nøjes med sige
godmorgen?
Endelig lukker hun køleskabsdøren og kigger på mig. I hånden har hun en liter mælk. Hun er iført en silkekimono, og håret sidder i en hestehale. Hun er smuk. Men der er en pludselig
kølighed i hendes skønhed, jeg ikke har set før.
”Jeg sidder ofte ned og tisser,” siger jeg.
”Vi kan sagtens tale om noget andet,” siger hun afvisende og
smiler vagt.
”Har du sovet godt?” spørger jeg og ser forbi hende ud ad
vinduet.
Alima trækker på skuldrene. Jeg flytter blikket til elkedlen,
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der nu buldrer afsted. Hvorfor er hun pludselig så kold? Var
det bare, fordi jeg ikke lukkede døren? Eller er hun flov og fortryder i nat?
”Min far sad også ned og tissede,” fortsætter jeg. ”Måske er
det derfor, at jeg også gør det. Det har jeg faktisk aldrig tænkt
over.”
”Kaffe?” spørger hun.
”Ja, tak,” siger jeg muntert og smiler bredt.
Det er mit håb, at hun kan se glæden i mit ansigt og høre den
i min stemme, og at jeg kan skjule den begyndende misstemning, der er opstået imellem os.
Jeg ville gerne fortælle hende om min far. I dag er jeg klar til
det, og jeg kunne jo passende starte med at beskrive, hvordan
han altid gik nøgen gennem huset, når han havde været i bad,
og hvordan han altid rystede sine nøgne baller og sang eller
sagde, at netop hans baller var de smukkeste i hele verden. Jeg
kunne fortælle om vores badeværelse, som ikke havde lås, og
om min mor, der gik i haven med bare bryster og lugede
ukrudt. Men jeg beslutter mig for at lade emnet ligge. Alima
kommer nok fra et hjem med lukkede døre.
Hun vender sig om og tager et glas med neskaffe ned fra en
hylde, skruer låget af og hælder de små, frysetørrede kaffeklumper op i to kopper.
”Bruger du mælk?” spørger hun, imens hun fylder kopperne
op med vandet fra kedlen.
”Ja, tak.” siger jeg.
Hun retter lidt på kimonoen og skubber den ene kop over
imod mig. Overfladen er lysebrun og dampende med små,
brune kaffeprikker, der flyder rundt, eller sætter sig på porcelænets kant. Jeg sipper af den, brænder mig lidt. Hvad fanden
skal jeg sige? Hvorfor ved jeg aldrig det med Alima?
Jeg tager to skridt over imod hende. Hun hopper op på køk110

kenbordet. Var det en afvisning? Eller en invitation? Hun
krydser benene, drikker en tår af sin kaffe og kigger ud ad
vinduet.
Hun vil ikke have, at jeg er her.
”Er mit tøj mon tørt?” spørger jeg.
”Det tror jeg,” siger hun og springer ned fra køkkenbordet
og lander på gulvet som en kat.
På badeværelset tager hun mit tøj ud af tørretumbleren, rækker mig det og går igen. Jeg lukker døren, tager det på, står
længe og ser mig i spejlet: Sådan ser jeg ud! En idiot, en usikker idiot. Almindelig og middelmådig. Alle mine værste anelser er rigtige. Det er slut her, slut mellem os. Hun har også set
mig, jeg ved det. Og netop som den tanke opstår, råber hun fra
soveværelset.
”Jeg har faktisk en aftale her om lidt!”
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Jeg har tænkt over, at den følelse, man har indeni, vel bestemmer, hvordan alt det ydre opfattes. Månen på himlen kan enten være smuk og opmuntrende og kaste lysende stråler ud i
en støvet nat, eller udflydende og fæl med en gusten glans, der
bader byen i et uringult skær. Havet kan være stort og dragende eller ildevarslende og uhyggeligt og så videre og så videre.
Spørgsmålet er så, om det også kan forholde sig sådan, når
man tænker tilbage? Kan ens opfattelse af tidligere hændelser
og forløb ændre sig? Kan et godt forhold pludselig virke som
et dårligt forhold set i et nyt lys? Tiden kan ødelægge både
film og musik – kun få værker tåler tidens tand – men kan en
lykkelig barndom blive ulykkelig? Det virker for radikalt, synes jeg, forceret … men måske kan gamle sindstilstande, der
ligger tæt op ad nye stemninger, blive vakt til live og dermed
farve tidligere livsforløb på ny?
Min fortælling starter i Cape Town. Jeg blev født under Sydkorset, for foden af Table Mountain. Det var som et eventyr –
et fremmed land opdelt i sort og hvid, godt og ondt, varmt og
koldt. Sådan har jeg i hvert fald altid tænkt på det. Jeg var underernæret og svagelig, da jeg kom ud, så sygeplejerskerne
lagde mig i en kuvøse, selvom min mor ville have mig op på
sit bryst. Hun græd og skreg, imens far jublede – endnu en søn!
Da jeg var et halvt år, sejlede vi fra Sydafrika til Brasilien,
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hvor der var karneval, og videre derfra til Bornholm, hvor der
var hverdag og bankgæld. Men det var næsten mere eksotisk
efter så mange år på havet.
Jeg var et år gammel, og det var dansk højsommer, da jeg
satte mine små fødder midt i dette glansbillede: kernefamilie,
idyllisk provins, bedsteforældre. Og så gik tiden hurtigt. Far
og mor faldt til i det lille samfund, gælden blev høvlet af, og
de fik endnu et barn. De købte et smukt landsted med havudsigt og en lille havn, der lå skåret ind i klippegrunden. De fik
heste og en dansk-svensk gårdhund. Mor gik for det meste
hjemme, og Amalie gik med, fordi hun ikke kunne falde til i
børnehaven. Hun var ellers det udadvendte barn, den glade
og livlige, mens jeg var sky og forsigtig.
Jeg kunne lide at bygge huler, klatre i træer og fange haletudser i vandhullerne. Jeg lavede terrarier og akvarier, hvor
jeg studerede salamandre og firben. Der var noget ved dyrene,
der gjorde mig rolig. De levede videre i de verdener, jeg byggede til dem, som om intet var sket. De var bare. Levede bare.
Jeg gav dem navne og menneskelige karaktertræk og placerede dem i mine drømmeverdener. Salamandrene og firbenene var heltene – de modige og stolte – frøerne og stålormene
var de uvidende, der skulle beskyttes. De onde var for det meste menneskene.
Jeg elskede naturen, og på et tidspunkt begyndte jeg at
skrive digte. Om havet. Og om engene og træerne, i hvis kroner det vrimlede med fugle, og hvor rodnettet var beboet af
orme og biller. Jeg følte mig så lille og heldig. Jeg var ti år gammel og kunne slet ikke begribe min egen eksistens. Jo mere jeg
tænkte over den, jo mere uforståelig blev den. Og det var vel
det, jeg forsøgte at skrive ind i digtene.
Engang fandt min far et af mine digte. Han læste det højt og
grinede og ville gerne have, at jeg skrev flere, men jeg følte mig
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ydmyget, afsløret, og skrev ikke igen.
Å, hvorfor kan træerne ikke synge?
Å, hvorfor kan jeg ikke synge med træerne?
Å, hvorfor kan havet ikke tale?
Å, hvorfor kan jeg ikke tale med havet?
Jeg ville spørge, hvordan blev verden til?
Jeg ville spørge, hvordan blev jeg til?
Jeg ville være som min søster. Det var hende, folk kunne lide,
og hende, de lagde mærke til. Jeg vidste det ikke dengang,
men jeg beundrede hende – både hendes mod og hendes
umiddelbare måde at møde verden på. Selv var jeg stille og
genert, men ofte skete det, at jeg blev hidsig og voldsom og
endte i slåskampe. Der var ikke noget punkt midt imellem, og
jeg husker, at jeg ofte var ked af det uden at forstå hvorfor.
Først i anden klasse, da jeg blev venner med Jakob, ændrede
alt sig. Jeg misundte ikke længere nogen, blev gladere og lukkede mere lys ind. Jeg havde en ven. Livet føltes godt og nemt.
Min søster var også en god søster, og vi legede sammen ved
åen og i haven. Mor stillede morgenmad på bordet til os,
smurte vores frokost og lavede vores aftensmad, og når far
havde tid, spillede vi skak eller kiggede i det store atlas. Han
lærte mig alle Sydamerikas hovedstæder og alle lande i Europa.
Kun i skolen blev det hele mere besværligt. Jeg ville bestemme, men det var Jeppe, der bestemte. Jeg havde intet at
byde ind med, så jeg kastede sakse efter ham og væltede et
skab ned over ham. I løbet af tredje klasse blev jeg sendt hjem
på en uges tænkepause fire gange og var dermed officielt et
problembarn.
Tænkepauserne føltes lange og slet ikke som fridage. Nogle
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dage tænkte jeg sammen med min mor. Hun var bekymret og
forstod ikke min opførsel. Når jeg ikke tænkte derhjemme
sammen med mor, tænkte jeg på Nexø Havn sammen med far.
Han tæskede en af drengene fra sin klasse, sagde far til fiskerne,
når de spurgte, hvorfor jeg ikke var i skole. Det må man jo ikke
længere. Så grinede fiskerne. Far grinede, og jeg grinede. Men
jeg havde ikke lyst til at tæske nogen, det skete bare.
Jeg havde den bedste barndom, man kan forestille sig, og alligevel er jeg begyndt at huske alle timerne, hvor jeg græd og
følte mig udenfor, og hvor jeg var bange eller i slåskamp. Det
er underligt. Som om nutiden ændrer fortiden. Som om al fortvivlelsen presser sig op igennem erindringens brønd, flyder
over og fylder luften.

Alima er den første jeg ser, da jeg møder ind. Hun står ved
kaffeautomaten med ryggen til. Det krøllede, mørke hår er
bundet op i en knold, og en hvid stropbluse og et par sorte
jeans sidder tæt ind til hendes krop. Skulderbladene er lysebrune og fine og bevæger sig som blade på et spinkelt løvtræ.
Jeg vil gerne tale med hende, men det er et dårligt tidspunkt.
Vi er på arbejde, og jeg ved stadig ikke helt, hvad jeg skal sige,
for jeg ved ikke, hvor det gik galt.
En følelse af nedværdigelse sidder i mig. Jeg nedværdigede
mig selv ved at opføre mig, som jeg gjorde. Men alligevel har
vi noget sammen. Der skete jo også noget godt den aften. Der
var en tiltrækningskraft, noget fælles, som et øjeblik blev til
lidenskab.
Jeg går forbi hende, imens kaffen endnu løber fra automaten
og fortsætter hurtigt ned ad gangen. Jeg sætter mig på min
plads i det åbne kontorlandskab og tænder computeren. Et
par minutter senere kommer hun gående med en kop kaffe i
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hånden. Vi smiler til hinanden, men siger ikke noget. De andre i rummet er opmærksomme. De ved, at noget er sket. Det
er fint med mig, men Alima ligner en, der er fuld af anger.
Hun sætter sig på sin plads, tager store hovedtelefoner på og
kører stolen godt ind under bordet.
Dagen går med mails og små møder. Der er ingen reklamefilm eller andre klippeprojekter at kaste sig over, kun fremtidige produktioner. Mine holdninger bliver lyttet til, men ikke
taget alvorligt, så jeg drikker kaffe og rydder op i mine filer,
tømmer skuffer og nasser en cigaret af køkkenpersonalet.
Det burde være en dejlig dag. En afslappende, løs og uforpligtende dag, men det er det ikke. Det frie har den modsatte
effekt på mig og får hele tiden mine øjne og tanker til at vandre mod Alima. Når vi er i samme rum, kan jeg mærke det
fysisk. Der er energier, bølger af elektricitet, som mødes og
tager favntag med hinanden. Jeg kan ikke kontrollere, hvad
jeg tænker, eller hvor jeg går hen. Jeg kan ikke styre mine øjne
eller min nakke. Men hun sidder bare på sin stol og stirrer ind
i skærmen. Hun spiser sågar frokost foran computeren.
Jeg går en tur i solskinnet, kigger på mågerne og ænderne,
trafikken og de mange gamle huse. Der bliver bygget overalt,
og der er støj på alle gadehjørner. Støj fra biler, telefoner, stilladser og kanalrundfarter, og Vor Frelser Kirke spiller sin triste og falsk klingende melodi. Det er væksten, alle taler om.
Så er klokken tre. Jeg beslutter mig for at holde fri. Blive væk
og blive her, i byen. Indgå i bylivet og være en af dem med
tidligt fri, en af dem, der nyder en fredfyldt stund alene midt
i virvaret.
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Jeg kan ikke tale med min mor. Alt, hun siger, virker betydningsløst – eller for tungt. Men hun taler hele tiden. Om de
timer, hun tilbragte, før jeg stod op. Hun lavede kaffe og spiste en lille ostemad og kiggede ud ad vinduet. Det taler hun
længe om. Og om vandet, der havde en særlig blå farve. Hun
taler også om huset, der er alt for stort, nu hvor det bare er
hende, om oliefyret, der ruster op, og om taget, der nok snart
falder af.
Jeg tænker på andre ting imens. Mest på Alima. Hendes fine
træk, blandingen af det afrikanske og det nordiske. Den
runde mund med de brune læber og den meget lyserøde og
levende tunge. Hun er smuk, det kan man ikke tage fra hende.
Øjnene er næsten asiatiske, håret kruset og let.
”Har du lyst til at gå en tur i Paradisbakkerne?” spørger min
mor fra det andet rum.
”Det kan vi godt.”
I bilen taler hun uden stop. Hun nærmest snapper efter vejret for at få det hele med. Hun taler om sit arbejde, og hun siger
også noget om, at man får atten måneder til at sørge i, når man
mister sin ægtefælle på Hiva Oa. Eller det gjorde man i hvert
fald, dengang hun og far besøgte øen i firserne engang.
”Det lyder dejligt,” siger jeg og nikker tilkendegivende,
imens jeg genkalder mig smagen af Alimas sved i min mund
og følelsen af hendes nøgne bryster imod min hud.
Da vi stiger ud af bilen, er mit lem erigeret. Jeg holder af117

stand til min mor, så hun ikke skal se bulen. Hun hæver stemmen; taler om jordomsejlingen og deres ægteskab, deres opture og nedture, livet med små børn og en selvstændig ægtemand. Hun taler om en dyb forståelse, imens hun kigger efter
fugle i den grønne klippeskov. Jeg tænker stadig på Alima,
selvom jeg prøver at lade være, men det er, som om hun sidder
fast på indersiden af mit hoved. Jeg tænker på at gå i bad med
hende, på at ligge nøgen sammen med hende og elske.
”Her plejer at være mange kantareller,” siger mor, og jeg følger efter hende.
Imens mor laver mad, grubler jeg over romanen, jeg vil skrive
om far. Jeg har overvejet magisk realisme, fordi hans liv i mine
øjne næsten var magisk og på grund af alle de år, han boede i
Columbia.
Jeg går rundt i huset og kigger på alt det, de har bragt med
hjem fra den store verden. Jeg prøver at samle inspiration, prøver at se ham for mig som ung og utæmmet, ru i kanterne. Han
levede i en stor og poetisk og vild verden, og den blev en del
af ham. Men der var mere end det, tror jeg – noget andet, der
også var en vigtig del af hans fundament. Måske mørket i ham
og de små sår fra barndommen, der med tiden blev til noget
andet.
Det er væsentligt, at jeg finder ind til hans kerne, ind til manden, der kunne falde i søvn på fem sekunder, selvom alt omkring ham brændte. Sorgløsheden og vildskaben er to vigtige
elementer, som jeg bliver nødt til at finde ud af, hvor de kom
fra.
Mor sætter aftensmad på bordet, fordi jeg er hjemme, ellers
gider hun faktisk ikke lave mad længere, siger hun. Kiks med
en lille skive ost er fint nok til hende. Hvorfor overhovedet spise
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andet?
”Der findes også mange lækre oste,” siger jeg.
Hun trækker på smilebåndet, prikker til maden på tallerkenen.
”Bornzola er ikke værst,” siger hun, ”eller Danablu.”
Da det endelig bliver aften, og himlen bliver sort, kan jeg
ikke falde i søvn. Jeg ligger og vender og drejer mig, indtil jeg
ikke ved, hvad der er op og ned. Fuldmånen giver rummet en
blåhvid tone, planterne i vindueskarmen kaster skygger ud i
rummet, som ganske langsomt bliver kortere, i takt med at
månen stiger højere op. Døren ud til det store loftsrum er åben,
og en duft af terpentin når pludselig min næse. Den stammer
fra fars malerier, paletter og mange pensler, der endnu står
derude. Jeg kan smage terpentinen, skarp og giftig. Den når
halsen gennem næseborene, men er forbundet med noget
godt, noget legende: far, der maler.
En hel del af malerierne er ikke færdige. De er blevet efterladt her i huset. Ligesom mor. Hun er så alene, og jeg kan intet
gøre eller sige, der hjælper. Vi er i hver vores sorg. Hun forstår
mig ikke længere, og jeg forstår ikke hende. Far forstod os
begge to, han var en slags tolk imellem os. Han var god til at
berolige mor, og jeg kunne altid tale med ham. Altid stille samtaler, prosaiske. Udramatisk berørte vi problemerne, og far anerkendte alt det, der gjorde ondt i mig. Jeg mærkede det. Anerkendelsen og forståelsen lå i måden, han lagde sin hånd på
min ryg, eller mængden af whisky, han hældte op i mit glas,
før han spurgte, om vi ikke skulle have natmad. Vi oplevede
sorg på samme måde, og vi talte om smerte på samme måde.
Det fandt jeg ud af, da Margrethe og jeg gik fra hinanden. Far
fortalte, at han også havde haft kærlighedssorger som ung.
Der var en ganske bestemt pige, der havde knust hans hjerte.
Jeg glider ud under dynen, står op og sætter mig i gynge119

stolen ude på det åbne loft. Det trækker fra vinduerne i kvisten, og kulden smyger sig katteagtigt om mine nøgne ben.
Månen lyser hele havet op; langsomt løfter og sænker det sig,
som om det ånder, som om det kæmper.
Efter morgenmaden pakker jeg nogle af malerierne sammen.
Jeg er forsigtig, bruger bobleplast og pap og gaffatape. Mor
har ikke noget imod, at vi sender dem til København.
”Så er det nu!” råber hun fra køkkenet.
Jeg skynder mig ned, og vi går ud til bilen. Mor sætter sig
bag rattet, jeg smider min rygsæk på bagsædet. På vej til færgen taler hun om sin bil – den lille nedgroede negl, som hun
kalder den. Alle på Bornholm har sådan en nu. Ikke fordi folk
er blevet miljøbevidste, men fordi de ikke har nogen penge.
Og så begynder hun at tale om sin egen økonomi. I det mindste ved hun, hvad hun har nu. Det anede hun aldrig, dengang
far var i live, og hun blev en dårlig kone af uvisheden.
”Det kan jeg godt forstå,” siger jeg og kigger ud ad vinduet.
”Det er da rart at vide, hvad man har på kontoen.”
I øjenkrogen kan jeg se, at hun kigger undersøgende på mig.
Jeg ved ikke hvorfor, eller hvad jeg skal gøre eller sige, men så
finder hendes øjne vejen igen, og jeg lukker mine. Hun har
slidt mig ned med al sin tale, og alt det hun siger nu, går lige
igennem mig.
”Se, en musvåge!” siger hun og peger, og den lille bil slingrer
lidt, da hun slipper rattet. ”Kan du huske dengang du fandt
en musvåge i skoven; den med den brækkede vinge?”
Foran terminalen kysser hun mig farvel. Det vrimler med
mennesker omkring os. Nogle af ansigterne kender jeg. De
nikker og smiler til os og går videre.
”Ses på færgen,” er der én, der siger, men jeg er ikke interesseret i at indgå i en samtale, så jeg sniger mig om bord og
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finder et tomt hjørne ikke så langt fra toiletterne. Her sætter
jeg mig med ansigtet vendt ud mod havet.
Halvvejs mellem Rønne og Ystad begynder mor pludselig at
tale igen, denne gang mere tydeligt og med følelse. Hun taler
om den lange sørgeperiode og om at miste sin sjælefrænde.
Hun er ærlig og tapper og beskriver, hvordan det føles at blive
halveret. Hun taler om et mørke, man skal lære at leve med,
og om fars livsglæde – hvordan den må være inspiration for
os alle sammen nu. Hun taler om et tomrum, og om hvordan
nogle dage er så fulde af sorg og ensomhed, at solen forsvinder
fra himlen, og skoven bag de vidtstrakte marker visner. Jeg
lytter til hende og husker tøjet, hun havde på – bukserne, der
blev holdt oppe med et smalt læderbælte, og den lange azurblå cardigan, der hang løst over hendes smalle ryg. Jeg kan se
de små ostemadder, hun kæmpede for at få ned, og høre den
fortvivlede talestrøm. Jeg kan se de søgende øjne og glæden,
hun så desperat prøvede at holde fast i, fordi det var hans bud
og hans inderste kerne.
Omkring mig spiser folk pølser og drikker fadøl; de læser
aviser med drabelige overskrifter og har fastfood og sensation
skrevet i ansigterne. Et velkendt ansigt svæver søgende rundt
i baggrunden. Jeg lader mig glide ned i sædet og lader som
om, jeg sover.
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I det tilstødende værelse, der nok må beskrives som et kammer, står alt det, jeg samlede sammen på Bornholm, og som
blev leveret hertil med lastbil i går. Temperaturen er konstant
her, rummet er uforanderligt. Den eneste lyskilde er den utildækkede pære i loftet og det lille vindue, der vender ud mod
baggården, og som ikke lukker mere end en halv times sollys
ind om dagen.
Et gammelt bord, jeg har hentet ned fra loftsrummet, fylder
halvdelen af lokalet, og her står min fars værker – ufærdige og
færdige imellem hinanden. Malerier, skulpturer, collager. I
hjørnet ligger en bunke med slips. De fleste er brede og farverige som malerierne, og mange af dem er halvtreds år gamle.
Der er også nogle gamle fotografier – øjebliksbilleder fra hans
ungdom – og et par bøger med hilsner. Det er dog malerierne,
der har min interesse. Nogle enkelte er flotte og velkomponerede, men de fleste bærer præg af hobbyarbejde. Det er tydeligt, at han malede for at føle glæde, ikke fordi han følte et
kald.
Swingers Club Gudhjem, selvportræt
Olie på kanvas
80 x 110 cm.
Far sidder i centrum af et klaustrofobisk rum. Hans tænder er
unaturligt store og gullige, og hans hoved er beklædt med en
monstrøs sixpence. To kvinder omgiver ham. Hans fingre
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kærtegner deres nøgne bryster. Øjnene er vilde og blodskudte, men glade på samme tid. Kvinderne er meget hvide i
huden, og deres læber, tunger, tandkød og brystvorter står
frem mod denne hvidhed som giftige, røde bjergblomster. I
højre hjørne står initialerne HJM.
Studier af kogalskab, triptykon
Jordfarver (JTCLES)
290 x 160 cm.
Lærredet til venstre består af en smal stribe bleg himmel bag
en bred, okkergul flade – en udpint kornmark. I forgrunden
hænger en blødende ko over et hegn. Billedet til højre minder
til forveksling om det første, men i baggrunden anes massevis
af køer på den gule flade. Nogle af dem ligger ned, andre står
endnu. Billedet i midten bryder stemningsmæssigt med de to
andre, også i komposition og farver. Det er mere drømmende
og ikke så minimalistisk. Her ses en fredelig eng, og over engen svæver skyer i form af døde køer. Deres kroppe er fredfyldte, lette og farverige, som blomsterne på engen. De svæver i harmoniske formationer, og man fornemmer, at de driver med vinden – måske hen imod et sted, hvor de kan gå i
opløsning og blive til regn.
Uden titel, skulptur
Glasfiber og metal
Et kulsort tyrehoved med små, røde øjne og flænget hud stirrer kamplystent ud i luften. Hovedet er monteret på en gammel pladespiller, og tilslutter man strøm, drejer skulpturen
rundt med en knirkende lyd. Værket skal stå foran triptykonet.
Jeg husker, da far kom hjem med tyrehovedet. Det var en
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gave fra slagteren, triumferede han, og imens gipsen størknede omkring det, stod det i værkstedet og stank af blod. Det
var under kogalskabsepidemien, og døde køer var alt, hvad
han tænkte på.
I rummet står også det ufærdige maleri af det punkband, jeg
spillede i. Maleriet er to meter bredt og en meter højt – to lærreder er skruet sammen. Vi havde inviteret far til at male vores afskedskoncert. Han stod bagest i salen med høreværn på
og gengav det, han så, imens vi spillede. Det var et gennemført show, næsten mere teater end koncert. Vi havde overvægtige dansere med, politisirener og råt kød, der skulle kastes ud mod publikum. Vores bassist spillede fra et kæmpemæssigt bur, udklædt som abe, og jeg skulle indgå i en arrangeret slåskamp med lydmanden.
Mit blod pumpede, mine øje stod vidt åbne. Der var lagt op
til en storslået, uforglemmelig aften, et ubetinget voldsomt
show. Vi havde brugt måneder på at arrangere og øve. Vi
skulle ud over scenen, og der var solgt over to hundrede billetter. Det kunne ikke gå galt.
Under koncerten spillede vi konstant forkert, fordi vi ikke
kunne være i os selv af bare begejstring. Men selvom det lød
forfærdeligt, føltes det rigtigt. Jeg svævede tre centimeter
over scenegulvet, rev min skjorte af og skreg ind i mikrofonen, indtil jeg ikke vidste, hvem jeg selv var. Det var på én
gang livgivende og drænende, klovneagtigt og smukt.
Efter showet var jeg lige ved at besvime og kunne slet ikke
tale med nogen. Jeg havde brugt mig selv op. Sveden haglede
af mig, og mine muskler var bløde. Samtidig skød adrenalinen endnu rundt i min krop.
Mine forældre tog hjem, fordi de ikke fik lov at komme
backstage, og fordi jeg ikke kom ud og hilste på og sørgede
for, at publikum så og beundrede maleriet. Senere fortalte
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mor, at far var skuffet over den manglende opmærksomhed
som kunstmaler. Men jeg var for helvede punkmusiker! Og
jeg havde aldrig følt en så vild eufori som på denne aften. Det
var altoverskyggende. Jeg var en stjerne, udødelig, så jeg blev
backstage og svælgede i bandets præstation og min egen uendelige lykke.
Da vi havde slukket den værste tørst og røget en halv pakke
cigaretter, lukkede vi nogle piger ind. Vi var endelig et rigtigt
band, og det var min første nat med fans, musikerstatus og
klap på skulderen. Samtidig var det vores sidste aften, afskedskoncerten.
Først sent på natten så jeg maleriet. Ensomt og ophøjet stod
det midt i den tomme koncertsal. Bassisten var blevet til en
abe i et bur, trommeslageren havde dildoer i hænderne i stedet for trommestikker, og alle projektørerne i baggrunden var
blevet til behårede kusser, hvis lys var gigantiske kvindelår,
der dansede imellem os på scenen. Min mund var vokset til
tredobbelt størrelse, tænderne var vilde og stærke, svælget violet og overkroppen bar og atletisk. Var det sådan han så mig?
Utæmmet, frembrusende, utilregnelig. Det var et perfekt maleri af en punkkoncert, selvom det langt fra var færdigt. Alt
var vanvittigt og voldsomt, og da jeg så det, følte jeg mig uendeligt alene og ædru i den tomme sal.
Jeg har lyst til at male det færdigt nu. Længe har jeg spekuleret over, hvordan billedet kunne gribes an. Hvilke detaljer, der under ingen omstændigheder må gå tabt. Hvilke farver, der skal bibeholdes. Og hvad de bare pletter skal fyldes
ud med. Jeg rykker tættere på, kniber øjnene sammen. De
groteske figurer er alle sammen gamle venner, som jeg nu
udelukkende ser på min computerskærm. Her optræder de
med pæne ansigter, med børn og pænt tøj, på ferier og i
sommerhuse, på restauranter, til fødselsdage og bryllupper.
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På maleriet er de stadig forvredne og dyriske. Her er de ude
af kontrol, næsten urovækkende. Det er skønt at se dem
sådan, skønt at huske dem sådan.
Jeg blander farver og tester dem på et ubrugt lærred. De har
et smukt vådt skær, der alt for hurtigt tørrer ud. Endnu engang betragter jeg maleriet. Så lægger jeg penslerne fra mig
og opgiver, før jeg begynder.
Jeg forlader det lille kammer, tager sko på og skynder mig
ud. Det er tropisk sommer i København, asfalten emmer af
varme. Alt er langsommere i hedebølgen – selv duerne, der
sløvt flakser i luften, og de utallige cyklister, der for en gangs
skyld tager sig god tid. Folk er en anelse ude af fokus, som
om en diset fugtighed omgiver dem.
Jeg går zigzag gennem byen, tilbagelægger unødigt mange
kilometer, måske tyve, imens jeg koncentrerer mig om den
dunkende følelse i mine fødder og sveden, der løber ned over
min krop. Hvis jeg går hårdt nok til og mister mig selv, kan
det være, at mine drømme står tydeligere frem. Og så kan det
være, at tankerne får frit spil. Måske vil forskelligartede billeder så møde hinanden, kollidere og frigøre energier, der vil
kunne få mig i gang med romanen. Eller med malerierne. Det
er formentlig en overgang, jeg leder efter, et springbræt.
Jeg fortsætter gennem heden, fortsætter uden vand og uden
noget at spise. I horisonten anes en svag tåge. Jeg kan smage
sved på læberne, varmen fylder alt, og jeg går til. Men jeg bryder ikke igennem, ikke i dag.
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Sivene langs bredden er blevet gule af sol, luften er fuld af
fuglekvidder. Fra vandkanten rejser sig en svag lugt af mudder og råd. Vandet står lavt, og de mange både og fartøjer, der
ligger som sorte silhuetter i det skarpe sollys, forekommer
ubevægelige og ligner mere kultegninger end skibe.
PTC sidder på taget af sin deforme båd og ligner en Buddha
på vej ud i intetheden, stille og koncentreret, lige indtil han
får øje på mig. Han råber og basker med armene, forvandler
sig til en fugl.
Jeg har ødelagt hans stille flugt fra verden, men han er ikke
bitter. PTC er aldrig bitter. Det kan godt være, at han er flyvsk
og excentrisk, nogle gange opfarende og hektisk, og langt hen
ad vejen lever et usundt liv, men han er altid opmærksom og
fikseret på begejstringen, på det skønne, på det medmenneskelige. Det gælder selvfølgelig ikke, når han er fuld. Så rager
han på kvinder, råber ad mænd, bliver fysisk, og overskrider
enhver grænse. Men det er kun, når han er fuld. Ellers er han
god som dagen er lang. PTC er et virkelystent og idealistisk
menneske, der fortærer alt omkring sig, nedbryder det genstridige og onde og forvandler det til noget godt. Han er to personer, kunstner og neandertaler, men som sådan en nyttig
skabning – som regnormen sat i verden for at forsøde livet for
andre.
Jeg kravler op på taget til ham og lægger mig på det varme
tagpap. Jeg siger ikke noget, giver mig bare til at kigge op i
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luften. Skyerne er kompakte og små, og de flyder stille hen
over den lyseblå himmel. PTC rækker mig en varm øl; også
han foretrækker tavshed i dag og fortsætter sin læsning. Først
lidt i den ene bog, så lidt i den anden, og så tilbage til den første. Han bladrer og læser de samme sider to gange. Med ét
stopper han op, tænker så det knager, men fortsætter så. Han
siger ikke noget, ikke endnu. Han læser med en stor voldsomhed. Kroppen følger hver en sætning, nogle gange i lange
bløde bevægelser, andre gange i rykvise stød. Han kæmper
med ordene og deres betydninger, han stikker ansigtet helt
ned til papiret og skubber sig selv længere ud mod kanten af
taget.
Efter en halv time pakker han bøgerne væk og tager et emne
op, der optager ham mere og mere:
”Kan en by være smuk for andre end os mennesker? Kan den
overhovedet være smuk?” spørger han. ”Forestil dig, at du er
en fugl, okay? Du flyver over regnskove, oceaner, bjergkæder,
deltaer, heder.” PTC breder armene og hæver dem op over sit
rastløse ansigt. ”Og så kommer du til den her by… en storby.”
Armene falder ind til kroppen. ”Hvad ser du?”
Jeg tænker et øjeblik.
”Huse, gader, butikker, biler,” starter jeg, ”mennesker, veje,
cykler…”
”Hårdhed og snavs!” afbryder PTC. ”Og tænk også på stanken og røgen, der stiger op af alle skorstene. Alt er firkantet i
en by, firkantet og gråt, og maden er enten kemisk fremstillet
eller forurenet.
”Men hvorfor bliver de så?” spørger jeg og smiler roligt til
ham.
PTC lader til at være ligeglad med mit rolige, drillende smil.
Han breder armene ud igen, letter fra jorden og flyver en tur
rundt i sit eget lille univers for at finde et svar. Så åbner han
128

munden, holder den åben og spiler øjnene op. Han er som en
flodbølge, og som oftest undviger folk ham, taler ned til ham
og beskylder ham for at være upålidelig. Men han er efterhånden det eneste rigtige menneske, jeg kender.
”Fordi der er for meget af alt!” siger han med fornyet kraft.
”Der er altid noget at lave og noget at spise, noget at jage, noget at kneppe, altid noget!” Han lyder harm nu.
”Men sådan vil jeg da gerne ha’ det,” siger jeg. ”Altid noget
at lave, altid noget at spise. Det med at kneppe, kan jeg heller
ikke se problemet i…”
”Fordi du er en del af sygdommen!” råber han.
”Sygdommen?”
”Det er cancer, Hans. Vi skal væk. Vi skal ud af byen! Se andre ting. Naturen! Se naturen! Er du med?”
Hans blik er svært at fastholde i dag, det flakker mellem mig,
strandbredden og ænderne. Jeg kan ikke lade være med at
grine.
”Hvor skulle vi tage hen?” spørger jeg.
”Bare ud af byen!”
”Okay, hvad så med Bornholm, Østersøens perle?
”Ja, mand… Bornholm,” råber han og bryder ud i sang:
”Bornholm, Bornholm, Bornholm”, mens han dunker en flad
hånd i min brystkasse.
”Okay,” siger jeg. ”Hvis jeg arbejder igennem de næste par
dage, kan jeg formentlig tage fri i næste uge… hvis ikke, melder jeg mig bare syg.”
”Næste uge,” konkluderer han fattet og smilende.
Vi lægger os tilbage i magelige stillinger på det varme tagpap og tager en bog hver. Jeg kigger på bogstaverne på de gulnede sider, men læser dem ikke. De historier, de gemmer på,
er fiktion og aldeles ligegyldige i forhold til næste uges planer.
Vi skal bo i telt, vandre, lave bål, bade i det kolde hav. PTC
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skal se det landskab, der er min barndom – det, der bor i mig
og aldrig forsvinder. Jeg har altid haft lyst til at rejse sammen
med ham, lige siden vi mødte hinanden på universitetet, og
fem dage er nok. En bornholmertur, en lillebitte rejse, en start.

Det åbne kontorlandskab ligger næsten øde, kun enkelte stationer er bemandede. Ingen snak, ingen larm. De fleste er i auditoriet til stormøde. Det er en vigtig dag i dag, alle gør sig klar
til mødet med UBS. Vi, der sidder herude i kontorlandskabet,
har deadlines, der ikke kan ignoreres. Vi finpudser de sidste
komponenter til den store præsentation, fordi alt ligger i detaljen. Jeg selv klipper filmen, der skal sætte mødet i gang med
et brag, som den kreative direktør siger. Med et brag!
Filmen er så godt som færdig og helt bestemt fuld af energi.
Den er symmetrisk, faktisk smuk. Måden jeg har arrangeret
klippene på, er matematisk – de følger et stringent mønster –
og lydene er rene og klare, billederne er skarpe. To perfekte
minutter med effektfulde og meget forskelligartede klip sat
sammen til én fortælling.
Anslaget i filmen er billeder af uniformerede skolebørn og
fabriksarbejdere. Derefter er der billeder af bilkøer og familier,
der ser fjernsyn med store, tomme øjne. Forbrugere i kø, paralyserede og blinde. Sådan her! Det er, som folk er flest, siger
vi. Og så kommer skiftet: Elon Musk, Steve Jobs, Maradona og
Guds hånd, EM 92 og John Faxe Jensens langskud, Martin Luther King, Elvis, Lady Gaga, en surfer på en kæmpebølge,
Apolloraketten, der skydes i vejret, ild og røg og jubel. No one
ever made history by following the rules. Do something to get something! UBS.
Jeg arbejder med idioter. Og vi arbejder for røvhuller. Bygningen, jeg befinder mig i, er en svulst. Tre hundrede meter
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herfra sidder PTC på sin båd og læser klassikere. Han kigger
på fuglene, tænker over livets dybder og enkeltheder eller lytter til vandet.
Jeg er her efterhånden kun, fordi Alima er her. Men det eneste, vi gør, er at smile til hinanden og sige godmorgen og farvel
– altid med en kejtet generthed flaksende omkring os.
Dørene ind til auditoriet går op, og ud strømmer alle mine
kollegaer i en sammenpresset flok, opstemte, larmende, sitrende, før de opløses i mindre grupper. Jeg drejer rundt på
stolen, retter ryggen og spejder efter hende. Hun følges med
Karl, og da de når hans arbejdsstation, sætter hun sig på hans
skrivebord. De taler og griner, næsten som dem fra TicTac-reklamen. I lang tid kigger jeg på dem og prøver at danne mig
et indtryk af, hvad de taler om, men forgæves. Det eneste, jeg
ved, er, at Alima er gledet ud af mine hænder, lige så ubemærket som hun placerede sig selv i dem.
Jeg henter kaffe ved automaten og sætter mig foran mine tre
skærme igen, lægger fingrene på tastaturets mest fristende taster og sletter filmen med to hurtige klik. Det sitrer i min krop,
energi strømmer ud. Så henter jeg nye filmbidder ned fra nettet: griske pengemænd, børnearbejdere, ekstrem tørke og
smeltende indlandsis. Jeg finder billeder fra krakket på Wall
Street, en video af fracking, hungersnød, sko belagt med diamanter, spedalskhed, designertøj, kaviar og hjemløse. It’s okay
to be an asshole. The world is so fucked up anyway! UBS.
Det bruser i min krop, da filmen er færdig, og for en gangs
skyld mærker jeg en snert af arbejdsglæde. Jeg var inde i filmen, og lidt af mig er der endnu.
”Du har filmen klar om en halv time!” råber den kreative direktør og peger på mig i forbifarten.
”Jeg har den klar om fem minutter!” råber jeg efter ham.
Så pakker jeg mit skrivebord ned i min rygsæk – de få ting
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jeg nu engang har stående – eksporterer filmen, lægger den på
en harddisk og går ind på hans kontor.
”Pitch-filmen,” siger jeg og lægger den på bordet.
”Perfekt!” Han ser ikke op. ”Jeg er sikker på, at det er godt
arbejde, jeg ser den igennem om lidt, så kan vi pudse det sidste
af sammen, hvis der er brug for det.”
”Der er faktisk noget, jeg gerne vil tale med dig om,” siger
jeg.
”Kan det vente?” siger han, men det er ikke et spørgsmål.
”Nej, desværre.”
Nu ser han op, øjnene er fraværende og gennemborende på
én og samme tid. Jeg synker en klump og rømmer mig.
”Jeg bliver nødt til at melde mig syg,” siger jeg.
”Du ser overhovedet ikke syg ud.”
”Jeg tror, det er stress. Jeg har det ikke godt. Glemmer alt
muligt, sover ikke.”
”Tager du pis på mig eller hvad?”
”Jeg hænger slet ikke sammen…”
”Jeg har altså for meget at tænke på nu,” siger han afvisende
og ser ind i sin skærm. ”Vi må tale om det her efter vores pitch,
okay? Vi har ikke ligefrem brug for en langtidssygemelding.”
Hans forsøg på at virke fattet er fejlslagent. Han er allerede
rasende og ude af den, og når han ser filmen… jeg ved faktisk
ikke, hvad han gør, når han ser den. Jeg bliver vel persona non
grata i hele branchen.
”Vi går pitch-filmen igennem om fem!” siger han bestemt.
Jeg svarer ham ikke, men bakker langsomt ud af kontoret,
opfyldt af en rebelsk og nervepirrende lykke.

”Hallo?” En cigaret bliver tændt i den anden ende af røret.
”Hallo!”
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”Er det Frederik?”
”Ja,” siger jeg og stiller mig i vindueskarmen. Gaden er tom
bortset fra en enkelt måge, der sidder på kanten af en skraldespand. Den har et gult og rødt næb og gule og røde øjne. Vingerne er blygrå og smukke, men den ene fod ser ud til at være
ødelagt.
”Har du Peter hos dig?”
Jeg rømmer mig.
”Hvem snakker jeg med?”
”Ivan.”
”Nej, han er ikke her, men vi tager til Bornholm på mandag.”
”Så er han måske bare taget i forvejen… farvel så,” siger han,
men lægger ikke på.
”Taget i forvejen?” siger jeg efter en rum tid.
”Vi kan ikke finde ham,” mumler Ivan. ”Han er ikke på båden.”
Nu flår mågen skrald op af skraldespanden og ud på gaden,
den ene plasticpose efter den anden, indtil den flyver et par
meter væk med en brun takeaway box, som den prøver at få
indholdet ud af.
”Skal man være bekymret?” spørger jeg.
”Bestemt ikke!” siger Ivan med en hånlig klang.
Jeg kan se ham for mig. Han sidder i en tilrøget stue. Foran
ham står et overfyldt askebæger, hvor skoddene står op som
en pyramide. Ved siden af har han en krukke med sine afklippede negle. Der er noget lusket over ham, noget udspekuleret,
noget jeg ikke kan lide, selvom han indimellem får et trist skær
i øjnene og pludselig ligner en lille dreng. Men det er altid forbigående, og det andet vender altid tilbage med fornyet kraft.
Der er noget der siger mig, at han spiller et spil med folk. At
han ved mere, end han siger, og selvom han for eksempel altid
er venlig over for PTC, giver ham penge og betaler for hans
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byture, så er det med en bagtanke. Han sætter PTC i en situation, hvor han bliver afhængig af ham, og pludselig en dag
klapper fælden. Det kan selvfølgelig også være, at jeg er blevet
paranoid.
”Vil du have hans plads, hvis nu ikke han dukker op?” spørger han. ”Hos en shaman, vi skal besøge i næste uge…”
”En shaman?”
”Ja, en shaman. Han taler godt om dig, Frederik … Peter
altså, ikke shamanen. Vil du med?”
”Det kan da godt være…”
”Nu hvor Peter ikke kan eller er væk, eller hvad fanden der
sker, er du et oplagt bud. Der er betalt.”
Jeg forstår ikke, hvorfor Ivan vil have mig med, men jeg har
altid gerne villet prøve Ayahuasca og helst i selskab med en
shaman, allerhelst i Amazonas. At begive sig ud på lang og
intens åndelig rejse sammen med Ivan ligger langt nede på listen, men hvad har jeg at miste?
”Hvad går det ud på?” spørger jeg.
”Jeg kan sende dig den mail, som shamanen har sendt mig.
Du kan bare svare der.”
”Okay,” siger jeg. ”En mail? Har shamanen sendt en mail?”
”Okay, Frederik. Vi ses.” Han smider røret på.
Jeg ringer til PTC, men den går direkte på telefonsvareren.
Så drikker jeg en kop kaffe og ringer igen, men han tager den
ikke. Er han virkelig rejst uden mig?
Mine hænder ryster svagt, og jeg har pludselig svært ved at
finde hvile. Jeg tager en lidt for stor skjorte på, løber ned ad
trapperne, springer op på cyklen og ræser gennem byen uden
at se den. Der er kun mig og vejen og de skiftende lyskryds.
Omkring campingbåden er der stille. Jeg lukker mig selv ind
og får pulsen ned. Her er rodet, mere end der plejer at være,
som om han er taget afsted i en fart. Han er altså rejst.
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Jeg sætter mig på skibskisten og tager en bog fra gulvet, Krebsens vendekreds af Henry Miller. Jeg læser et par sider. Så ringer
jeg igen – telefonsvareren.
Tomheden omkring mig vokser og bliver til et slags vakuum, hvor der hele tiden bliver mindre plads til mig. Der
dannes et undertryk af en ked af det-hed, som jeg suges ind i.
Min far er død, jeg har forladt min arbejdsplads og kan aldrig
vende tilbage, jeg kan ikke skrive længere, jeg er på vej imod
noget ukendt, som ingen kan forberede mig på eller kender
til, og nu er min ven – min mageløse, sjældne, besynderlige
ven – rejst uden mig.
Jeg ringer til Mads.
”Hej,” siger han.
”Hej Mads. Kan vi ikke ses i dag?”
”Øjeblik,” siger han. Jeg kan høre ham fumle med et eller
andet.
”Eller i aften. Bare en time eller to?”
Han rømmer sig.
”Det er faktisk ikke så godt i dag…”
”I morgen?”
”I morgen skal vi besøge Camillas kusine.” Han fumler lidt
mere. ”Næste uge er god. Hvad med onsdag?”
”Ja,” siger jeg. ”Onsdag er fin. Glæder mig til at se dig.”
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Jeg står ved Nørreport med en havestol i den ene hånd og en
sportstaske fyldt med hvidt tøj i den anden. I fire dage har jeg
mere eller mindre fastet, ikke drukket alkohol, ikke spist kød,
ikke onaneret, men lydigt fulgt shamanens anvisninger, så
min krop nu skulle være klar til teceremonien.
Ivan ankommer med en ven.
”Det er Toke,” siger han og peger på en buttet fyr med tykke
briller af lilla glas. ”Der går et tog om tre minutter.”
Jeg finder hurtigt ud af, at Toke er alt det, Ivan ikke er: udadvendt, snakkesalig og sjov. Han taler hele tiden af bare
spænding, mens de fyldige kinder bølger under hans mørke,
venlige øjne.
”Jeg håber virkelig, at det bliver, som jeg forestiller mig,” siger han, rykker sig uroligt rundt på sædet og smiler med let
åben mund. Han holder den anspændte, begejstrede grimasse,
mens han stirrer på mig med øjne, der langsomt vokser.
”Hvordan forestiller du dig, det bliver?” spørger jeg.
Toke udsender et kort suk, der får skuldrene til at falde ned,
hvor de hører til. Han forsøger vist at slappe af.
”En rejse ind i mine allerdybeste følelser. Helt derind, hvor
jeg ikke kender mig selv. Et spændende mørke… en ny forbindelse. Til mig selv og til hvad end, der er derude.” Toke peger
op imod himlen.
Jeg er også nervøs, kan jeg mærke, og lader, som om Ivan
ikke eksisterer. Han kan stadig gøre mig utilpas, selvom vi jo
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er på talefod og efterhånden kender lidt til hinanden. Jeg holder mit blik på Toke. Det er bare os to, tænker jeg – på vej til
Farum, på vej ud i galakserne, på ind i os selv.
Shamanen Roberto tager venligt imod os foran et stort boligbyggeri. Det er åbenbart her, han bor. I en etværelses lejlighed.
Han er halvt brasilianer og har taget sin shamanuddannelse i
Amazonas, fortæller han, mens han viser os rundt. Lejligheden er beskidt. Her lugter ikke af planter og regnskov, men af
gammel hovedpude og forsømt opvask. Der ligger tynde
skumgummimadrasser overalt på gulvet, og der hænger et
billede af ham og hans søn på væggen – en smuk, lille dreng
med blå øjne og mørkt krøllet hår.
”Er det her, det skal foregå?” spørger jeg.
”Ja,” siger Roberto og trækker et tæppe væk fra glasdøren,
så en lille altan fyldt med møbler og pant kommer til syne. Der
sidder også en pige derude. Hun stirrer tomt ud i luften og
drikker vand af en Coca-Cola-flaske. Da hun får øje på os, nikker hun og smiler forsigtigt.
”Det er Rikke. Kom herind, Rikke,” siger Roberto og vinker
hende ind med hånden.
Vi hilser på hinanden, småsnakker og gør os klar.
”Skift til jeres hvide tøj og tag venligst plads langs væggen,”
siger Roberto. ”Slå jeres campingstole op, hvis I vil.”
Vi sidder i hvert vores hjørne af værelset. Roberto kigger
rundt, udvælger mig og ser mig direkte i øjnene. Jeg vil ikke
undvige hans blik, selvom det er det, jeg har lyst til.
”Hvorfor er du her? Hvad vil du have ud af ceremonien?”
spørger han.
Jeg bliver nervøs igen, ser på Ivan og på Toke.
”Jeg er mest bare nysgerrig,” får jeg sagt. ”Det er først og
fremmest oplevelsen…”
137

Roberto siger ikke noget, jeg tror ikke han er tilfreds med
svaret.
”Men jeg ville også gerne… Altså, min far døde for nylig.
Hvis jeg kunne bearbejde det, ville det også være godt, har jeg
tænkt… jeg ved ikke…”
Robertos blik ændrer karakter, bliver mere alvorligt og fokuseret. Alligevel er det dumhed og indbildskhed, jeg tydeligst
ser. Han længes efter lidelse, slår det mig – efter det, der gør
ondt, det, der skal heales. Han ser sig selv som frelser, og det
går op for mig, hvor lidt jeg egentlig kan lide ham. Jeg afskyr
hans lejlighed og hans spørgsmål og hans selvbillede. Han er
så nem at læse, og alt ved ceremonien virker med ét latterligt
og hjemmelavet. Roberto blinker et par gange, store langsomme blink.
”Du skal finde ind til kernen i dit spørgsmål,” siger han endelig, og nu er det hans sparsomme skæg på den lille hage, jeg
ikke kan få øjnene væk fra. ”Du skal søge din far i ceremonien
og finde ud af, om der er noget, I skal rette op på. Du skal ikke
være bange for at møde ham. Bare hold fast i kærligheden.”
Han lukker øjnene, trækker vejret dybt ned i lungerne og puster langsomt ud. Jeg har lyst til at gå, men det kan jeg ikke, og
hvad har jeg reelt at miste?
”Jeg kan mærke, at der har været en meget speciel kærlighed
imellem jer,” mumler Roberto. ”Hold fast i den,” siger han og
forbliver stille i et minuts tid, før han igen åbner øjnene.
Derpå stiller han de samme spørgsmål til de andre. Ivan søger universal visdom, Rikke søger renselse.
”Jeg har en skyggeside, som jeg gerne vil prøve at forstå,”
siger Toke.
Roberto virker imponeret over svaret. Han retter ryggen og
sidder længe og tænker, før han giver Toke råd, som han kan
følge under ceremonien.
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”Hvad er det, du har med?” spørger han til sidst, da han har
givet Toke sine ord og peger på en lille, omhyggeligt udsmykket træpind, som Toke har lagt ved sin side.
”Et totem,” siger han.
Roberto inspicerer den og vælger til sidst, at den ikke må
være i rummet, når ceremonien starter.
”Den er ikke velsignet,” forklarer han. ”Det vil jeg gerne
hjælpe dig med en anden gang, men vi har ikke tid i dag.”
Jeg er holdt op med at lytte. Jeg vil gerne bare prøve Ayahuasca. Jeg gider ikke gruppeterapi eller velsignelser eller forklaringer. Jeg har mest af alt lyst til at rejse mig op og fortælle
dem, hvad jeg synes om det hele, især om Robertos hjemmestrikkede hokuspokus, og så gå.
Roberto kigger på Rikke.
”Vi fortsætter arbejdet,” siger han og forklarer os, at han er i
gang med at heale Rikke.
”Vi har tilbagelagt et stort arbejde,” siger han og lukker atter
øjnene.
”Jeg skal blive hel igen,” siger Rikke og kigger på os alle sammen. ”Det er tiende gang, jeg er her.”
De har et indgående kendskab til hinanden, en absurd relation af en slags, som på en måde interesserer mig. Måske er
barnet på væggen deres. Jeg spørger ikke, men hendes trætte
ansigt, øjnene og hendes bløde krop afslører, at hun er mor.
”Lad os begynde,” hvisker Roberto med stor højtidelighed.
Han brænder nogle velsignede træstumper af for at fjerne
dårlige energier og jage de onde ånder ud af sin etværelses. Så
kommer han ind med teen. Den er brun og tyk og lugter af
rådne blade, måske lidt af indvolde. Han trækker gardinerne
for og sætter musik på – en cd, som hans guru har brændt til
ham, da han gik på shamanskole i Amazonas.
Da vi alle har drukket den klumpede te, får vi en appelsin139

båd til at afhjælpe den voldsomme smag af opkast og svamp
og jord. Og så starter ceremonien. Fra dette øjeblik er det kun
Roberto, der må tale. Hvis vi vil i kontakt med ham, skal vi
først signalere det med vores hænder og øjne, så han efterfølgende kan give os lov til at tale. Afdæmpet. Og kun til ham.
Sådan er reglerne.
Jeg sidder i min medbragte havestol, tilbagelænet, men utålmodig. Bræksmagen hænger stadig i min hals, og musikken i
rummet er forfærdelig: lange toner, der lyder som et ekko af
cikadesang, et formanende strengeinstrument, en chattende
stemme og en klokke, som jeg prøver at følge, blot for at erfare,
at der ikke er noget centrum i musikken. Heller ikke nogen
retning. Alt er udflydende, æterisk og holder mig ude. Jeg
blinker et par gange med øjnene, de føles tørre, og ser mig omkring. Hvis bare jeg kunne ignorere omgivelserne – nok især
Rikke, der sidder i sit hvide tøj og ser mere ødelagt end healet
ud.
Vi drikker endnu en kop te. Roberto skruer op for musikken,
og det føles pludselig, som om jeg har fundet en vej ind i den,
eller at den har fundet en vej i mig. Tonerne og klangene har
en effekt nu, der ikke kun er negativ, og det manglende centrum – det retningsløse, cirkulerende, eller hvad det nu er – er
er med til at viske værelset og alle de dårlige indtryk ud.
”Vi skal have gang i kroppen,” siger Roberto med sin sløve
stemme. ”Kom op og stå.”
Vi rejser os.
”Vi er tangplanter på havbunden,” instruerer han og får os
til at svaje.
Jeg kan mærke små synsforstyrrelser og små forskydelser i
min opfattelse af tid. Så giver jeg slip og bliver en tangplante,
virkningen intensiveres.
Vi skal drikke endnu en kop, siger Roberto og skænker op.
140

Kort tid efter forlader Ivan værelset og kaster op i toiletkummen. Så kaster Rikke og Toke op i deres medbragte baljer, og
til sidst kaster jeg op i toilettet. Jeg ligger alene på badeværelsesgulvet og brækker mig i hårde stød. Foran mine øjne svæver farver på samme måde, som jeg husker fra mine DMT-trip,
men da foregik det hele bag lukkede øjne. Farverne er ude i
virkeligheden nu, og det føles på én gang indlysende, sensationelt og uforklarligt. Det overrasker mig, hvor fattet og glad
det gør mig. Jeg er glad fra inderst til yderst og læner nakken
tilbage. Loftet er hvidt og gult med små lilla lys, der kommer
og går. Jeg kan lide at være alene og har lyst til at låse døren
og blive herinde, men i det samme kalder Roberto mig ud.
Vi drikker te igen.
Et kort øjeblik føler jeg mig upåvirket og bruger tiden på at
orientere mig i rummet. Toke laver åndedrætsøvelser, imens
han danser til musikken. Ivan sidder foroverbøjet, næsten med
hovedet inde i sin mave, og rokker frem og tilbage, mens
Rikke græder sagte. Roberto selv har lukkede øjne. Så får jeg
øje på slangerne, der snor sig om mine fødder og op ad mine
ben. Det er venlige slanger. De vil mig intet ondt – det er godt,
de er her.
Roberto starter en enetale om, hvordan alting hænger sammen. Vi er én stor, fælles bevidsthed, forklarer han. En organisme. Og hvis vi ville – hvis vi slog distraktionerne fra og udnyttede vores fulde potentiale – kunne vi kommunikere med
dyrene og med planterne og med livet ude i rummet. Vi er lys,
vi er energi. Vi kan kommunikere uden ord, ændre livet med
tankens kraft. Vi kunne være så meget stærkere, hvis vi turde
tro på vores følelser.
Jeg sætter mig på toilettet og skiller mig af med alle de dampede grønsager, jeg har spist de sidste par dage. Det er en næsten orgastisk følelse: afføringen, der passerer, musklerne, der
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spændes og efterlader en meget langsom kuldegysning i resten af kroppen. En vidunderlig følelse. Men det er ikke nok.
Vi skal drikke mere Ayahuasca, siger Roberto.
Det lokker slangerne op på mine arme og ind under min
hud. De bliver til regnorme, netop som Roberto beder os om
at huske på, hvorfor vi er her. Jeg lægger mig ned på den beskidte madras, lukker øjnene og tænker på min far:
Vi mødes på Nexø Havn. Først går vi bare rundt – far og søn
sammen – så snakker vi med fiskerne og kører en tur i hans
gamle Mercedes. Jeg er elleve år. Det er den lykkeligste barndom, jeg kan forestille mig; alligevel er jeg tynget. Jeg ved, at
jeg aldrig kan blive som ham, selvom det er det, jeg vil. Jeg er
elleve år, og jeg kan mærke det i min sjæl, men ikke formulere
eller forstå det. Jeg er en anden, gjort af et andet og mørkere
stof. Jeg græder, og far lægger armen om mig og trøster mig.
Tårerne springer fra mine øjne, løber ned over mine kinder,
helt ned i min mund og ud på den gulbrune skumgummimadras. Hvorfor er jeg så ked af det? spørger jeg.
Men før jeg får et svar, afbrydes jeg af Rikke, der siger mærkelige og meget høje lyde henne fra sit hjørne af værelset. Rystelserne trænger ind i min drøm. Det er, som om hun taler ud
gennem huden, som om der er en hel verden inde i hende, der
vil ud, og så skider hun i bukserne…
Roberto hjælper hende ud på toilettet. Han taler til hende og
giver hende nye bukser på. Jeg vender ryggen til dem og bliver
på min madras. Lidt efter kommer de tilbage til stuen. Rikke
græder meget voldsomt nu. Hun er sikker på, at hun har fået
for meget.
”Ssh… så, så… det går godt,” beroliger Roberto med sin sindige stemme.
”Jeg mister forstanden!” skriger hun, og klangen i hendes
stemme og panikken i hendes øjne fylder mig med en plud142

selig gru.
”Nej,” siger Roberto. ”Du er på den rette vej.”
Rikke ryster på hovedet og begynder så at tale om lysene ude
i rummet og om døden, der vil have hende.
Roberto er rolig. Han taler til alle i lejligheden nu og kalder
det, Rikke nu går igennem, for en fødsel. En ny Rikke er i gang
med at blive født. Det er altid voldsomt, forklarer han. Ligesom en fysisk fødsel, men også smukt. Hun skal bare give sig
hen til smerten og til oplevelsen.
Han tilbyder os mere at drikke. De andre accepterer, jeg afslår. Der er stadig farver for mine øjne, og væggene trækker
vejret. Jeg er sørgmodig og længselsfuld, men føler, at jeg er i
forbindelse med alle dem, jeg holder af. Vi er en del af en stor
organisme, og vores kroppe, som består af milliarder af elektrisk ladede celler, bliver påvirket af landskaberne omkring os
og menneskene vi møder.
Jeg kan se fortiden. Jeg kan gå ind i den, og jeg kan mærke
den og genleve den. Begivenheder, personer, møder, selv
gamle tanker kan jeg huske med en enorm klarhed. Jeg kan
sågar føle det, jeg følte.
Roberto drikker mere te. Jeg afslår igen og rækker ud efter
vandet.
”Du må ikke selv tage!” siger han. ”Kun jeg kan give det til
dig. Du skal bede mig om det. Du skal signalere, at du er tørstig. Sådan er det til en ceremoni.”
”Undskyld,” siger jeg.
Han giver mig vandet.
”Må jeg gå på toilettet?” spørger jeg. ”Jeg tror, jeg skal kaste
op igen.”
Han nikker modvilligt.
Midt på badeværelsesgulvet ligger jeg og betragter mit liv.
Det har nu form som et stort kort, der folder sig ud på bag143

siden af mit kranie. Det er et billedtæppe på størrelse med et
bjerg. Fyldt med folk, jeg har kendt og kender, fyldt med lykke
og kærlighed, med husdyr, misundelse, angst, ekstase og
drømme. Far er der også. Han er faktisk flere steder, og han
vandrer rundt sammen med mig og ser mig over skulderen.
”Kom med ind til os andre,” kalder Roberto fra den anden
side af døren.
”Må jeg ikke blive her lidt?” spørger jeg.
”Kun hvis du skal benytte toilettet.”
Jeg åbner døren, og i samme sekund kaster Toke op i sin
balje. Det lyder meget voldsomt. Han brøler, imens han kaster
op. Så piber han og klager som en såret soldat.
”Kom!” siger Roberto til mig. ”Du må ikke være her.” Han
er pludselig blevet nervøs, kan jeg se.
Jeg rejser mig, koncentrerer mig om mit åndedræt og lader
slapheden sive ud af min krop, så jeg bliver stærk igen. Min
bevidsthed er stadig fuld af farver og klarsyn. Jeg kan fornemme sommernatten – træerne, luften, stjernerne – og derude, på den anden side … fremtiden.
Jeg tager forsigtigt sko på. Ingen af de andre ser i min retning, de kaster op og bliver genfødt. Det tager lang tid at binde
snørebåndene, men endelig lykkedes det, og flugten ud af lejligheden er en realitet.
I det fjerne kan jeg høre Roberto kalde på mig, men jeg vender ikke om, jeg er forbundet med verden.
Ude i den lune nat.
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Nogle dage går jeg for at få ro på tankerne, andre dage for at
hvirvle dem op. I dag bevæger jeg mig på en stilfærdig facon,
promenerer i et mageligt tempo. Det er en udansk og sorgløs
gangart, som jeg gerne vil gøre til en del af mig selv. Men jeg
bliver hele tiden nødt til at fokusere på mine bevægelser, ellers
forglemmer jeg mig og sætter tempoet op, begynde at trave og
jage afsted.
Frederiksberg Allé minder mig om livet i udlandet, Buenos
Aires måske. Det er nemt at slentre her. De grønne lindetræer
skygger for solen, og menneskene langs fortovscaféerne ser
lykkelige og afslappede ud. De drikker kølige drinks og har
sommerhatte og hvide skjorter på. Byen er munter på det her
sted – luftig som en kulisse fra en gammel film.
Stemninger siver ind i mig, absorberes, og jeg sætter tempoet helt ned i et subtropisk gear. Jeg er tilbage, hvor jeg blev
født, i Cape Town, da jeg ankommer til Frederiksberg Have.
Det er næsten en naturoplevelse her. Lukker man ørerne og
ser op, er det som at stå i en skov. Her dufter af græs og blomster, solen spiller i træernes blade, livet er på sit højeste.
En kilometer længere ude, på Frederiksvej, er stemningen
anderledes. Allerede på trappeafsatsen kommer røgen mig i
møde, og i den lange entré med det brune kokosgulvtæppe
cirkulerer den uforstyrret mellem jakker og andet overtøj.
Hun sidder i stuen. På spisebordet ligger min roman ved
siden af en masse magasiner og to pakker cigaretter.
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”Jeg har altså ikke læst den endnu,” siger hun som det første
og tænder en cigaret.
”Lad være med at læse den,” siger jeg.
”Hvorfor?”
Jeg lader, som om jeg ikke hører hende, og kigger distræt ud
i luften.
”Hvordan går det?” spørger jeg.
”Bortset fra maven går det godt. Arbejdet er lidt kedeligt,
men jeg kan jo ikke skrive bøger.” Hun griner – en fremtvungen latter – og røgen står omkring hende og kunne nemt ligne
en glorie over det ovale hoved.
”Det kan jeg heller ikke,” siger jeg.
”Hvad er så det der?” Amalie peger på min roman.
”Et halvhjertet forsøg.”
Hun skifter fokus fra mig til cigaretten. Øjnene er knebet
sammen til to små sprækker, kinderne fyldige og trætte. Jeg
har aldrig set hende så opgivende, så stille. Hun er gået op i
røg, er blevet min æteriske lillesøster. De store latterbrøl er
væk, og smilene og øjnene ser anderledes ud, ældre.
”Peter kom forbi forleden dag,” siger hun.
”Peter hvem?”
”Din ven fra studiet.”
”PTC?”
”Ja.”
Jeg vender mig væk fra hende, mod vinduet, og går derhen.
”Sagde han noget om, hvor han har været?” spørger jeg.
”Hvad mener du?”
”Har han ikke været ude af byen?”
”Det ved jeg ikke.”
”I snakkede måske slet ikke sammen?”
”Selvfølgelig snakkede vi.”
”Havde han været ude af byen?”
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”Det ved jeg ikke,” siger hun. ”Men han fortalte, at I to var
begyndt at se hinanden igen. Det var faktisk meget hyggeligt.
Jeg har altid godt kunne lide ham. Han er sjov.”
”Han er sjov?” gentager jeg og vender blikket ud.
Jeg har aldrig tænkt over det, men der er faktisk et flot udsyn til Solbjerg Parkkirkegård herfra. Den ligger som en stor
oase midt i et hav af bygninger og veje. I dag er der mange
mennesker på de sirligt anlagte gangstier. De fleste ser ud til
at gå tur, men ikke langt fra udgangen til Søndre Fasanvej står
en kvinde foran en grav. Jeg kan ikke se hendes ansigt, men
hendes krop taler også et sprog: de let optrukne skuldre, det
foroverbøjede hoved, måden hun står på det ene ben, imens
hun hviler det andet.
”Jeg gav ham et bad,” siger Amalie, og lidt af hendes gamle
jeg trænger igennem røgen.
Kvinden på kirkegården bøjer sig ned og lægger en buket
blomster på graven. Jeg tænker på far, der er spredt ud over
hele Østersøen. Hvordan ville det være at besøge hans grav?
”Hjalp det?” spøger jeg.
”Meget!”
”Vi skulle have været til Bornholm, men så forsvandt han.”
”Ej, hvor irriterende.”
”Ja lidt… Jeg havde faktisk taget fri, eller det vil sige…”
”Ja?” siger Amalie, da hun fornemmer, at der ikke kommer
mere.
”Jeg har på en måde sagt op…”
”Har du sagt op? På hvilken måde?”
”Jeg har meldt mig syg, men lad være med at sige noget til
mor.”
Amalie rejser sig op og kommer over til mig i vindueskarmen.
”Er du okay?”
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”Ja, selvfølgelig. Jeg er ikke syg, jeg meldte mig bare syg og
skal ikke tilbage.”
”Okay…”
”De betaler stadig løn, selvom jeg ikke havde regnet med
det.”
Kvinden på kirkegården er væk nu; blomsterne ligger på
jorden og lyser lilla og gule. Amalie lægger armene om mig
og trykker sig ind i min favn. Her bliver hun. Og jeg lægger
armene om hende.
”Men hvorfor sagde du op?”
”Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, det blev for indholdsløst.”
”Der er noget andet…” Hun holder en lille tænkepause, giver slip og tager et skridt baglæns. ”Trygve siger, at du ikke
svarer på hans beskeder og ikke ringer tilbage.”
”Jeg har bare haft travlt.”
”Så travlt har du vel heller ikke haft. Han tror, du er sur på
ham.”
”Nå!”
”Er du da det?”
”Nej!”
”Så ring snart til ham, okay?”
”Det kan jeg da godt. Nu har jeg jo ikke så travlt mere.”
Jeg træder væk fra vinduet og sætter mig i sofaen, tager en
af hendes cigaretter og tænder dem med lighteren, der ligger
ved siden af askebægeret. Amalie sætter sig, lægger det ene
ben over det andet, sukker og tænder også en cigaret. Vi taler
i en time, måske to, og da vores samtale går i stå, siger jeg, at
jeg har en aftale, kysser hende farvel og forlader lejligheden.
På gaden taster jeg Trygves nummer, men ringer ikke op.

”Jeg bollede en finsk kvinde i går!” siger PTC opstemt. ”Hun
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stønnede, bare man rørte hendes skulder. Meget liderligt hunkøn!” Han bider tænderne sammen og viser med de grove
hænder, hvordan han rørte hendes skulder. Jeg ikke lade være
med at tænke, at det også var derfor, han besøgte min søster.
Men selvfølgelig ville Amalie ikke gå i seng med PTC. Det ville
være som at bolle med en hjemløs alkoholiker. Det ville hun
aldrig gøre. Derfor siger jeg ikke noget, derfor gider jeg ikke
engang bringe emnet op, det vil bare skabe misstemning og
intet andet.
”Ta’ med i aften, hun er en liderlig tøs. Det er bare at springe
på,” fortsætter han.
”Jeg skal besøge Mads i aften,” siger jeg.
PTC trækker på skuldrene og læner sig tilbage.
”Okay.”
Tanken om PTC, der prøver at forføre min søster, bliver
hængende, selvom jeg prøver at tænke på noget andet, og den
vrede den fylder mig med, er rettet imod dem begge to. Igennem vores teenageår forelskede Amalie sig udelukkende i
mine venner. To af dem blev hun endda kærester med, og et
par flere så hun sådan lidt løst. En af mine bedste venner så
hun bag min ryg. Jeg hadede det og blev både sur og ked af
det, hvilket gav mig en følelse af at være smålig og utiltalende.
”Hvor var du egentlig henne?”
”Stjerneskibet, mand! Stjerneskibet! Balstyrisk. Ovenud.”
”Det er ikke i går, jeg taler om. Vi skulle ud af byen, til Bornholm, men så forsvandt du.”
PTC ser undrende på mig.
”Jeg fik din plads hos shamanen, det havde du også glemt.”
”Forsvandt?” mumler han. ”Ud af byen…”
”Du var væk i… hvad ved jeg… to uger.”
”Min koloni!” råber han begejstret, da han finder ud af, hvor
han har været. ”Min kolonihave! Der skal du med op, helt ude
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i ingenting. Det er det bedste sted til et langtidstrip. Jeg fik
fingre i den ved et lykketræf. Mødte en mand sidste år, som
gav mig den for en slik. Det er der, jeg har været. Du skulle ha’
været med, mand!”
”Ja,” det skulle jeg faktisk.”
”Ja, ja!” siger PTC med et uforstående og anstrengt udtryk i
det tørre, solhærgede ansigt. ”Jeg glemte sgu alt om shamanen
og Bornholm.”
”Hvis nu din telefon ikke var slukket, kunne jeg ha’ husket
dig på det.”
PTC ryster på hovedet.
”Fik ikke betalt regningen,” siger han.
”Okay. Vil du høre om shamanen?”
”Har du profitten over planeten eller planeten over profitten?”
”Hvad?”
”Det spørger jeg alle om for tiden,” siger han og begynder at
grine. ”Har du profitten over planeten eller planeten over profitten?”
Jeg fisker min mobil op af lommen, der er sms fra Mads. Jeg
kan desværre ikke ses alligevel, står der. Camilla er blevet syg. Måske i weekenden?
”Jeg bliver nødt til at gå,” siger jeg.
”Den lille plasticklods styrer dit liv,” siger PTC og ser pludselig så normal ud, at jeg fortryder løgnen. Et kort sekund
overvejer jeg at give ham ret, men jeg gør det ikke.
”Jeg har bare en aftale,” siger jeg. ”Og jeg vil gerne holde
den.”
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Jeg står på hjørnet af Nøjsomhedsvej med udsyn til Bopa
Plads. Jeg er her for at møde Leif, min forlægger, og her fra
gadehjørnet kan jeg se ham sidde foran caféen under et halvtag pyntet med kulørte lamper. Et lille tæppe dækker halvdelen af hans lange ben, som stikker frem under bordet og ligesom bliver naglet til jorden af et par tunge sko. Han drikker
hvidvin i lange, beherskede slurke og stopper sin pibe med tobak – langsomt og møjsommeligt som ved en stor kraftanstrengelse – og ligner netop min forestilling om en forlægger:
høj, ranglet, bleg og med et stort, veltrimmet fuldskæg og
tykke briller.
Jeg kender ham ikke så godt. Dette er blot vores andet møde.
Al kontakt omkring udgivelsen foregik via mail. Jeg kan
mærke pulsen i halsen. Jeg ved ikke, hvorfor Leif vil mødes,
men jeg går ud fra, at han har dårlige nyheder, eller at han vil
tale om, hvad jeg skriver på nu. Skal jeg fortælle ham om bogen, jeg gerne vil skrive om min far? Eller skal jeg krybe til
korset og fortælle, at jeg slet ikke kan skrive længere, at jeg er
gået i sort?
Jeg retter ryggen og prøver at ligne den søn, min far opdrog
mig til at være, og går de sidste halvtreds meter hen til caféen.
”Goddag Leif!” siger jeg og trykker hans hånd, der vilkårligt
svæver over cafébordet.
”Goddag Frederik,” siger han venligt og udtaler alle stavelserne i mit navn. ”Hils på min kone, Margit.”
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Jeg hilser på Margit, en lille grå dame i uldtøj og med brillerne langt ude på næsetippen, imens Leif fumler efter en lighter i jakkelommen. Med lidt besvær får han tændt sin pibe.
Hans øjne flakker; han kigger på træerne omkring caféen, på
bordet og på sine store hænder – kun mit blik undviger han.
Han har dårlige nyheder, tænker jeg. Måske er der kommet
endnu en dårlig anmeldelse, en jeg ikke har set, måske har han
besluttet at trække bogen tilbage. Eller han vil ikke have mig
som forfatter på sit forlag længere.
”Der har ikke været så meget kontakt imellem os,” siger
han. ”Jeg ved ikke, om det har undret dig, men…” Han går i
stå.
”Egentlig ikke,” siger jeg. ”Jeg har også haft meget at se til
på det sidste. Jeg er blevet arbejdsløs.”
Leif begynder at grine.
”Den var god! Ha! Så vil du vel ha’ et glas vin?”
”Gerne, det hører ligesom med.”
Margit fniser og rejser sig, øjeblikket efter er hun tilbage
med et glas hvidvin.
”Arbejdsløs, hva’?” siger Leif.
”Tja,” siger jeg, trækker på skuldrene og overvejer, hvad der
egentlig er at sige om den sag.
”Du kan få hele overskuddet af bogen, når mine udgifter er
dækket,” siger han. ”Det bliver desværre ikke så meget. Den
sælger jo ikke, som vi havde håbet på.”
” Leif, det er utroligt pænt at dig, men det behøver du virkelig ikke.”
”Frederik…” Han tager et par dybe indåndinger.
”Jeg behøver virkelig ikke dine penge,” skynder jeg mig at
sige. ”Jeg har brugt alt for meget tid på ingenting. Jeg har slet
ikke skrevet nok eller malet for den sags skyld.”
”Malet?”
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”Ja, det havde jeg tænkt, jeg også skulle begynde på.”
”Frederik, der er ikke nogen god måde at sige det her på,
men… Arh, for helvede!”
”Er der noget galt?” spørger jeg.
”Ja,” siger han, og i det samme ser Margit væk.
”Er det alvorligt?” spørger jeg.
”Sukkersygen har taget synet fra mig.” Leif spytter ordene
ud, stemmen er fuld af vrede og foragt.
”Hvad mener du, taget synet fra dig?”
”Ja, det lyder latterligt! Men ikke desto mindre kan jeg kun
fornemme, om det er dag eller nat. Alle former og farver er
stort set forsvundet.”
”Jeg forstår ikke…”
”Jeg lukker forlaget,” siger Leif helt neutralt og lyder som
sig selv igen, fattet og myndig. ”Men du skal ikke leve fattigt.
Uden job eller indtægt. Det er komplet romantisk! Arbejde,
også dårligt arbejde, kan være meget inspirerende.”
”Det lyder også romantisk,” siger jeg.
”Ha!” griner han. ”Du har fuldstændig ret.”
Han løfter sit glas og smiler bredt, tager piben ud med den
anden hånd og lægger den på bordet. Vi skåler uden at klinke.
Omkring os bliver pladsen stille. Jeg har lyst til at skifte emne.
Jeg kunne for eksempel tale om den sky, der netop nu glider
ind foran solen. Jeg kunne fortælle Leif om dens form og tæthed, om den grå farve og forklare, hvor lavt den hænger. Det
er en måske en regnsky, kunne jeg sige. Den ligesom rejser sig
lodret op fra jorden – sådan ser det i hvert fald ud. Jeg kunne
også beskrive tempoet, den glider over himlen med.
Det har altid beroliget mig at tale om vejret, og jeg nyder at
komme med gode observationer. De fleste samtaler er alligevel tidsfordriv, og så kan vejret vel være et lige så godt emne
som alt muligt andet. Det gælder om at tage det seriøst, det er
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det vigtigste. Gå i detaljer og komme med malende beskrivelser. Men det ville være en hån imod Leif, nu hvor han har
mistet synet, og desuden er det, vi taler om lige nu, ikke tidsfordriv. Det er desværre en samtale med konsekvenser, en alvorlig, smertelig samtale.
”Jeg tror ikke, vi ses igen,” siger Leif. ”Vi bor jo så langt fra
hinanden, og jeg trækker mig tilbage. Jeg skal lægge hjernen
i blød, forstår du nok.”
Margit presser læberne sammen, så de bliver blå. Hun kigger på mig og knuger vinglasset i den lille hånd.
”Frederik, er du der?” spørger Leif.
”Undskyld, det var bare...”
”Du har et meget fint talent. Spild det ikke. Er du med? Begynd at skrive igen, for helvede!”
”Det var pænt sagt, Leif. Mange tak.”
”Jeg mener det sgu.”
”Tak, men jeg kan ikke…”
”Sludder!”
”Jeg har prøvet,” insisterer jeg. ”Mange gange. Jeg er helt
tom. Alt det, jeg skriver, er tarvelige klichéer og ligegyldigheder, som ingen behøver at bruge tid på.”
Leif rømmer sig og sætter piben tilbage i munden.
”Det er normalt efter et stort traume,” siger han.
”Det føles ikke som et traume,” siger jeg. ”Jeg er ikke engang ked af det.”
”Jeg tror, at du er ked af det,” siger han langsomt og med
dyb stemme. ”Og jeg tror, at du skal være god mod dig selv.”
”Måske en rejse,” siger jeg. ”Lidt tid væk…”
Så er der ikke mere at sige.
”Du skal nok begynde at skrive igen,” siger Leif. ”Pas på dig
selv.”
”I lige måde,” siger jeg og rækker hånden frem igen. Han
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tager den ikke, måske fordi han ikke ser den.
”Farvel, Leif.”
”Farvel, Frederik.”
På vej væk mærker jeg et fald.
Ikke kun mit eget.
Altings fald.
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Kolonien, som PTC kalder den, er præcis, som jeg havde forestillet mig. Huset er småt, atten kvadratmeter, og uden elektricitet. Det er faktisk et skur. Der ligger bøger og blade og flasker
alle vegne – endda udenfor, ødelagt af regn og blæst. I haven
er græsset højt og gult, og i bunden står meterhøje hampeplante og svajer i vinden. Det er måske den sidste uge med tør
varme og sol. Det føles rigtigt at være her, tiden går rigtigt –
både de store og de små buer.
”Er det lørdag i dag?” spørger PTC.
”Tirsdag.”
”Men vi høster på fredag! Så hænger fuldmånen over os,”
siger han og peger på planterne.
Han griner for sig selv, afdæmpet med et fjernt og saligt udtryk, kommer formentlig i tanke om noget, for øjeblikket efter
løber han ind i huset, hvor han gennemroder to af skabene. Jeg
iagttager hans brede ryg, det fedtede hår og bukserne, der er
trukket højt op og fastgjort med et alt for stort læderbælte.
”Lad os spadsere!” råber han efter nogle minutter med hovedet inde i skabet. ”Mod havet!”
Vi følger en lille grussti. Varmen står op fra jorden, grøftekanterne er høje og vilde – fulde af kornblomster og mælkebøttefrø, der enten klamrer sig til de grønne stængler eller blæser rundt i vinden.
Stranden er lille og mennesketom. Langs havet er sandet gråt
og mørkt. Længere oppe, hvor nogle enkelte klitter rejser sig,
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er det lysere og omgivet af marehalm. Overalt ligger der udtørrede bunker af tang, hvorfra en lugt af salt blander sig med
den friske luft.
Jeg tager mine sko af, og en brændende fornemmelse stiger
fra sandet op i mine fødder. PTC bader, imens jeg ligger i klitterne og ser skyerne ånde. Jeg kan stadigvæk se min fortid
rulle forbi som en meget lang film. Ikke kun når jeg koncentrerer mig som nu, også når jeg vågner tidligt om morgenen,
når jeg går ture, når jeg er i bad, eller når jeg tænker på noget
helt andet.
Jeg føler mig åben, nærmest blottet, i hvert fald sensitiv, og
kigger man længe nok på mig, kan man se mit hjerte slå og
blodet løbe igennem mine årer.
Det er eftermiddag. Vi har været her nogle dage, tre eller fem,
det er lige meget, tiden går bare. Vi slapper af, ofte hver for
sig, ofte med læsning, og så bader vi og ryger pot, spiser rugbrødsmadder og hente kolde øl hos købmanden.
”Er det fredag?” spørger PTC.
”Det ved jeg ikke.”
Han tænker lidt, tæller dage på fingrene.
”Det er fredag!”
Han tænder bål og henter en stor gryde, som han fylder med
vand og placerer over de store flammer.
”Skal jeg hjælpe med noget?”
”Bare hold lidt øje med bålet.”
PTC forsvinder ind og ud af sit enorme hampebed. De flere
meter høje planter sluger ham – åbner og lukker sig, imens deres karakteristiske blade virrer i den lave sol.
Efter en halv time er hans krop våd af sved, og den brune
jord løber af ham i striber. I den anden ende af haven brænder
bålet uden min hjælp, og vandet i den enorme gryde bobler.
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Hver gang PTC har gravet en hampeplante op, stikker han den
massive rod ned i det kogende vand og lader den stå en rum
tid. Vi koger THC fra roden ud i topskuddene, forklarer han.
”Hvad mener du?” spørger jeg.
”Der er masser af eufori i roden! Nu skal den op, så vi kan
ryge den,” svarer han.
Han ser lykkelig ud, når han taler om sine planter. Den hvide
tunge bliver tydelig, og tobaksresterne fra hans hjemmekrøl
kommer til syne mellem tænderne. For mig er han excentriker
og hjemløs – en urokkelig karakter – men han er også bondemand og adelig, næsten sofistikeret i sin dekadence, og nu,
hvor jeg ser ham arbejde i haven, ligge på knæ med en lille
haveskovl og koge sine planter, bliver han mest af alt kvindelig og omsorgsfuld. Han minder mig om en venlig heks eller
en gigantisk fe.
Da hele bedet er gravet op og rødderne kogt, hænger vi planterne til tørre i hans stue. De fylder det meste af lokalet og udsender allerede en besk lugt.
”Et syn for guder, et gudesyn!” råber PTC og kaster sig på
gulvet. Han skyder ryggen i vejret og trækker vejret med prustende og stønnende åndedrag.
”Så er der høstfest!” siger han veltilfreds efter nogle minutter
på gulvet og springer op.
Han hiver en flaske grøn spiritus ud af skabet og griner, som
han plejer.
”Hvad er det?”
PTC skruer låget af flasken, drikker en tår, ligner én, der har
drukket citronsaft, og rækker mig den.
”Vodka med pot!” udstøder han. ”Den har trukket lige siden, vi kom!”
Flasken er varm, og den grønne væske er fuld af algelignende partikler. Det brænder i munden og halsen og hele
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vejen ned i maven. Vi drikker et par slurke hver, hvæser og
skærer grimasser hver gang. Så skruer PTC låget på.
”Kom!” siger han, rejser sig og småløber ud af huset.
Jeg følger efter. Ud gennem haven, over den lille indkørsel
og videre ned på stranden. Vi smider tøjet og kaster os nøgne
ud i bølgerne – lader havet køle vores kroppe og skylle snavset
af os. PTC brøler og brøler, før han endelig falder til ro og flyder ind imod strandkanten som drivtømmer. Jeg rejser mig og
traver ind mod bredden, igennem vandet, der skvulper op
over min overkrop. Modstanden er stor. Den summer i benene
og i hovedet. Jeg er varm indeni, kold udenpå.
Da PTC driver op på land, sætter vi os i en af de små klitter
og drikker lidt, før vi slentrer hjem. Det er stadig varmt og tørt,
ikke en vind rører sig. Området er øde og gult og mennesketomt, og himmelhvælvingen er fuld af lammeskyer, der næsten ikke bevæger sig. Der er kun os, fuglene og skyerne og en
snarligt begyndende rus.
PTC smider nogle brændeknuder på gløderne, da vi er tilbage ved kolonien, og nogle minutter efter står lange,
blåorange flammer op fra bålstedet. Vi drikker af flasken, stirrer ind i ilden. Mit hoved er let. Jeg er beruset og kan mærke,
hvordan jeg også langsomt bliver høj. Tiden føles anderledes
nu. Ikke kun den, der går forbi os, men også den, jeg har befundet mig i de sidste par dage. Mit hjerte slår langsommere
og stærkere, bruger mindre energi, selvom det slår hårdere.
Jeg kigger på min ven, og en pludselig følelse af, at jeg kun har
ham nogle år endnu, sætter sig fast. Snart vil vi glide fra hinanden for bestandigt. Det kan skyldes mange ting, men jeg
ved, at det er sandt. En uventet sørgmodighed trænger sig på.
Det er forkert, men uundgåeligt,
PTC rækker mig flasken. Jeg tager en stor slurk og fanger
hans øjne med mine.
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Jeg elsker ham.
Jeg elsker hans væsen, det han består af og det kaos, han befinder sig i.
”Tak, Peter,” siger jeg.
Han nikker anerkendende.
Om en uge er det efterår, men til den tid er jeg ikke længere
i Danmark.
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Efteråret brugte jeg på Afrikas østkyst. Jeg besteg ikke Kilimanjaro, som jeg havde sagt til min far, jeg ville gøre. Jeg
gjorde intet bemærkelsesværdigt, oplevede ikke noget. Jeg
drev omkring på strandene.
Fra de utallige solstole betragtede jeg strandlivet, iagttog de
lokale gå barfodede i vandkanten. Deres overkroppe var
stærke og rolige, og måden, de svajede på, var fast og tung.
De slentrede afsted med en smidig adstadighed, der gav associationer til overmætte rovdyr. Masaierne gik under palmerne uden at være i berøring med det gloende sand. De svævede over jorden og lignede halvguder, og deres øjne syntes
på samme tid at se både alt og intet. I dagtimerne solgte de Tshirts, hvor der stod Hakuna Matata, og om aftenen solgte de
selvlysende flyvedyr, som man kunne skyde op i luften med
en elastikfunktion, hvorefter de langsomt dalede ned på
stranden. Gopler i faldskærm.
I Watamu fik jeg øje på tre engelske par, der boede på det
samme hotel som mig, og jeg kunne ikke slippe dem af syne
igen. Når de promenerede på stranden, betragtede de deres
egne kroppe, som ville de forsikre sig om, at de stadig var lige
veltrænede. Deres bevægelser var stive og hurtige, øjnene
sultne og begærlige – fulde af selvbevidsthed.
Så opdagede jeg, at alle de rejsende gebærdede sig sådan.
De virkede ivrige i næsten alt, hvad de foretog sig – desperate
for at opleve og feste, shoppe og være i centrum af det
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hele. En permanent sved fik deres ansigter til at skinne som
nylakerede biler. Jeg tænkte, at deres kantede bevægelser
ville forsvinde, når de havde boet på strandene længe nok,
men jeg så det aldrig ske. Ligesom min egen gang heller ikke
ændrede sig og blev flydende og let. Vi havde alle sammen
taget noget med hjemmefra, som vi ikke kunne eller turde
give slip på.
Hver eneste dag herskede den brændende sol fra sin position på himlen. Den bevægede sig i en halvcirkel, uforstyrret
og perfekt, og fik sveden til at løbe som olie over min hud. Jeg
kneb øjnene sammen og så en verden, hvor jordkloden var
svitset og gold, og hvor store konglomerater både ejede vores
drikkevand og havde patent på alle spiselige planter. Det
gjaldt om at nyde livet og friheden nu. Lige nu! Og det gjaldt
om at holde op med at være sentimental og nostalgisk. Verden kunne umuligt blive et bedre sted. Det var, hvad disse
flygtige drømmebilleder fortalte mig.
Til frokost bestilte jeg burgere og pomfritter og øl. Jeg spiste
og drak på min plads under parasollen, imens jeg som vanligt
fulgte med i strandlivet. Det var hypnotiserende at se de lokale og de rejsende gå fra vandkanten, over sandet og op under træernes skygge, og jeg underholdt mig med at gætte på,
hvem der gik hjem sammen, hvem der fik solgt en halskæde
eller en skål, hvem der drak sig fra sans og samling, købte
stoffer eller hentede en akustisk guitar.
Nogle gange spekulerede jeg på, hvor jeg passede ind i alt
dette, men jeg kunne ikke se mig selv indgå i deres fællesskaber. Selvom vi næsten var jævnaldrende, følte jeg mig gammel. Jeg havde været, hvor de var nu. Jeg havde rejst og lært
at præsentere mig selv på en spændende måde. Jeg havde fortalt om det danske sprog og om vores velfærd: det lille land,
hvor alt er gratis og idyllisk, men også halvkedeligt. Jeg havde
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endda rejst rundt med en akustisk guitar og skrevet digte og
lavet backgammonspil af palmetræ. Jeg havde set og oplevet
jordklodens skønhed. Jeg var en erfaren rejsende, og alt det,
de søgte, havde jeg oplevet. Jeg kunne ikke traske videre ad
den samme vej, og jeg skulle ikke belære dem eller fortælle
historier, ikke nu. Under ingen omstændigheder. Så jeg gik
tidligt i seng og sov længe.
De varme tropenætter var fulde af tilbagevendende drømme, feberagtige og virkelighedstro. Det var min familie, jeg
drømte om: mor, Amalie og Trygve. De kritiserede og bebrejdede mig. Ikke fordi jeg havde gjort noget forkert, men fordi
jeg var den person, jeg var. Deres øjne var hårde og fulde af
vrede, og de ville straffe mig, især Trygve og mor. Jeg vågnede op badet i sved, mens vinden sang i palmerne udenfor,
og bølgerne rullede op over stranden – tunge og lange.
Når jeg ikke betragtede andre mennesker eller sov, læste jeg
bøger. Jeg fór igennem de tre første bind af På sporet af den
tabte tid, men opgav pludselig halvvejs i bind fire. Jeg læste
halvdelen af Ulysses, men blev en sen nattetime så frustreret,
at jeg rev den midt over og kastede den i poolen. Siderne flød
rundt i det oplyste vand, og synet var smukkere end bogens
indhold, syntes jeg. Et øjeblik virkede det næsten beroligende,
men så sank bladene, og jeg gik i seng.
Dagen efter fandt jeg Brixtofte – historien om en afsløring. Den
stod i byttebogscentralen på hotellet. En dansker havde vel
efterladt den engang for længe siden, tænkte jeg og slog op
på første side. Jeg kunne lide bogen. Og alene tanken om den
underholdt mig i flere dage. Det var en forrygende afsløring.
Gennemført.
Jeg læste også Hemingway, Hamsun og Bukowski – de forfattere, der i første omgang gav mig lyst til at skrive. Det var
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stadig gode romaner, og på de gullige sider så jeg en ung version af mig selv spankulere rundt mellem ordene, opslugt af
de liv og det drama, der blev beskrevet, og parat til at vælge
mellem en vild og poetisk tilværelse eller et langt og roligt liv
med fordybelse i litteraturen. Nu levede jeg vel midt imellem
disse to punkter. To halve liv, der ikke førte til noget.
Rutinerne ændrede sig aldrig. Jeg så på mennesker eller læste, indtil jeg slog parasollen ned. Jeg smurte mig ind i sololie
og lagde mig under den hvidglødende sol. Strandlivet fortsatte upåvirket af min tilstedeværelse, og jeg overværede det
igennem solbrillernes farvede glas. Alt blev varmere, mere
støvet. Havet blev mere blåt, mindre farligt – med en hvid
streg i horisonten.
Jeg koncentrerede mig om at optage solens stråler og livgivende lys, men varmen gjorde mig ikke hurtig, som det var
tilfældet med de vekselvarme øgler, der årvågne lurede i buskadserne. Jeg blev langsom. Læste langsomt, forstod langsomt, og dag for dag blev jeg dårligere til at opsøge andre
mennesker. Til sidst var det, som om jeg mistede evnen til at
tale. Bare det at bestille en drink i baren blev et problem, fordi
min egen stemme gjorde mig utilpas, og hvis bartenderen
kom med en joke, satte jeg altid det forkerte ansigt op eller
sagde noget forkert.
Jeg ville bestige Kilimanjaro, men mistede modet. Jeg overvejede også at tage på safari – bare et eller andet, hvor man
blev smidt ind i en gruppe og ikke kunne undgå at møde andre mennesker. Men gang på gang skrottede jeg idéen. Der
var en risiko for, at jeg ikke ville vågne op fra denne døs, og
at gruppen dermed ville opdage, at jeg ikke var en af dem. Så
jeg blev, hvor jeg var, og tiden passerede igennem mig og
satte aftryk. Sekunderne var som cancermedicin, man tager
for at blive rask, men som samtidig er ødelæggende.
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Jeg blev ikke alene fremmed for andre, men også for mig
selv. Alt, jeg foretog mig, forekom meningsløst. Hvorfor
skrive? Hvorfor ikke bare give slip og lade sig falde ned gennem samfundslagene, ned på bunden og videre endnu? Jeg
havde lyst til at opgive alt, men det var en umulighed. Jeg
ejede ikke modet eller vedholdenheden. Og imens jeg tænkte
over disse sager, spankulerede mit gamle jeg rundt, hvor end
jeg kiggede. Jeg kunne se og høre mig selv. Jeg greb ud efter
fortiden, der skinnede i havets overflade og i poolen og i det
nedkølede ølkrus, men fik fat i luften. Jeg var blevet et slags
spøgelse, der næsten ikke følte andet end beklemthed i sociale
situationer, som når nogen for eksempel sagde godmorgen
ved hotellets buffet eller inviterede mig til en strandfest.
Alle strandene lignede hinanden. Og alle de tusinder af rejsende, der flimrede foran mit blik, lod til at være her af samme
grund. De var interesserede i sol og badevand, alkohol og sex.
Det betød, at det havde flere berøringsflader med de lokale.
Alligevel fandt de aldrig hinanden. De råbte til hinanden, morede sig højlydt og dyrkede sex med hinanden. Men mødtes
de nogensinde? Det var ikke min opfattelse.
Imens andre trods alt levede, sad jeg på mit værelse og læste
eller så porno. Og når jeg ikke kunne holde det ud længere,
rejste jeg videre.
Så opdagede jeg, at jeg slet ikke havde rejst.
Og rejste videre igen.
Ankom til det sted, jeg havde forladt.
Seks uger inde i rejsen fandt jeg en mail, der havde forputtet
sig i indbakken blandt reklamer for kameraer, banklån, koncertbilletter og designersokker. Huset er blevet solgt, skrev hun.
Jeg læste sætningen tre gange for at være sikker på, at mine
øjne ikke bedragede mig. Beslutningen var altså taget. Hun
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ville af med det gamle hus og videre med livet. Det var en god
beslutning, jeg var glad.
Amalie hjælper med flytningen, stod der lidt længere nede. Det
var hun meget taknemmelig for. Men hun spurgte ikke, om
jeg også kom hjem for at hjælpe. Og hun spurgte heller ikke,
hvordan jeg havde det i Afrika. Hun havde beklædt sit hoved
med skyklapper, var nøgtern og klarsynet og fokuseret. Alt
drejede sig om flytningen nu.
Det ville blive svært at flytte, det vidste jeg, for hun elskede
det sted. Landskabet – skovene, klipperne, bakkerne – var en
del af hende. Huset var en del af hende. Men det var begyndt
at tære på hendes kræfter, og hver dag, der gik, forværrede
hendes følelse af ensomhed. Hun var alene dér midt i ingenting. Det var i hvert fald sådan, jeg opfattede det. Så der var
ingen vej udenom. Hun skulle ud af det hus.
Hun havde arrangeret det sådan, at alt det, der ikke skulle
med videre, blev opkøbt som et dødsbo. Jeg forstod hende og
smilede så meget, at mine kinder blev stramme og ømme,
imens jeg læste brevet. Er der noget, du vil have? Kh mor, afsluttede hun brevet. Jeg kunne ikke komme i tanke om en eneste
ting. Kunne det virkelig tænkes, at jeg slet ikke ville have noget?
Dagen efter skrev jeg tilbage. Jeg svarede ikke direkte, men
skrev i stedet en ny mail med et nyt emnefelt, hvor jeg bekendtgjorde, at jeg skulle bestige Kilimanjaro, og at jeg derfor
ikke kunne træffes de næste fjorten dage. Så slentrede jeg ned
til strandbaren og bestilte en flaske vodka, tre colaer og en
spand is.
“A party is joining?” Bartenderen så spørgende på mig.
“My father recently died.” Jeg sagde det bare, sådan uden
videre – uden beklemmelse, uden betænkning.
Bartenderen satte et glas med is foran mig.
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”My mom is selling the family house…” Også det kunne jeg
bare sige sådan uden videre.
Bartenderen kiggede undersøgende på mig; det var det
mest intime øjeblik, jeg havde oplevet i lang tid. Han var en
god mand, forstod jeg, storsindet, og hans hjerte åbnede sig
for mig, imens vi holdt øjenkontakten.
“Why are you here then?” Hans spørgsmål kom nænsomt.
“I’m not!” Jeg fik sagt det lidt for hårdt, men han tog det
ikke som en fornærmelse.
“Where are you, friend?”
“On my way home.”
“Good!” Han lagde sin hånd på min. Den var ru og tør og
kølig efter de kolde drinks, han langede over disken.
Berøringen gjorde mig ikke utilpas.
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For foden af bakken dukker huset op. Først ser man røgen fra
skorstenen; en tynd, næsten hvid stribe, så det brune tag og til
sidst de hvidkalkede mure, der lyser op midt i alt det mørke.
Huset ligger beskyttet, alligevel åbent, næsten som en del af
landskabet. Bindingsværk, stråtag, værksted, have. Det pittoreske billede af et barndomshjem.
Jeg forlader den lille, dårligt asfalterede vej og trasker ind i
skoven. Jeg har brug for tid, før jeg møder hende, brug for at
stilne tankerne. Herinde – på underlag af ramsløg, anemoner
eller visne blade, omgivet af krat og langs det lille åløb – fandt
min barndom sted. Her byggede jeg hemmelige huler og fangede insekter, samlede knogler og lagde fælder. Her gemte jeg
mig, når jeg var ked af det.
Skoven er stille i dag – ikke en lyd, ikke en vind, bare en behagelig duft af mos og blade. Træerne er kolde og næsten
nøgne, og imellem de grå stammer kan havet akkurat skimtes.
Det ser uendeligt ud, rejser sig og bliver til himlen over os.
Jeg sætter tempoet en anelse op, zigzagger mellem træerne
og går med raske skridt ud på marken – længere væk fra huset, tilbage i landskabet, hvorfra udsigten forstørres, og det bliver tydeligt, at netop her møder havet og skovene civilisationen. Dette er kanten af verden, min verden. Her ender vejene,
og husene ligger uforstyrret. Her har mobiltelefonerne ikke
noget signal.
Marken er blevet åbnet op og vendt på vrangen. Jorden er
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brun og våd, dufter intenst, og mine sko bliver tunge allerede
efter fire skridt. Længere ude i den pløjede mark går nogle måger rundt. Det er et smukt syn: det næsten sorte jord og de
hvide fugle. Jeg tænker på, at jeg skal møde hende med ophøjet ro og med en tydelig kærlighed. Mit ansigt skal fortælle, at
jeg elsker hende, og lige meget hvordan hun har det, skal jeg
være klippefast.
Mågerne letter og flyver ud til kysten, hvor de sætter sig på
de massive sten. Jeg følger efter dem, men standser ved kirsebærtræet, der markerer vores grund, sparker mudderet af skoene på den flossede stamme, går ind gennem hullet i hækken
og stiller mig midt i haven.
Jeg kan se hende derinde: en mørk skikkelse omgivet af ravgult lys. Et øjeblik bliver jeg stående og absorberer duftene af
hav og jord, mærker kulden i ansigtet og lytter til åen, der løber igennem haven og ud i havet. Jeg prøver at samle indtrykkene til én god og stærk følelse. Så går jeg om på den anden
side af huset og banker beslutsomt på døren.
Jeg kan høre hendes stemme, hun kalder på nogen. Øjeblikket efter kommer hun til syne. Men hun er ikke alene, Amalie
og Trygve er der også. De iler i flok gennem køkkenet, ud mod
entréen. Da de endelig får øje på mig gennem vinduet i døren,
begynder de at bevæge sig i slowmotion. Deres ansigter er
store og runde og milde som Boteros figurer, og deres øjne er
våde og levende. Jeg bliver stående, ubevægelig, rædselsslagen. Hvorfor er Trygve her? Alt i er min krop brister, alle cellerne slås.
”Min dreng!” udbryder mor, da hun slår døren op. Hun omfavner mig, og nogle tårer triller ned ad kinderne. ”Min
dreng,” siger hun igen.
Amalie lægger armene om os, og så gør Trygve det samme.
Han presser sig hårdt ind imod min krop.
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”Vi troede du besteg bjerge i Afrika!” siger han.
Vi går indenfor. Mor sætter vand over til te, imens Trygve
henter vin, og Amalie bare stråler som en lille sol. De første
par minutter er stemningen eksalteret, varm og inderlig og
fuld af forvirring. Jeg tror, de har det ligesom mig. De tripper
på stedet og ved ikke, hvor de skal se hen, eller hvad de skal
sige.
”Fortæl om din tur!” siger Amalie.
Men der er intet at sige om den tur, og den lillebitte ild, der
i nogle minutter brændte i mig, dør ud. Ordene forsvinder i
min mund, og med ét bliver stemningen porøs og afdæmpet.
Virkeligheden vender tilbage; far er død, vi pakker huset ned,
jeg har spildt min tid og ikke talt med min bror siden februar.
”Kan vi ikke tale om rejsen i morgen?” siger jeg. ”Jeg er simpelthen så træt…”
”Selvfølgelig,” siger Amalie.
”Det er bare fordi, jeg har rejst i fyrre timer.”
”Det er helt okay,” siger hun.
Trygve flår proppen af en vinflaske og sætter glas på bordet.
Han skænker op og sætter sig. Nu vil han tale, jeg kan se det
på ham. Han vil have det overstået, direkte ind i centrum af
alle de følelser, jeg stadig ikke forstår. Han vil ruske i mig, for
sådan er han. Han vil have det ud, han vil forstå, hvorfor vi
ikke har haft kontakt. Jeg ser på ham. De mørke, intense øjne
undersøger mit ansigt, undersøger rummet vi befinder os i og
ser vel, at han må vente, fordi mors tilstand fylder hele huset.
Hun smiler og er stille, men er ved at falde fra hinanden. Jeg
ser det. Trygve ser det.
”Velkommen hjem!” siger han. ”Skål alle sammen!”
Vi skåler og smager på vinen.
”Min søn dog,” siger mor. ”Du kom hjem.” Hun ryster lidt
på hænderne og skutter sig i den gule cardigan. ”Hvorfor kom
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du?” spørger hun.
”Jeg kom for at hjælpe med at pakke, mor.”
”Men du var jo ude og rejse… ”
Nu kommer den dårlige samvittighed. Jeg kan høre den i
stemmen, der knækker. Det tynger hende, at jeg er kommet
hjem. Hun føler sig som en byrde, fordi jeg ikke oplever verden, men er her, hvor der ikke er andet end slid og slæb og
tristhed.
”Men så kom jeg hjem,” siger jeg.
”Og hvad med aftensmaden? Jeg har jo slet ikke nok.”
”Jeg kan bare spise en rugbrødsmad, mor. Det er lige meget
med aftensmaden.”
”Jamen… ”
”Mor!” siger jeg. ”Jeg pakker ud nu, så kan vi arrangere aftensmad og så videre bagefter, okay? Jeg har rejst i to døgn.”
”Men… ”
Jeg rejser mig op, hanker op i min rygsæk.
”Vi skal jo have pakket det her hus ned, ikke?” siger jeg.
I det samme begynder Amalie at græde, hun er sønderknust.
Hun omfavner mig voldsomt, tager pludselig bare fat i mig og
kan ikke lade være med at hulke. Hun ser ellers ud til at have
forandret sig, forekommer fattet og stærk, men hun kan slet
ikke kontrollere sin hulken nu.
Mor rejser sig også, men sætter sig straks med en dump lyd
på køkkenstolen igen. Trygve kigger på mig med et blik, der
beder mig handle. Han vil have mig til at gøre noget eller sige
noget, men jeg forstår ham ikke. Hvad kan jeg gøre? Amalie
giver slip. Jeg vender blikket ind i mig selv, leder efter ro, men
finder kun vrede. Imod Trygves bebrejdende blik, imod mors
ængstelighed og imod Amalies sørgmodighed. Og alle de
kræfter og det mandsmod, jeg havde bygget op, siver ud på
gulvet. Jeg kan se det ligge dernede, lunkent og gennemsigtigt,
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og det bliver tydeligt, at det aldrig var noget værd.
Jeg tager en dyb indånding og ser på mor. Hun tænker stadig
på aftensmaden, det ved jeg, sådan er hun. Alt skal være perfekt og rigtigt. Det skal være hyggeligt. Masser af mad og gensynsglæde. Jeg sukker. Det er en refleks, ikke med vilje, og går
op på mit gamle barndomsværelse.
Fra vindueskarmen kan jeg se, hvordan hele ejendommen er
begyndt at gå i forfald. Kalken og charmen er drysset af de
gamle mure, det lille anneks ser ubeboeligt ud, bedene i haven
er enten døde eller vokset til.
Der er ingen grund til at pakke ud nu. Tøjet i tasken er sommertøj, og her er vinteren på vej. Mørket ligger på lur, luften
er fugtig og trænger ind alle vegne – gennem væggene, ind
under tøjet, gennem kraniet. Så jeg bliver bare her og tænker
lidt, omdirigerer mine tanker, så min mors skrøbelighed ikke
irriterer mig så meget, og vreden fra barndommen ikke breder
sig i ud min krop. Men sandheden er, at jeg kan leve med
Trygves frustration og Amalies tristhed. Det vender, det bliver
godt og nemt igen. Det er mors ængstelighed, jeg ikke kan forholde mig til. Hun prøver at skjule den og vil så gerne være
stærk, men hun er jo ødelagt og sort af bekymring.
Vi mangler far. Hvis han havde været i live, og jeg kom uanmeldt hjem fra Afrika, ville han juble og lave drinks og spørge
ind til min rejse. Ingen ville tænke på aftensmad. Vi ville udskyde alt prosaisk og lade gensynets glæde strømme ind over
os som bølger fulde af ilt og velbehag. Men mor besidder ikke
hans evne til at henrykkes og glemme verden omkring sig.
Hun bliver overvældet og fuld af skyld. Jeg sukker igen, for
sådan er det også med mig. Vi er ens, mor og jeg. Vi ser alt det,
der mangler, om det så er aftensmaden eller sorgløsheden.
Jeg tager fyrre armbøjninger og skriger så fem gange ned i
en hovedpude. Her dør skriget, før det bliver til noget. Det er
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lang tid siden, jeg har skreget sådan. Engang gjorde jeg det
ofte, det er som en ventil, der lukker det arrige ud. Jeg gnider
hænderne rundt i ansigtet, ryster på hovedet, hopper et par
gange på stedet og suser ned ad trapperne.
Mor ligger på sofaen og ser meget lille ud under sit hæklede
tæppe.
”Jeg er så glad for, at du er kommet hjem!” siger hun, da hun
får øje på mig. Jeg kysser hendes pande og går ud i køkkenet,
hvor Amalie og Trygve sidder.
De ser på mig med udfrittende øjne. Trygve er urolig, fingrene trommer på bordet, og øjnene flakker. Måske skal han
lige til at starte en samtale, jeg ikke er klar til, så jeg kommer
ham i forkøbet.
”Jeg løber en tur. Jeg har rejst meget længe og trænger til lidt
luft. Så snakker vi bagefter, okay?”
”Jeg ville foretrække at tale nu,” siger Trygve uden at se op.
Amalie ser ud ad vinduet.
”Man kan jo ikke altid få sin vilje,” siger jeg.
”Hvorfor trække det længere?” spørger han og ser mig i øjnene.
Er han ked af det?
”Trygve,” siger jeg, ”lad mig lige lande, okay?”
Der er ingen løbesko i huset, ikke engang fars aflagte kondisko, så jeg løber i hans forede vinterstøvler. Min faste rute:
Randkløveskåret og tilbage. Jeg holder et højt tempo og forvandler den kolde vind til varm ånde. Jeg løber til rytmen af
mit hjerte og til uroen i min mave, mærker støvlernes vægt.
Først er bakkerne lange og bløde, men ved Haralds Havn
skifter terrænet. Stigningerne bliver kortere og stejlere, og
stien fyldes af spidse sten, der prøver at bryde ud af den kolde
jord. Man skal koncentrere sig, være hurtig og vågen. Men jeg
er vokset op her. Jeg spurter hen over klippestykkerne. Alt er
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velkendt. Jeg løber på min sti i mit område, og jeg er helt alene.
Ingen kan nå mig her, ingen kan afbryde den fred, jeg forsøger
at opbygge. Jeg bliver ved med at øge tempoet. Jeg knokler op
ad bakkerne, små hurtige skridt, og danser nedad, imens minder og fantasier opstår og flyder sammen til drømmebilleder,
der langsomt opløses for så at vende tilbage med endnu flere
detaljer. Det er vel derfor, man løber. Det er som at skylle sig
selv igennem med rindende vand; tankedepoterne fyldes og
tømmes, fyldes og tømmes, fyldes og tømmes…
Randkløveskåret 50 m står der skrevet med sorte bogstaver på et
lille skilt af gråt træ. Det er her, jeg plejer at tage tredive armbøjninger og vende om, men i dag går jeg de sidste hundrede
meter helt hen til selve skåret.
Afgrunden ligner en rutsjebane, stor og mørk og lokkende.
Det er to klippeskråninger med tre meters mellemrum og femten meters afgrund. Jeg stiller mig så tæt på kanten, som jeg
tør, og betragter, hvordan kløften under mig forvandles til et
kolossalt sår – en kæmpeudgave af dem, jeg har haft i maven.
”Hop! Hop! Hop!” hvisker det og lover manddom eller død.
Jeg går to skridt baglæns…
Som barn holdt jeg mig altid langt fra selve kanten. Det var
det eneste sted på hele denne strækning, der ikke var mit. Det
eneste sted, jeg ikke nærmede mig, og de få gange jeg alligevel
bevægede mig helt derhen, mærkede jeg, hvordan mørket sugede mig ned. Jeg kunne falde. Eller jeg kunne kaste mig ned
i den stenede mund og slå mig ihjel. Det var en underlig fristelse, jeg ikke forstod. Og den er der endnu – lige så dragende,
lige så uforståelig.
”Hop!” råber skåret til mig. ”Hop!”
Jeg går yderligere fem skridt tilbage og orienterer mig, inden
jeg sætter i løb. Så springer jeg! Jeg er ikke mere end et stykke
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oppe i luften, da jeg mærker hvordan afgrunden trækker i de
tunge støvler. De hænger langt under mig, suger mig ned i dybet, ned mod døden. Det er et underligt øjeblik. Tiden strækker sig, og jeg står næsten stille i luften, imens jeg forbereder
mig på begge udfald: manddom eller død. Foretrækker jeg det
ene frem for det andet? I så fald ved jeg det ikke og beslutter
mig instinktivt.
Jeg strækker mig ud i fuld længde, spænder alle muskler i
min krop, og da spidsen af min støvle endelig rammer kanten
af skæret, kaster jeg kroppen fremover i et hårdt ryk. Men min
fod glider i mødet med den modsatte side, mit knæ knuses
mod klippen. Jeg vælter ind over klippen med hele min vægt,
presser mig fremad og prøver at tage fra med hånden, men når
det ikke. Et par fingre brækker. Jeg hører knoglerne, der knækker, men mærker ikke noget. Så rammer hovedet.
Jeg vågner i mit eget blod. Det er iskoldt og næsten mørkt.
Vinden blæser skyerne hen over den dunkle himmel i høj fart.
Hvordan mon mor vil reagere på det her? Det er det første, der
falder mig ind. En lille, uhyggelig kluklatter pibler ud af min
mund. Smerterne forhindrer, at den bliver større.
Jeg ligger og lytter til det enorme hav og til vinden i træernes
kroner. Jeg venter på en vilje eller en lyst til at rejse mig igen.
En beroligende stemme i vinden beder mig blive liggende. Et
øjeblik overvejer jeg, om det kunne være far i det hinsides. At
vi er tæt på hinanden lige nu, at han rækker ud efter mig.
Så rejser jeg mig, for selvfølgelig er det ikke far. Selvfølgelig
er der ikke stemmer i vinden, ligesom Randkløveskåret heller
ikke kan tale. Jeg er udmattet med flossede nerver; alle mine
forsvarsmekanismer er nede, min fantasi er gået til angreb på
min psyke.
De første skridt, jeg tager, er tunge og stive, næsten umulige
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at træde. Men efter nogle meter mærker jeg blodet, der cirkulerer, og en smule varme i arme og ben. Lige så forsigtigt bevæger jeg mig hjemover; humper, vralter, trækker fødderne
over den hårde, stenede jord.
Jeg har feber, tror jeg, og kan mærke blodet stige og falde i
min hjerne. Mit ene knæ er på størrelse med en grapefrugt, låst
i smerte, og mine fingre hænger løst fra hånden. Det er svært
at trække vejret, min brystkasse hviner. Omkring mig tætnes
det voksende tusmørke. Det trænger ind i øjenhulerne og blokerer udsynet. Hele tiden bliver det sværere at få vejret, hele
tiden bliver det sværere at se. Vinden rusker i det mørke landskab som en voksen, der rusker et barn og sætter blå mærker
på den sarte hud.
Mest af alt har jeg lyst til at give op. Men jeg fortsætter, langsomt og pinefuldt, et skridt ad gangen, fordi det er det eneste,
der er at gøre. Man fortsætter, indtil man kollapser, sådan er
det.
Jeg møder dem, da jeg er halvvejs hjemme. Lige pludselig
ser vi hinanden. Mor græder og råber et eller andet, jeg ikke
kan høre, og de løber mig i møde med ansigter fulde af rædsel,
for anden gang i dag udtryksfulde som kunstværker – denne
gang som Otto Dix. Synet af dem er beroligende, og angsten
fortoner sig i det sekund, Trygve tager fat om mig; nænsomt,
og alligevel med al sin styrke. Han støtter mig, holder mig,
næsten bærer mig.
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Jeg har vel ligget et døgn på hospitalet i Rønne. Jeg husker i
hvert fald aftenmørket, da jeg ankom, og lyset i morges, da jeg
vågnede. Jeg fik morfin mod smerterne og har måske ligget i
samme bløde drøm, som far lå i for snart et år siden. To af mine
ribben er bøjede, siger de, tre af mine fingre er brækkede, og
jeg har fået en stor bule i panden, muligvis en mild hjernerystelse, og så er mit ene knæ forstuvet. Sygeplejerskerne vil ikke
give mig mere morfin, selvom jeg klager over smerterne. Jeg
kan få de almindelige piller nu, siger de.
Det er aften, udenfor pierces mørket af gadelamper og blink
fra ambulancer. Jeg nyder at være alene, at ligge i denne kortvarige stilhed uden at skulle forholde mig til andet end smerterne. Da min familie var her – det er vel kun et par timer
siden – var jeg endnu så døsig og medicineret, at deres bekymrede ansigter kun vakte morskab. Jeg kunne ikke lade være
med at grine; deres ord flød ind i mine drømme, og mine
drømme strømmede ud i virkeligheden.
En af sygeplejerskerne kommer ind på stuen. Hun er gammel og har et strengt ansigt.
”Der er aftensmad nu,” siger hun næsten uden at skille læberne ad.
”Tak.”
”Skal jeg komme med noget?”
”Jeg er faktisk ikke sulten.”
”Okay,” siger hun og skal til at gå.
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”Hvornår bliver jeg udskrevet?” spørger jeg.
”I morgen.”
”Allerede i morgen?”
”Ja.”
”Ved min familie det?”
”Din bror henter dig,” siger hun og iler videre.
Min bror …
Jeg glæder mig til at være alene med ham – i bilens tætsluttende kabine, gennem landskabet – selvom tanken også gør
mig nervøs. Tænk, hvis han ikke er så tilgivende, som jeg forventer. Tænk, hvis jeg tager fejl og har ødelagt noget.
På gulvet står en taske med toiletsager og tøj, som min mor
har pakket. Ovenpå ligger der en roman: Tom Kristensen, En
kavaler i Spanien. Det kan kun være mor, der har pakket til mig.
Men hvorfor netop denne bog? Hvad har hun tænkt? Hun har
endnu aldrig givet mig en tilfældig bog, der har altid været en
tanke bag.
Jeg skubber dynen til side og svinger langsomt fødderne ud
på det kolde gulv, æder jagene, der skyder gennem min krop
og får fat i bogen. Sproget er overvældende. Hans evne til at
lade indtryk manifestere sig, blive fysiske og fulde af stemninger, er sublim. Jeg er der med ham: i toget – på de smukke
fernislakerede bænke gennem Spanien – fyldt med kvinder,
som stirrer på ham og spiller op. Af en eller anden grund kommer jeg til at tænke på Alima igen. Jeg kan ikke huske, hvornår
jeg sidst tænkte på hende. Måske var det i skoven, da mor og
jeg plukkede svampe. I hvert fald ikke, imens jeg var i Afrika.
Hun må være dukket op af mørket. Men hvorfor var hun der
i mørket?
Jeg hiver i snoren, der hænger ved sengen og gør mig blød i
kroppen. Jeg sænker øjenlågene, så synsfeltet formindskes og
mørknes af øjenvipperne. En ung sygeplejerske kommer til
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syne i døren.
”Ja?” siger hun.
”Jeg bliver nødt til at have morfin,” siger jeg hæst og opgivende.
”Øjeblik,” siger hun og går ned ad gangen med lydløse
skridt.
Man skal aldrig give op. Aldrig.

Hvordan har du det i dag?” spørger Trygve, imens han hjælper mig i tøjet.
”Dårligt,” siger jeg. ”De ville ikke give mig mere morfin, så
jeg har slet ikke sovet.”
”Hvad lavede du så?”
Mit blik møder hans. Det er første gang, vi sådan rigtigt ser
på hinanden: han ind i mig, jeg ind i ham.
”Ingenting,” siger jeg. ”Der var ikke så meget, jeg kunne
lave.”
”Kom så, jeg holder lige ved indgangen,” siger han.
Jeg sætter mig på passagersædet med lidt besvær, imens
Trygve pakker kørestolen sammen og sætter den i bagagerummet.
”Sådan!”
Han sætter sig bag rattet, tænder motoren og i samme øjeblik
begynder radioen at spille. Klassisk musik, ganske lavt. Vi forlader Rønne på våde og tomme veje til strygere i mol.
Far og jeg talte altid godt sammen i bilen. Vi kunne bruge en
hel weekend på at småsludre om fodbold, politik, kunst og så
videre, men i bilen blev det altid mere følsomt, mere alvorligt.
Det var her, jeg turde tale frit. I bilen, i høj fart, på vej til færgen. En halv times oprigtig samtale. Måske var det, fordi øjenkontakt ikke var en mulighed. Jeg fortalte ham, at jeg havde
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været Margrethe utro, og jeg fortalte om samvittighedskvalerne. Jeg fortalte ham om mine drømme og længsler, hvordan
jeg ville leve mit liv. Kun stofferne udelod jeg; det ville han
aldrig forstå. Han lyttede, men kom sjældent med gode råd.
Ville han have, at jeg selv fandt svarene? Eller vidste han simpelthen ikke, hvordan han skulle rådgive mig? Jeg ved det stadig ikke, men jeg ved, at far ofte hjalp Trygve. Og at han hjalp
Amalie. Han betalte deres gæld og sørgede for, at Trygve kom
i lære som tjener. Han fandt en lejlighed til Amalie i København, og da Trygve ville være skuespiller, skaffede far ham en
uddannet skuespiller, som kunne undervise ham.
”Det er nu, vi har samtalen, ikke?” spørger jeg. ”Selvom vi
kører i den forkerte retning…”
”Hvad mener du?”
”Snakkede dig og far ikke også altid i bilen? På vej til færgen?”
”Jo,” siger Trygve og smiler hemmelighedsfuldt. ”Fik du
også altid en tudse?”
”Nej! Gjorde du?”
Han svarer ikke.
”Fortæl mig, hvorfor vi holdt op med at tale sammen,” siger
han så. Hans blik er fokuseret, hænderne rolige. ”Du tog ikke
telefonen i et halvt år. Og så rejste du… Og hvad skete der
egentlig på din løbetur?”
”Jeg faldt.”
”Du faldt?”
Han er vred, det er tydeligt, men han har allerede tilgivet
mig. Jeg kan mærke det. Han kigger på mig, sænker farten.
”Ja, jeg faldt. Er det så svært at tro på? Det var glat.”
Han flytter sit blik, presser luft ud gennem næsen. Han har
tilgivet mig, ligesom han tilgav vores far, der forlod ham for
at udleve sin egen drøm.
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”Det var så nemt for dig at miste far,” siger jeg. ”Du havde
så meget, som du kunne fortsætte med. Din kone, dine børn,
din karriere. Og far havde set dig vokse op og blive en mand.
I fik også talt om alt det vigtige, ikke?” Jeg stopper mig selv.
”Jo,” siger Trygve. ”Men hvorfor talte vi to ikke sammen?”
”Det ved jeg ikke.”
”Hvad skete der?” spørger han.
”Det ved jeg ikke.”
Vi har nået toppen af Snorrebakken, bag os ligger Rønne
med sine mange røde hustage. Vi kører igennem Knudsker,
denne sørgelige, lille stribe huse langs vejen. Til højre, lidt inde
i landskabet, omgivet af marker, ses Sct. Knuds Kirke. Vi er
stadig alene på vejen. Bornholm er som forladt; husene står
tomme, markerne er pløjede eller ligger brak.
Trygve drejer til højre, ned mod kirken ad den lille, snoede
markvej. Han sætter farten op. Nu kører han, som han plejer,
lidt over fartgrænsen. Han skæver til mig.
”Vi kører bare en lille tur, okay? Eller har du travlt med at
komme hjem?”
”Det er fint med en lille tur,” siger jeg.
Igen skæver han til mig, og det føles næsten som at sidde ved
siden af far.
”Du ligner ham,” siger jeg. Han siger ikke noget, så jeg fortsætter: ”Du har kæmpet, det kan jeg godt misunde dig, selvom
jeg godt ved, at det er dumt.”
Trygve nikker.
”Hvad er der så godt ved at kæmpe?” spørger han. ”Det betyder vel bare, at man har haft det svært, ikke?”
”Det gør det vel.”
”Du har da også kæmpet,” siger han så.
”Mit liv har været nemt,” siger jeg. ”Jeg har ikke kæmpet,
men jeg har ofte været ked af det. Det er bare sølle… ”
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Trygve klapper mig på låret, to klap.
”Jeg ved godt, at jeg har sviget dig,” siger jeg.
”Du har ikke svigtet mig.”
”Jeg havde bare ikke lyst til at tale om… noget som helst faktisk. Og du vil jo altid tale.”
”Vil jeg altid tale?”
Han griner og gearer ned og drejer ud på landevejen.
”Jeg tænkte, vi kunne køre forbi Nexø,” siger han. ”Besøge
fars fabrik og måske spise en burger på havnegrillen.”
”Det lyder hyggeligt!”
Trygve skruer op for radioen, og vi suser gennem det velkendte, våde og golde landskab. I lang tid siger ingen af os
noget.
”Er du okay?” spørger han. ”Du gør ikke noget dumt, vel?”
”Nej,” siger jeg.
”Godt.”

Vi pakkede hele dagen i går. Jeg var ikke den store hjælp,
kunne hverken bære eller løfte noget, men kunne i det mindste
katalogisere alle flyttekasserne og skrive udførlige lister over
deres indhold. Næsten alt i huset er gammelt, arvestykker fra
bedste- og oldeforældre, eller hjembragt fra jordomsejlingen.
Vi fandt også en ægte politiknippel, prøver på norsk levertran og seksogtredive kilo hundemad importeret fra Columbia. Kniplen lå i hans natbordsskuffe, kapslerne med levertran
havde han gemt i værkstedet, og hundemaden var gemt i stalden. Han ville ikke have, at vores mor skulle bekymre sig. Men
det gør hun. Hun ved, at han handlede med alle mulige mennesker – bornholmere, spaniere, polakker, colombianere –
men hun kender ikke omfanget. Og hun frygter, at vi finder
gældsbeviser eller bliver ringet op af folk, der mener, at vi
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skylder svimlende summer. Det er hendes største frygt.
Hun vil gerne leve et simpelt liv. Hun behøver ikke meget,
men hun vil gerne tidligt på efterløn, og hun vil gerne trække
sig langt tilbage. Blive sær og nyde livets små glæder uden at
bekymre sig. Hun vil gerne rejse lidt, besøge Svalbard og
Umbrien, notere naturens gang i sin kalender, samle på naturfænomener. Men hans sorgløshed har givet hende en permanent bekymring, næsten som en sygdom. Hun går med bøjet
ryg og ligner en gammel dame. Hendes rynker er tydeligere
end i går, og hendes hår er tyndt og tjavset. Øjnene er matte,
skoene gamle og slidte, kun hendes cardigan har farve. Hun
er i færd med at pakke et helt liv sammen, ting og minder, og
samtidig er hun meget opmærksom på os alle sammen. Især
på Trygve, fordi han pakker for vildt og for uovervejet og på
alle måder minder om hendes mand – i organisering, fremtoning og blind optimisme.
Trygve er Trygve, en kopi af vores far. Han trasker rundt,
pruster og råber og kaster ting i kasser, mens han spiller høj
musik fra anlægget og forstyrrer mors indre stilhed. Jeg aer
hendes ryg, hver gang jeg går forbi hende, og finder billeder
af vores bedste stunder, som jeg viser hende. Hun kigger på
mine forbindinger og forsøger ikke at se bekymret ud.
Hun har ramt noget, måske en bund. Jeg håber, hun løfter
hovedet en af dagene, når vi er ude af huset, men jeg ved, der
kan gå uger, måneder, år. Måske bliver hun gammel af al den
sorg. Måske slider dette år lige så meget, som de sidste ti år
har gjort.
Jeg prøver at hjælpe hende ud af mørket ved at bevæge mig
langsommere, end jeg plejer, tale langsommere, end jeg plejer, og overveje mine ord mere, end jeg plejer. For hendes
skyld. Og det hjælper. Lidt ængstelighed drysser af hende og
tørrer ud på gulvet, bliver til støv. Amalie fejer det op. Hun
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har røde kinder og et hemmeligt smil om munden. Hun er
startet på sit studie.
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Jeg sidder foran computeren og skriver. I stuen spiller PTC
høj musik og taler i telefon.
”Vi ses om lidt!” råber han og lægger på.
Han har hjulpet mig med indkøb og andre småting, og nu
er han flyttet ind. Det skete bare. Jeg tror, det blev for koldt
på båden. Han har ikke nogen penge og kan ikke hjælpe til
med huslejen. Det havde jeg nu heller ikke forventet. Men om
en måned løber jeg også tør for penge; det har jeg ikke prøvet,
siden jeg var sytten.
Jeg tænker hele tiden på de forpulede penge. Når jeg vågner
om morgenen, når jeg spiser, når jeg går ture, når jeg skriver
og når jeg febrilsk prøver at falde i søvn. Mit hoved er fyldt op
med scenarier om bankgæld, inkassofirmaer og huslejeproblemer. Selv når vi drikker vin og hænger ud med PTC’s venner,
tænker jeg på de penge, jeg snart løber tør for.
Når jeg spørger PTC, hvor vi skal få pengene fra, siger han,
at Ivan nok skal hjælpe os. Bare rolig, siger han. Men jeg vil
helst ikke have Ivans hjælp. Omvendt vil jeg heller ikke gå
rundt med denne her pengebekymring. Jeg vil kunne leve fattigt uden at bekymre mig og bruge min tid på det, der betyder
noget, intet andet. Far lagde de regninger, han ikke kunne betale, i en skuffe og glemte alt om dem. Det var et talent, han
havde. De forsvandt dér i skuffen, fandtes ikke længere i hans
verden; ikke før mor fandt dem og begyndte at råbe.
Jeg arbejder på en slægtsroman – udelukkende for min egen
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skyld. Det er en bog, hvor jeg er på én gang er forfatteren og
læseren, og når den er skrevet, brænder jeg alle siderne. Det
handler om arbejdet, om at komme i gang, ikke om resultatet.
Jeg tænder en cigaret og kigger dagens arbejde igennem.
Det undrer mig, hvordan nogle sætninger er så klare og gode,
og andre er så omtågede og svage. Det er en skam, fordi alt
det smukke bliver befængt eller ødelagt, når det har berøring
med det dårlige. I morgen bliver det bedre. Der kommer jeg
tilbage med min bogstavssaks og klipper til. Det er som at
holde en have. Man kaster frø ud, planter til, og så henter man
den store saks, kemikalierne og spaden. Måske får man en flot
have ud af det…
”Kommer du ikke ind til os?” spørger PTC.
Jeg kaster et blik på uret. Klokken er otte, dagen er gået. PTC
har hentet vin og inviteret nogle venner på besøg. De sidder i
stuen, på gulvet. Jeg slår mig ned iblandt dem, selvom jeg hader at sidde på gulvet. Jeg kender ikke de her mennesker. Jeg
tror, de er fra Fredens havn. De snakker meget langsomt, svælger i tid og trækker ordene ud. De vil gerne lyde kloge og eftertænksomme, hvilende i sig selv og i hinanden. Det er drænende.
Jeg tager en af vinflaskerne og går tilbage på mit værelse
med den. Jeg slår på tastaturet, spytter ord ud hurtigere, end
de kan tænke inde ved siden af. Finder et sprog, et stort og
voluminøst sprog, som helt sikkert skal ætses ned med syre i
morgen, men som er vidunderligt at udtrykke sig på lige nu.
”Kom nu herind, Frederik!” råber PTC.
Jeg stopper skriveriet, lader et par sekunder gå og råber tilbage:
”Ellers tak!”
Han åbner døren og træder ind i én bevægelse – som en
skuespiller, der træder ind på en scene med en sjov replik.
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”For helvede, du har siddet her hele dagen! Kom nu, ta’ vinen med.”
”Jeg orker ikke dine venner… ”
PTC kigger forundret på mig.
”De taler langsomt, de er uinspirerende og det, de siger… for
helvede altså!”
”Uinspirerende?”
”Sumpfolk!” siger jeg højt og tydeligt. ”Jeg orker det ikke.”
Han sukker, forlader mit værelse og sætter sig tilbage i
stuen.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har talt så hårdt til nogen. Det føles godt. Jeg håber, hans venner hørte, hvad jeg
sagde. Et øjeblik overvejer jeg at gå derind og sige det lige op
i deres sløve ansigter, men det ville være unødvendigt.
Jeg er slet ikke vant til at reagere udad. Så ufatteligt mange
gange i mit liv er jeg blevet ked af det, skuffet eller vred uden
at vise det eller gøre noget ved det. Når en ven aflyste en aftale
eller ligefrem mistede interessen for vores venskab, virkede
jeg afslappet og forstående. Når nogen skyldte mig penge og
ikke betalte, trak jeg på skuldrene og overbeviste mig selv om,
at penge ingen værdi har. Når nogen fik en kæreste og glemte
mig i forelskelsens rus, trak jeg mig tilbage fuld af pinsom forståelse.
Jeg læner mig tilbage i den hårde stol og smider fødderne op
på bordet. Mine tanker er glasklare, lyset fra skærmen splintres i dem. Jeg gider ikke leve så ufokuseret som PTC, men jeg
vil leve vildt og poetisk, som han gør det. Jeg vil gerne kunne
sige, hvad der falder mig ind, være i bevægelse og gå lange
udmattende ture. Jeg vil cykle og skrive, møde folk blot for at
kunne tage afsked igen, og jeg vil være umedgørlig og følsom.
Ikke eje noget. Ikke bruge penge på noget. Jeg vil sælge alt,
hvad jeg har, før jeg tager et job igen – møbler, tøj, fjernsyn …
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alt.

Nogle dage står Alima på min gade.
Jeg sidder i vindueskarmen og ryger cigaretter og prøver at
leve, sådan som jeg har bestemt mig for. Vi kigger på hinanden, udveksler tanker og drømme om fremtiden. Hendes hud
har rødlige toner – det må være kulden – hendes øjne er brune,
næsten sorte, og det krøllede hår falder blødt ned over skuldrene og bugter sig over de små, faste bryster. Kommer du ikke
snart og finder mig? spørger hun.
Nogle gange spekulerer jeg over, hvad hun ser. En dreng eller en mand? I et vindue med en cigaret mellem tænderne. En
dreng eller en mand, der drømmer, og som tager sine tanker
og drømme alvorligt, fordi livet er alvorligt. Fordi glæden er
alvorlig.
Mor ringer.
”Jeg er lige på vej ud ad døren,” siger jeg. ”Kan vi snakke
senere?”
”Selvfølgelig,” siger hun. ”Det er angående juleaften.” Næsten som en besked fra et firma til et andet firma.
”Jeg kommer,” siger jeg. ”Bare rolig.”
”Det er jeg glad for at høre,” siger hun lettet.
”Selvfølgelig, mor.” Jeg ser ned på gaden, der er tom. ”Jeg
bliver altså nødt til at løbe.”
Jeg propper en rygsæk med PTC’s vasketøj og begiver mig
på en vandring gennem byen. Jeg går ad omveje – forbi steder
jeg kender og holder af – til vaskeriet på Dybbølsgade. Alima
bor lige om hjørnet. Måske støder vi ind i hinanden, og så kan
jeg finde ud af, hvorfor hun sniger sig ind i mine tanker, og
hvorfor hun igen optræder i mine fantasier.
Møntvaskeriet er næsten tomt. Her er kun mig og en dame
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midt i fyrrerne. Hun sidder på en af bænkene og stirrer ud i
luften. Jeg smiler til hende, hun smiler tilbage og fæstner så sit
blik på væggen igen. Jeg smider penge i automaten og trykker
start. En kras lugt af sæbe hænger i rummet. I loftet brænder
det flade lys fra lysstofrørene. Jeg elsker det her – lyset, linoleumsgulvet og de blå og grå og grønne farver, tøjet, der hvirvler rundt i det hvide vand og duften af vaskepulver.
Jeg suger det til mig, før jeg går udenfor og sætter mig på
bænken.
Bjørn cykler forbi.
Han har cykelhjelm på.
Han har overlevet kræft og gjort en kvinde gravid på et morgenværtshus. Frøken Hvem-som-helst kalder han hende. De ses
ikke, men deler et barn nu. Han er lykkelig, tror jeg, og formentlig fuld af angst, ligesom han plejer, men han har et godt
liv – erklæret rask og med en sød, lille arving. Jeg får lyst til at
løbe efter ham og tale med ham. Vi var nære venner i mange
år og skrev tekster sammen til hans band. Jeg pressede ham
altid. Lad være med at være så bange for at prøve noget nyt, sagde
jeg. Skriv noget åndssvagt!
Vi cyklede Bornholm rundt på tandem, han var bange for
alle insekterne.
Nu cykler han forbi møntvaskeriet.
Måske så han mig. Men fortsatte lige ud.
Alt tøjet er rent nu. Jeg har vasket det to gange uden at få et
glimt af Alima. Jeg folder det og pakker det tilbage i rygsækken, så bevæger jeg mig hjemad. Jeg går om Frederiksberg,
hvor jeg stadig føler mig mest hjemme. På Allégade ligger min
ekskærestes lejlighed. Her boede vi i fire år. Vi havde vores
egen lille have og en fælles gårdhave med et valnøddetræ i
midten af det hele. Det var som at bo på landet. Lejligheden
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var lille, femogtredive kvadratmeter, men lejen var billig. Vi
var lykkelige og levede nemt – med søde naboer og masser af
tid.
Der er lys i vinduerne…
Jeg lister mig gennem haven og kan se, at hun sidder i sofaen
og læser. En cigaret brænder i askebægeret, og der står et glas
rødvin på bordet foran hende. Hun ligner sig selv, lejligheden
ligner sig selv – lidt nydeligere, lidt lysere, mere feminin.
En mand kommer ud fra toilettet. Han kysser hendes pande
og ryger et hvæs på cigaretten, lægger den tilbage i askebægeret og åbner køleskabet. Lukker det igen. Kigger i skabet. Sætter vand over. Kigger rundt.
”Vil du ha’ te?” spørger han. Stemmen når ud til mig gennem de blyindfattede vinduer, der er så gamle, at man kan se,
hvordan glasset løber.
Margrethe ryster umærkeligt på hovedet. Ser han det?
”Vil du have te?” spørger han igen.
”Nej,” siger hun uden at tage øjnene fra bogen.
Han er rastløs og alt for pæn i tøjet, i huden, i det hele taget.
Hun har brug for noget andet – en, der ikke er ham, en, der
ikke er mig. Hun er den kvinde, jeg kender bedst. Eller har hun
allerede forandret sig? Er der ikke et eller andet i hendes måde
at sidde på, der er anderledes?
Vi mødtes på A Bar dengang. Hun havde en meget lille nederdel på, så man tydeligt så hendes skæve ben. Der gik lang
tid, før jeg så hendes øjne. Og smilet, det store smil. Vi var
meget langt fra hinanden, da vi stod i køen – forskellige mennesker, forskellige steder, forskellige hensigter – men ud på
natten blev vi tætte. Vi opfandt vores egne regler, var mere
børn end voksne. Vi legede fangeleg mellem billardbordene,
drak og dansede og kyssede, holdt i hånd og drak igen. Det
var en eksplosiv forelskelse. Margrethe. Et voldsomt navn,
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men hun kunne bære det, allerede dengang, selvom hun var
så lille og så tynd. Hun bar navnet med en selvfølgelighed og
en særlig uhøjtidelighed.
Nogle dage senere mødtes vi i Frederiksberg Have. Jeg var
nervøs, da vi mødtes, troede måske ikke hun ville. Vi gik på
stierne i parken, besøgte dyrene i zoo, drillede hinanden og
lo. Hun boede stadig hjemme, mens jeg lige var flyttet til København og boede i min første lejlighed ved Sortedam Dossering. Vi grillede på taget og stod længe og kiggede ud over
byen, imens grillen brændte hul i tagpappet. Jeg var endelig
fri. Fri af mine forældre, af Bornholm, af blikke fra mennesker,
jeg vidste hvem var, men ikke kendte. Jeg var anonym og forelsket. I det hele. Mest i Margrethe. Og vores tanker var fulde
af drømme og håb – men alligevel så langt fra alt det, vi skulle
opleve, så langt fra den kærlighed, vi opfandt og til sidst farede vild i.
Jeg kan mærke bruddet igen, det føles som en brækket
knogle, der skraber mod indersiden af huden. Først mistede
jeg Margrethe, så mistede jeg far. Nu er det, som om jeg er
ved at miste mig selv.
Jeg har ikke godt af at stå her…
Jeg synker lidt ned i knæ, støtter mig mod muren, men i det
samme lyder et skrig fra stuen.
”Der står nogen! Der står nogen!” skriger han og peger.
Jeg tager vasketøjet på ryggen og gemmer mig i mørket, før
han finder ud af, hvordan han skal reagere, og før Margrethe
genkender skikkelsen.
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Mads har sin lille søn på armen og et løjerligt smil på læben,
som om han ikke tør være stolt. Men han har al mulig grund
til at være stolt. Vi ved det begge to.
Jeg sender ham et fortroligt blik. Hans smil ændrer karakter,
bliver på én gang naturligt og hemmelighedsfuldt. Nu ved
han noget, jeg ikke har den fjerneste idé om: faderskabet. Jeg
er misundelig på kærligheden, men ikke på barnet eller det liv
han skal leve de næste mange år.
”Hvor er han sød,” siger jeg.
”Altså, han kan jo ikke noget,” siger Mads sådan lidt forfjamsket. ”Han sover og skider og æder.”
Det er den sædvanlige tale fra en nybagt far. Han siger det,
alle ved og underspiller sin egen begejstring uden egentlig at
kunne skjule den. Han sitrer, ligesom så mange nybagte fædre
gør – ikke meget, men hvis man virkelig kender ham, er henrykkelsen tydelig.
Mads er forvirret og pavestolt. Camilla er mere rolig. Hun
ser på barnet med øjne fulde af kærlighed og på mig, som hun
plejer.
”Jeg lægger mig et øjeblik,” siger hun. ”Kan du godt klare
det alene?”
”Det tror jeg,” siger Mads.
En nybagt mor og en nybagt far. En lille familie. Det bliver
næppe mere sårbart, mere intimt og smukt.
”Hvordan går det?” spørger han.
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”Fint,” siger jeg. ”Det går helt fint.”
Han lægger sin lille søn i mine arme. Han kan ikke noget,
men det er vidunderligt at holde den lille krop. Fire kilo, et
helt perfekt og uskyldigt menneske.
Jeg kigger på min bedste ven. Hans liv er bedre, end han nogensinde har turdet forestille sig: Han tjener godt, han har en
søn og en kæreste og en lejlighed. Han har det, næsten alle vores gamle venner har – bare mere. Han tjener mere og elsker
det mere, fortjener det mere. Han er lykkelig. Lammelsen og
de ubrugelige ben har vist sig at være en forklædt gave.
Det har taget flere uger at få denne aftale i stand.
I dag er vores farvel.
Jeg kan efterlade ham lykkelig. Måske ses vi igen om ti år, og
i den tid bliver vi måske nogle helt andre mennesker. Men alligevel er der intet, der ændrer sig imellem os. Det håber jeg.
Mads er min bedste ven, det vil han altid være.

Jeg har droppet slægtsromanen og er begyndt at skrive breve.
Hver eneste dag skriver jeg. Jeg skriver til Rolf, Pelle og Jesper,
som jeg spillede i band med. Jeg skriver breve til Olsen, der
har brudt sit københavnerliv op og nu bor et sted i Jylland. Til
Mads, til Ruth, Michael, Siri og til Jon, som jeg blev uvenner
med i en brandert. Jeg skriver til Thue, jeg boede sammen
med, til Bjørn, der er rask igen, og til Margrethe, min første
store kærlighed. Og jeg skriver til endnu flere – breve, breve,
breve. Nogle dage skriver jeg bryllupstaler, andre dage lister
over deres bedste karaktertræk – alt det de er, alt det de fortjener at høre.
Jeg sender ikke brevene. De bliver her og besegler min ensomhed. Jeg har ikke længere nogen venner.
PTC er ikke en rigtig ven. Han trasker rundt i lejligheden,
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taler lidt med sig selv og ryger hjemmekrøl. Han er inspirerende, ingen tvivl om det, men han er for vild og for udflydende: Pludselig er han væk, pludselig kan man ikke komme
af med ham.
Jeg tror, jeg har brug for en ven. Måske to venner. Hvem
kunne jeg få tilbage? Henrik som jeg gik på efterskole med.
Han sagde engang: De gode kan altid vende tilbage. Jeg tror, han
mente, at man kan melde sig ud af samfundet – i hvert fald ud
af arbejdsmarkedet – og hvis man er god nok, kan man altid
vende tilbage. Men hvad med et venskab? Kan man altid få
det tilbage?
Nogle venskaber har man hele livet, uden de egentlig betyder noget – de er bare fyld, varme, distraktion. Andre venskaber har man et par måneder, og de ændrer én radikalt. Der er
ikke nogen logik, ingen regler. Jeg tror, det handler om at
turde. I venskaber og i forhold. I livet generelt. Man skal satse.
Men der er meget på spil…
Hvad nu, hvis jeg satsede på kunsten, altså virkelig satsede,
kunne jeg så ikke risikere at miste alt? Hvis det ikke lykkedes,
kunne jeg velsagtens ende på gaden eller på kirkegården. Men
hvis ikke jeg har modet, hvad så? Det er nemt at forestille sig
et langt liv med afmålt glæde, fortrydelse og uindfriede
drømme. Den gamle mand på dødslejet, fuld anger og selvbebrejdelse: Jeg gik ikke hele vejen. Det er straks sværere at forestille sig livet som en ødelagt mand, der går i graven alt for
tidligt, fordi alt blev satset og gik tabt. Dem hører man jo aldrig
om. I hvert fald ikke som man hører om alle dem, der satser
og vinder.

Der er ikke mere beskidt tøj tilbage, så jeg hiver betrækket af
sofapuderne, stopper dem i en taske og går gennem byen
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endnu engang. Vintersolen hænger så højt på himlen, som den
kommer til, alligevel er den tæt på horisonten. Klokken må
være tolv. Jeg er sulten, men ikke mere end at jeg kan ignorere
bevægelserne i maven. Desuden har jeg fundet ud af, at det
giver energi at udskyde måltiderne. Sulten er med til at holde
et højt aktivitetsniveau: Jeg skriver, går, rydder op, får idéer.
Sidst på dagen spiser jeg, blive tung og rolig og mærker en stor
tilfredshed.
Da jeg kommer forbi Margrethes lejlighed, stopper jeg op
igen. Den virker tom, lyset derinde er gråt. Området er udpint;
hækken er nøgen, træerne visne, stakittet mangler maling. Jeg
går ind gennem porten og ud i gården, hvor valnøddetræet
står uden blade, og ser mig omkring. Jeg bliver opfyldt af minder og banker på for at sige hej, måske undskyld.
Hun er ikke hjemme, døren er låst.
Jeg kaster et blik ind ad vinduerne og finder ekstranøglen,
der ligger i potteplanten, hvor den plejer. Så låser jeg mig ind.
Følelsen af nøglen i hånden og i låsen, lyden af døren og duften i entréen føles naturlig. Her boede jeg jo, og alt det, jeg har
glemt, husker min krop. Jeg brygger kaffe, imens jeg betragter
rummet. Hun hænger i luften. Jeg kan dufte hende.
Sådan sidder jeg lidt, sipper fornøjet til kaffen, men pludselig forstår jeg, hvad jeg har gjort. Mit hjerte opfører sig mærkeligt, som om det ryster i brystkassen. Jeg rejser mig, knæene
svajer. Jeg vasker koppen af og sætter den tilbage med rystende hænder, så kigger jeg ud gennem vinduerne. Ingen at
se i baggården, men fra Allégade kommer en skikkelse gående
mod lejligheden. Der er ingen tid at spilde. Jeg løber ud med
jakken over hovedet, smider nøglen tilbage under potteplanten og tager bagindgangen væk.
På vaskeriet sætter jeg tøj over og sætter mig tungt på bænken. Hverken det skummende vand, de mange farver i de
197

mange maskiner, lyden af centrifugering eller duften af sæbe
og klor hjælper. Heller ikke gentagelserne. De cirkulære bevægelser får mig blot til at gennemgå situationen igen og igen:
Hvem gik ind i lejligheden? Hvem sad der i det så velkendte
rum og drak neskaffe med sødmælk? Var det virkelig mig?
Hvorfor gjorde jeg det? Hvad ville jeg derinde? Det eneste, jeg
kan konkludere, er, at mine tanker er blevet farlige: Afstanden
fra tanke til handling er forkortet.
Netop som maskinen med mine sofapudebetræk stopper, og
jeg rejser mig fra den hårde træbænk, går Alima forbi udenfor.
Jeg løber ud på gaden uden omtanke og uden nogen plan. Jeg
har glemt min plan – glemt ordene, jeg ville sige.
”Alima!” råber jeg.
Hun vender sig om. Ser sammenbidt ud – ingen tænder, bare
kinder og hage og mistillid.
”Hej!” siger jeg og går hen imod hende. ”Hvordan går det?”
Hun kigger på mig, svarer ikke lige med det samme.
”Fint,” siger hun så og ser sig omkring.
”Godt! Jeg har det også fint,” siger jeg. ”Meget bedre… Jeg
begynder nok som freelancer. Som klipper. Måske også som
fotograf, jeg ved det ikke … nok bare som klipper.”
”Det er da godt.” Der er bebrejdelse i stemmen, en underlig
indestængt vrede.
”Hvad skete der med UBS-pitchen?”
”Vi vandt den ikke.”
”Nej … ”
Hun overvejer sine ord, kigger på mig. Det er slet ikke pitchen, der er problemet.
”Jeg har lidt travlt,” siger hun.
”Selvfølgelig,” siger jeg. ”Jul og så videre … ”
”Det var hyggeligt at se dig.” Hun smiler nervøst, inden hun
vender sig om.
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”Jeg ved godt, at jeg var en idiot!” råber jeg. ”Jeg var så ked
af det, at jeg slet ikke forstod det, og du var alt for … alt for
god til mig.”
Hun stopper, vender sig om igen. Hun stråler; et stærkt lys
brænder i hende, ud gennem tøjet og ud i luften.
”Ved du hvad?” siger hun. ”Jeg var faktisk for god til dig!
Men ved du overhovedet, hvad du gjorde?”
Ud af øjenkrogen kan jeg se en ældre dame, der står bøjet
over vaskemaskinen med pudebetrækkene. Hun åbner lågen
og vælter dem ud i en af plastickurvene, der er beregnet til
netop dette formål. Jeg formoder, at hun bare skal bruge maskinen. Jeg drejer hovedet en anelse for at få et bedre indtryk
af hende. Så vidt jeg kan se, er hun ikke narkoman: Hun har
normalt tøj på, normal kropsbygning, normal opførsel.
”Det tror jeg,” siger jeg afdæmpet for at trække tiden.
”Hvad gjorde du så?”
”Jeg gjorde mange ting … mange dårlige ting.”
”Du ved det jo ikke!” siger hun ophidset.
Hun har ret, jeg ved det ikke. Jeg ved, at jeg var misantropisk, lidt verdensfjern, og følte mig bedre end andre, måske
lidt arrogant. Men samtidig følte jeg mig også glemt. Jeg ser
ned, mine sko er pæne og rene – det forekommer vigtigt lige
nu – så ser jeg op, fanger hendes strålende, sorte øjne og undskylder for det, som mor, Amalie og Trygve altid bebrejder
mig:
”Jeg lyttede ikke … jeg forsvandt i mine tanker,” siger jeg.
”Jeg blev tavs.”
Alimas optrukne skuldre falder på plads, øjnene bliver varmere, men hun siger ikke noget.
”Jeg vil gerne snakke lidt,” siger jeg. ”Bare lidt. Det kunne
jeg ikke før.”
Hun tænker, mens hendes tunge følger tænderne bag de
199

lukkede læber. Så åbner hun munden, sukker behersket, smiler venligt. Hun vil gerne sige nej.
”Måske i det nye år?” indskyder jeg. ”Ikke her, ikke sådan
her.”
”Måske,” siger hun.
”Måske er helt i orden.”
”Okay.”
”Jamen, så farvel da,” siger jeg.
”Farvel,” siger hun, vender sig og går.
Jeg bliver stående og følger hende med øjnene. Hun vender
sig ikke om, ikke engang lidt. Da hun er tyve meter væk, råber
jeg så højt jeg kan:
”Glædelig jul, Alima!”
Så vender hun sig om. Jeg kan ikke se, hvordan hun reagerer, men jeg tror, hun smiler.
På vaskeriet er mine pudebetræk væk. De er hverken i vaskemaskinen, i nogle af plastickurvene eller i en af de seks
tørretumblere. Jeg går lidt rundt i området, kigger efter den
ældre dame, men finder hende selvfølgelig ikke. Så går jeg
hjemover.
København er kold og fuld af mennesker. Butiksfacaderne
er dekorerede med millioner af gule, hvide og røde lysdioder.
De andre slæber på indkøbsposer og gaveæsker, taler i telefon, skubber og maser og sveder under deres dynefrakker.
Hun var smuk i dag! Hun lignede sig selv, men så alligevel
anderledes ud. Vreden klædte hende. Hun mindede om efteråret: blæsende og kold og smuk. Et ungt træ med farvestrålende blade, bøjelig og levende.
Der er noget imellem os igen, jeg mærkede det.
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Juleaftensdag.
Amalie har sovet længe og bruger lang tid på badeværelset.
Hun synger under bruseren, imens dampen og en duft af
shampoo siver ud under døren.
Mor laver mad, og jeg sidder i stuen optaget af at bladre fars
kunstbøger igennem, hele samlingen.
Jeg elskede, når vi kiggede i dem sammen, og når han berettede om kunstnerne og de liv, de førte. Han fortalte med
ustyrlig glæde om deres sygdomme – alt fra syfilis til skizofreni – og deres bizarre kærlighedsforhold, deres besættelser
og mange kampe. Selv var han ven med Alejandro Obregón,
dengang han boede i Columbia. De delte en smuk kvinde, fortalte han mig engang. Jeg elsker den fortælling, også selvom
jeg kun kender til ganske få detaljer: Far forelsker sig hovedkuls i Alejandros pige i det øjeblik, han ser hende, og han bliver ulykkelig, da det går op for ham, at hun er en stor kunstners muse. Alligevel danser de og sender blikke til hinanden
gennem lokalet. Alejandro taler med min far. Deres samtale
er varm og sydlandsk, aftenen trækker ud. Så danser de alle
tre. Værtinden henter vin og aguardiente, og til sidst bliver de
enige om, at sådan en vidunderlig pige ikke skal nøjes med
én fantastisk mand.
Jeg sætter Matisse tilbage på reolen og hiver Chagall ned. På
første side ser jeg en hilsen, som jeg aldrig har lagt mærke til
før.
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Julen 1978
Min elskede
Den skønhed og poesi, der udspringer i
Chagalls malerier, skal være symbolet
på kærligheden mellem os.
Jeg elsker dig
Jeg mærker et vist vemod og et nyt afsavn. Ikke kun til min
far, også til alle de smukke ord og kærlighedsaffærer, der eksisterede i hans liv, i hans levetid. Det var en epoke med
mænd, som bejlede med digte og serenader, mænd som åbenlyst erklærede deres kærlighed og ikke var bange for nederlag. Jagten indeholdt noget i sig selv. Og der fandtes kvinder,
der dansede, mens de endnu var ædru og fokuserede – på deres kroppe, på mændenes blikke, på ilden imellem dem. De
holdt øjenkontakten og talte et erotisk sprog. Det er sådan, jeg
skal tale til Alima. Med glødende og poetiske ord. Jeg skal beskrive ekstasen, jeg føler, når jeg tænker på hende, og skammen ved den, jeg var, og det, jeg gjorde. Var det ikke også det,
hun reagerede på sidst? Det følsomme, smertefulde?
Mor er i køkkenet, stresset og nervøs. Om fem timer kommer hele den lille familie: moster Lisbeth og moster Lene, alle
mine små fætre og kusiner og morfar. Det er første jul i det
nye hus. Der er akkurat plads, og hvis alle er deres bedste jeg,
kan det blive rigtig hyggeligt.
Jeg stiller Chagall tilbage og går ud i køkkenet til mor, tager
forklæde på og giver mig til at skrælle kartofler, hakke rødkål
og pille appelsiner.
”Ved du, hvad Moster Lene sagde til mig forleden dag?”
spørger mor. ”Hun sagde, at jeg skulle komme ud af min
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komfortzone. Komfortzone! Er det ikke et modbydeligt ord?
Jeg synes simpelthen, det er så frækt.”
”Det er frækt,” siger jeg og begynder at knække valnødder.
”Det er under et år siden, han døde. Det er simpelthen så
frækt!”
”Meget frækt.”
Jeg lægger kniven fra mig og ser over på hende. Hun ser
ikke på mig. Hun taler, imens hun kigger til ænderne, der syder inde i ovnens orangegule lys. Så ser hun ud ad vinduet,
og jeg følger hendes blik. Udsigten er smuk, måske smukkere
end fra vores barndomshjem, men ikke helt så åben. Hun bor
i en lille by nu, forreste række, i en klippebugt. Havet ligger
tredive meter fra huset. Det er mørkt og farligt i dag. Man kan
se understrømmene hvirvle under de små bølger. Skyerne er
hvide og opsvulmede, himlen tofarvet: lys mod syd, mørk
mod nord.
”Lyset er altså ikke det samme her som på nordkysten,” siger hun. ”Jeg ved ikke, om jeg kan blive boende. Måske skulle
jeg sælge huset.”
”Du kan jo sætte det til salg og se, hvad der sker,” siger jeg.
”Synes du?” Hun sætter sig ned, tænder en cigaret, ser sig
omkring. ”Jeg har da fået det meget dejligt. Moster Lisbeth
synes, jeg skal få bygget en trappe fra stuen og op til loftsværelset. Det er lidt tidligt at komme med idéer, synes jeg.”
”Det er måske en meget god idé,” siger jeg.
”Synes du?”
Jeg trækker på skuldrene.
”Det kunne nok godt fungere. Se det an!”
”Ej, jeg tror det ikke,” siger hun.
Døren ud til badeværelset bliver åbnet, og Amalie kommer
trissende. Hun er iført badekåbe og tøfler. Hendes kinder er
røde og skinnende. Hun ser glad ud, udhvilet, og laver kaffe
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og finder småkager frem, imens hun nynner en lille julemelodi.
”Her dufter af jul!” siger hun.
"Sådan nogle ænder lugter altså ikke så godt,” siger mor.
”Nej, men alt det andet.”
Amalie elsker, at vores mor nu bor i en lille by med en høker. Der er julestue i dag – med gløgg og kaffe – og hele byen
er inviteret. Hun savner slet ikke Ypnasted, som hun ellers
havde troet, hun ville gøre, og som vores mor gør. Her kan
man foretage sig noget, gå på visit og spise kage. Og på røgeriet har de pomfritter og fiskefileter med remoulade.
Amalie har altid været buttet, men da far døde, blev hun
ligeså tynd som mor og mig. Nu har hun taget på igen, og mor
kigger underligt på hende, hver gang hun åbner køkkenskabet eller tager fra konfektskålen.
”Skulle vi ikke lægge en plan?” spørger mor og ser noget
urolig ud. Hun har altid været dårlig til at spilde tiden.
Amalie vil til høkeren, hilse på de lokale og se, hvad de byder på. Mor vil gerne til gudstjeneste i Ibs Kirke, op og sige
glædelig jul til præsten Johannes, som hun er blevet så glad
for. Jeg vil helst gå en tur i Paradisbakkerne.
”Vi kan gøre det hele,” siger jeg. ”Hvis vi er lidt effektive.”
”Men er det så hyggeligt?” spørger mor. ”Hvis vi skal nå
det hele?”
”Selvfølgelig,” siger Amalie. ”Vi er jo sammen hele tiden.”
Vi når kun julestuen.
Sidst på eftermiddagen falder alle gæsterne ind ad døren og
støder sammen i den smalle entré. Morfar i sin fine påklædning, moster Lene med sin hund Frida og moster Lisbeth med
alle børnene i juletøj. De kommer med høje stemmer og store
smil.
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”Velkommen!” råber mor. ”Glædelig jul!”
”Glædelig jul!” råber Amalie.
”Merry Christmas!” råber moster Lisbeth.
Ankomsten er aftenens højdepunkt. Jeg ved det, og de andre ved det. Snart opstår der en svag fjendtlighed søstrene
imellem, og så bliver morfar sur, eller også begynder han at
holde lange enetaler. Jeg fungerer meget dårligt, når stemningen ikke er god, og begynder for det meste at drikke for at
holde det ud. Kun Amalie har fars talent og lader sig ikke påvirke.
”Skal vi ikke starte med en drink?” spørger jeg og laver gin
& tonic til alle.
”Jeg holder mig til sodavand,” siger Lene.
Vi skåler og drikker, og Amalie sætter chips på bordet,
imens mor anretter ænderne, sovsen, flæskestegen, de brunede kartofler og rødkålen.
”Så er der mad!” råber hun. ”Amalie, hjælper du med serveringen?”
Stemningen omkring bordet er sådan set god. Der er noget
familiært og rart imellem os, som jeg har savnet, men vi
mangler én. Jeg mærker det og kan se det på mor og på morfar, der hele tiden kigger på mor og sender smil fulde af bekymring. Hvorfor er der ingen, der siger noget om det?
Moster Lene og moster Lisbeth prøver at skabe en let og
munter atmosfære. De fjoller og griner og fortæller om en
film, de har set i biografen. Men det er ikke den slags jul, og
jo mere de prøver, jo værre bliver det. Stemningen lades, og
det sagte får alt det usagte til at antage unaturlige former og
størrelser.
Jeg tager af bordet, stabler alle tallerkner og bærer dem ud i
køkkenet. Da jeg kommer tilbage med risalamanden, er det
uundgåelige sket.
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”Hvad sagde jeg forkert?” spørger mor og ser på Lene, der
græder og øjeblikket efter sidder i sin bil med hunden Frida
på forsædet ved siden af.
”Ingenting, mor!” siger Amalie. ”Tænk ikke på det.”
Jeg åbner endnu en flaske vin og skænker op til alle. Jeg gider ikke at blande mig, og mit eneste juleønske er, sædvanen
tro, at drikke mig fuld.
”Skål for far, skål for helvede!” råber jeg og hæver glasset
og rejser mig op. ”Vi har kun dette liv, så vidt vi ved, så lad
os få det bedste ud af det!” Jeg sætter glasset for munden og
tager en meget stor slurk. Det føles godt. Godt at råbe og skåle
og drikke. Og se nu dér! Min mor har et lykkeligt blik i øjnene.
Hendes søn med et udbrud – en stor og umiddelbar glæde!
Som far kunne have gjort det.
Moster Lisbeth følger trop.
”Livet er et stort tag-selv-bord. Det sagde din far altid.
Skål!”
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Jeg vil holde nytår alene, i vindueskarmen. Jeg vil drikke
champagne og kigge på himlen, når den brænder.
Alene nytårsaften. Det føles som et sted, jeg er rejst til – et
punkt på min tidslinje, måske et højdedrag, hvor luften heldigvis er så tynd, at jeg ikke kan blive, selvom det er det, jeg
har lyst til.
I går kom Ivan forbi. Han havde et job til mig: hundrede tusinde for at klippe en film. Han kunne ikke fortælle om filmen,
ikke endnu. Han var i det hele taget meget tavs, men der var
venlighed i hans stemme – eller i det mindste noget, der mindede om. Hans øjne var tunge og fredsommelige, hans adfærd
behersket, ikke fjern eller afvisende sådan som jeg normalt oplever ham. Jeg tror, han endelig har vænnet sig til min eksistens. Jeg kommer med materialet om en uges tid, sagde han. Og et
forskud. Han gav mig hånden, omfavnede PTC og gik igen.
Hundrede tusinde kroner! Og et forskud. Det er ikke til at
tro på. Men jeg har lært at sætte pris på de tidspunkter, hvor
tilværelsen går ubesværet forbi. Hvor det føles, som om hele
verden puster ud og hviler hovedet et øjeblik.
Jeg kaster et blik ind i stuen. PTC ligger og sover på sofaen i
sit festtøj: skjorte, jakke, pressefoldsbukser, stort bælte, store
læderstøvler – kun slipset har han taget af. Jeg sidder i vindueskarmen, betragter gaden og lytter til hans vejrtrækninger.
Mit nytår begynder nu.
Jeg agter at starte som freelance klipper, og når jeg har
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penge nok, holder jeg fri. Jeg vil leve langsomt og rejse ind i
poesien, ud i lyset. Jeg vil skrive! Jeg skal have etableret en
fast rutine, altid skrive på samme tid og samme sted, før jeg
går ud og hviler tankerne på byens bænke. Det tror jeg er
hemmeligheden.
Jeg skal skrive og finde en ven. Bare én. En bedsteven og måske en kæreste. Det er alt, jeg behøver i det nye år – måske hele
livet. Måske behøver jeg ikke engang en kæreste, men derimod en elskerinde.
Alima. Min elskerinde.
Alt ved den tanke gør mig opstemt. Selv ordet elskerinde. Det
tilhører ligesom en anden tid, men er alligevel så velkendt på
grund af alt det, det rummer: fordømmelsen, lidenskaben, tiltrækningen. Cleopatra, Héloïse, Marylin Monroe. I dag har
folk bollevenner; de reducerer deres relation til noget kødeligt
og grimt. Når poesien forlader sproget, forlader den også verden.
Elskere mødes ved skumringstid. De taler om kærlighed og
sorger, har blikket vendt mod himlen og drøfter de store
spørgsmål. Deres elskov er intens, deres kys er lange. Bollevenner sender billeder af deres kønsdele til hinanden via sms,
og når de mødes, klasker de pistøjet sammen under et spejl, de
har monteret i loftet. De kigger ikke på hinanden, men på
kroppene, de har trænet sig frem til i Fitness World.
Fy for satan!
”Ohøj,” mumler PTC søvnigt og gaber så højt, man skulle
tro, han prøvede at æde sit eget ansigt.
Han vrider sig i sofaen som en stor ål i en ruse. Øjnene ser i
hver deres retning, og han kæmper med at få sit slips på, samtidig med at han prøver at finde ud af, hvad klokken er.
”Dit tøj er helt krøllet,” siger jeg. ”Du skulle ikke ha’ taget
det på, før du lagde dig til at sove.”
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”Det krøller ud, når jeg bliver varm,” siger han uinteresseret.
Så går det op for ham, at jeg ikke skal med. Øjnene retter sig
ind og bliver smalle, han skyder brystkassen frem, retter ryggen og rejser sig.
”Hvorfor vil du ikke med?” spørger han og tager fat i mine
skuldre.
”Jeg har ikke lyst.”
”Lige i aften?”
”Lige i aften… ”
”Men! Der er jo fester hele tiden og over det hele!”
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige for at få ham til at give op og
siger derfor ikke noget.
PTC sukker og tager sig en spadseretur rundt i lejligheden.
Han traver som en vagabond, tilbagelægger utallige kilometer
på få sekunder. Hans bevægelser er hypnotiserende og forhindrer mig i at høre, hvad han siger – både nu og til daglig. Det
er ligesom at bo med et larmende pattedyr, et tobenet næsehorn måske. Han er blevet en stor overflade, og alle hans livsbekræftende, små detaljer er forsvundet. Hans mani, hans
voldsomhed, lugt og udbrud er blevet hverdag, hans manglende fokus er blevet anstrengende. Jeg undgår ham, fordi han
besværliggør skrivearbejdet, og det er det vigtigste lige nu.
”Fred’riiiik!” brøler han. ”Ta’ nu med! Vi skal transcendere!
Se mine fingre. Kan du se? Kig nu for helvede, kig! Det kribler
i dem!”
”Jeg vil bare gerne være alene.”
Han sætter sig ned med et dybt suk, husker måske nogle af
vores samtaler, husker måske, at min far er død.
”Jeg forstår,” siger han afdæmpet og rejser sig så igen og tager en tynd skindjakke på.
”Tror du ikke, det bliver lidt for koldt?” spørger jeg.
”Ikke når man danser som mig.”
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Han kysser mig – et hårdt, maskulint kys midt på munden.
Et vist vemod ankommer, ét jeg kun kender alt for godt, og
som alt for ofte sniger sig ind på mig helt uventet. Så springer
PTC ud ad døren og vælter ned ad trapperne med et hyl. Jeg
bliver i tvivl; vægelsindet vokser sig stort og stærkt, og jeg ved
pludselig ikke, hvorfor jeg så gerne vil være alene.
Jeg tager et langt bad – intet som varmt varm har en afslappende effekt på mig – iklæder mig pænt tøj og åbner en flaske
champagne. Jeg overvejer at ringe til PTC, skide hul i min
plan, bare følge med og feste i to døgn, men dropper det og
ringer i stedet til Alima, før jeg begynder at tænke for meget
over, hvad jeg skal sige, eller hvordan hun vil tage imod et opkald nu.
”Hej Alima, det er Frederik.”
”Hej Frederik.” Hendes stemme er mild.
”Nu er vi jo snart i det nye år,” siger jeg. ”Så jeg tænke på,
om du stadig ville ses, eller om jeg har ødelagt det hele?”
”Ødelagt hvad?”
”Det ved jeg ikke helt, men der var vist noget, der gik i stykker.”
”Det kan vi godt,” siger hun.
”Hvad?”
”Vi kan godt mødes.”
”På søndag?”
”Hmm … Søndag er fin.”
”Hvor?”
”Søerne?”
”Okay.”
”Godt nytår.”
”Godt nytår.”
Jeg hælder mere champagne i glasset. De små bobler suser
op mod overfladen, hvor de brister og bliver til et sydende hav
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af velduft. Den prikker på læberne og på tungen – en smag af
æble, græs, brød.
Mørket omslutter byen, under mig er gaden atter stille. Med
jævne mellemrum høres et heksehyl, og en raket lyser byens
tage op i gule, røde og hvidblå glimt. Folk sidder og spiser nu,
eller ser tv. Først om nogle timer går det for alvor løs.
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Alima sidder på en bænk ved Sortedam Dossering. Bag hende
ligger Riget, Udlændingestyrelsen, Fredens Park og La Vita
Pizzabar. Det var her, jeg boede, da jeg flyttede til København.
Det var her jeg opdagede ungdommens nerve, eller hvad man
nu kalder den. Hun har en let, marineblå frakke på, men ser
ikke ud til at fryse. Luften er ellers diset og næsten hvid af
frost.
Jeg tager en stor chance og griber ud efter hendes hånd. Hun
lader mig tage den – den er varm og tør – og jeg trækker
hende op fra bænken.
”Meget yndefuldt,” siger jeg uden ironi i stemmen. Alima
slår øjnene ned, siger ikke noget.
Vi går langs søen mod Østerbro. En tynd flage af is strækker
sig fra bred til bred. Mine ben er lette, jeg er fornøjet, byen er
stille som en provinsby. Da vi når Østerbrogade, vender vi
om og går mod Nørrebro ad Ryesgade. Vi går forbi den indeklemte tankstation, igennem Fredens Park og forbi bordellet
på Tagensvej. Intet har ændret sig her. Det er en død bydel,
en kulisse til et teater.
Jeg køber to øl i en kiosk.
”Jeg måtte ikke drikke på gaden for min far,” siger jeg. ”Det
var kun for proletariatet.”
Vi skåler og drikker på gaden, og jeg fortæller Alima om
min far, om hans liv og hans sygdom. Jeg fortæller om dengang, bedemændene hentede ham, det tøj de klædte ham i, og
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hvordan min mor roste deres arbejde.
”Hun lød helt frakoblet, nærmest afsindig,” siger jeg. ”Som
om hun ikke var til stede, imens det stod på, eller som om hun
var en anden person. Jeg har heldigvis glemt ordene, men kan
stadig huske, hvor forfærdet jeg var.”
”Jeg kunne heller ikke lide bedemændene, der hentede min
far,” siger hun.
”Det sneede helt vildt,” siger jeg. ”Hele området var hvidt,
vejene var isglatte. Vi havde fortalt dem, at de ikke kunne
køre rustvognen ned ad markvejen til vores hus, at de skulle
parkere på landevejen, og at vi i fællesskab måtte bære ham
op i en kiste, men det gjorde de selvfølgelig ikke.”
”Nej?”
”Nej,” jeg griner lidt ved tanken, ”så da far lå der i bilen, i
den hvide kiste i sit jakkesæt fra Eventyrernes Klub, kunne de
selvfølgelig ikke komme op. Det var alt for glat, hjulene skred
ud.”
Alima ser på mig med store øjne.
”Det endte med, at jeg måtte skubbe bag på bilen. Jeg skubbede og skubbede i en halv time. Jeg brugte alle mine kræfter,
lagde sten og brændeknuder bag dækkene, når vi nåede et
sted på vejen, hvor bilen gled baglæns, og jeg tror faktisk at
jeg lo.”
”Hvorfor?”
”Jeg tænkte nok, at hvis far kunne se mig nu, ville han juble
og heppe og le. Han ville synes, det var morsomt – en sidste
joke eller sådan noget.”
”Det er da også meget sjovt, når du siger det på den måde.”
”Ja. Men bagefter, da jeg kom ind igen, fik jeg et ildebefindende. Jeg havde ikke spist særlig meget, hvis overhovedet
noget, så den fysiske anstrengelse tog hårdt på mig.”
Jeg ser på Alima. Hun er god til at lytte, og jeg tror, hun
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forstår, hvad der er sket.
”Keder jeg dig?” spørger jeg alligevel.
Hun ryster på hovedet.
”Vil du ikke gøre mig en tjeneste?”
”Selvfølgelig,” siger hun.
”Sig til, hvis jeg taler for meget eller keder dig.”
”Okay.”
”Jeg kan nemt komme til at tale for meget om min far, når
jeg først er gået i gang.”
”Det må være dejligt at have det sådan,” siger hun.
”Det er enten det, eller også siger jeg slet ikke noget. Det har
du vist også oplevet.”
”Ja,” siger hun, ”det har jeg vist.”
”Vi blev snydt. Vi skulle se ham blive gammel, sådan rigtig
gammel, og han skulle se os blive rigtig voksne, få børn og så
videre. Jeg skulle komme på besøg med frokost og aviser og
fortællinger fra mit liv… ”
Hun nikker forstående, og jeg fortsætter min ordstrøm. Jeg
snakker bare, sådan som min mor nogle gange snakker. Fortæller også om min første bog og om den, jeg håber på at
kunne skrive en dag. Jeg fortæller om mine rejser; de ting, der
skete, dem, jeg mødte, og det, jeg tog med hjem.
”De ting glemmer man let,” siger jeg. ”Det er sjovt at tale
om igen.”
”Jeg har heller aldrig hørt dig tale så meget.”
”Keder jeg dig? Du må altså sige, hvis jeg keder dig.”
Hun svarer ikke.
Jeg stikker hænderne i lommen, tager en dyb indånding.
Luften prikker i halsen og i brystet, kold og våd.
”Jeg har faktisk læst din bog,” siger hun heldigvis og bryder
stilheden. ”Jeg kunne godt lide den.”
”Virkelig?”
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”Du er frygtløs,” siger hun.
”Du er bedårende,” svarer jeg. ”Men også meget andet…”
Hun griner forsigtigt.
"Hvad mere?” spørger hun.
”Du er indsigtsfuld, mild, men alligevel kantet.”
”Tak! Det er fint,” siger hun grinende.
Og så er det hendes tur til at fortælle om sin opvækst og sit
liv.
Vi går langs søerne mod Frederiksberg, og Alima taler. Det
var ikke et godt sted at være brun i huden dér, hvor hun voksede op. Hun blev drillet og slået, kaldt negerbolle og beskidt,
og i skolen gav klasselæreren hende skylden for alt.
Alima er ikke frygtløs, sådan som hun påstår, at jeg er. Hun
er vågen og påpasselig. Det er på én gang spændende og pirrende og umuligt. For hvad kan der ikke ske, når boulevarder
møder skove, når nænsomhed møder voldsomhed, når det
nervøse møder det letsindige?
Jeg køber en pakke cigaretter i en kiosk.
”Skal jeg følge dig hjem?” spørger jeg.
”Meget gerne.”
Den sidste kilometer er vi mere stille. Jeg taler lidt om vejret,
den disede, kolde luft og mørket, der lurer i skyggerne. Ellers
ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Jeg føler mig en anelse
rundtosset, og tænker på alt det, der kan gå godt imellem os,
og alt det, der kan gå galt.
Foran hendes opgang omfavner vi hinanden.
”Hvad så nu?” spørger jeg.
”Ja, hvad så nu?”
”Har du lyst til at gå en tur en anden dag?”
”Det går jeg op og tænker lidt over,” siger hun og låser sig
hurtigt ind i opgangen.
Da lyset tændes i hendes stue, står jeg endnu på gaden.
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”Alima!” råber jeg ”Alima!”
Hun åbner vinduet og stikker hovedet ud.
”Ja?”
”Du må ikke sige nej!” råber jeg. ”Har vi en aftale eller
hvad?”
Hun griner, en lys og varm latter.
”Jeg synes, du er fuldstændig vidunderlig!” råber jeg.
”Okay,” siger hun. ”Vi har en aftale.”
Så går jeg hjem. Med en spirende forelskelse og med en følelse af at være min fars søn, et poetisk og levende menneske,
boblende i blodet.
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Der ligger halvtreds tusinde kroner i kontanter på bordet. Ivan
og en stor, anspændt fyr er lige gået. Jeg fik indtrykket af, at
jeg ikke kunne takke nej til at klippe filmen, hvis nu jeg skulle
ombestemme mig. Men hvorfor skulle jeg dog det? Jeg har
brug for pengene, og det bliver godt at arbejde med filmmediet igen.
Jeg koger vand til kaffe, imens jeg overfører materialet fra
harddisken til computeren og bladrer manuskriptet igennem.
Det er kortfattet, replikkerne er få og dårlige, og handlingen er
mere end bare almindelig simpel. Det er en film om hævn og
narko. Men selvom manuskriptet er dårligt, er jeg opstemt.
Det er mit første projekt som selvstændig, første gang jeg klipper fiktion og ikke reklame, og det føles som ærligt arbejde: fra
én mand til en anden, uden om det etablerede og med lavt
budget. Ingen kendte skuespillere, ingen velkomponeret dramaturgi. Det bliver en rå film – grim og ægte og voldelig.
Oprindeligt havde jeg sat to måneder af til at klippe den,
men efter at have set manuskriptet tror jeg, det kan gøres på
en. Jeg har pludselig penge nok. Hundrede tusinde kroner.
Det føles godt, bedre end forventet.
Jeg kunne bruge pengene på en rejse. PTC kunne bo alene i
lejligheden, og Alima kunne tage med. Jeg kan allerede smage
livet på tungen – kølige hvidvine, friske oste og lufttørrede
skinker. Jeg kan høre cikaderne i buskadset og mærke den
varme vind, der glider igennem de små hår på mine arme. Vi
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spiller kort på en lille café, vi venter på en bus, vi går ture i
bakkerne, vi bader i en bjergsø.
Jeg hælder det kogende vand over neskaffen og sætter mig
foran computeren. Der er overraskende få klip. Min første
tanke er, at der er sket en fejl. Alt materialet kan umuligt være
her. Og måske er det også tilfældet, men jeg kigger det hele
igennem, før jeg ringer til Ivan og beder om resten.
Det er den store, uhyggelige fyr, som var her lige før, der
spiller hovedrollen. Han er blevet frastjålet et kilo kokain, og
han er rasende, men på en kølig måde. Sammen med sin partner afhører han forskellige mistænkte, både inden for og uden
for organisationen. Deres afhøringsteknik er frygtindgydende
og simpel, men de undskylder pænt, når de har frifundet de
mistænkte.
Til sidst finder de den skyldige. Han ser nervøs ud allerede
fra det sekund, han åbner døren.
”Velkommen,” siger han, vender sig om og går tilbage til det
åbne rum. ”Jeg ved godt, hvorfor I er her, men jeg har intet
med…“
De slår ham i nyrerne, før han har talt færdig. Luften går ud
af ham, han falder forover og lander på knæene. Hans kæreste,
der står ved køkkenbordet, begynder at skrige, men bevæger
sig ikke ud af stedet. Kokaintyven er også stille; han kæmper
ikke imod, men bliver på gulvet, på knæene. De to mænd sparker ham i maven, så han bukker sammen, så hiver de ham op
og slår ham igen. Han satsede, spillede højt spil, og nu skal
han mærke konsekvenserne, siger de til ham.
De slår ham i ansigtet, næsen brækker, det bløder. De sparker ham i ryggen. Pludselig griber kæresten ind. Hun løber
imod dem med en køkkenkniv i hånden, men den uhyggelige
fyr ser hende og slår hende ud med et enkelt slag. Benene
forsvinder under hende, og hun rammer gulvet med en for218

uroligende lyd. Hun ligger helt stille.
Kokaintyven får seks slag mere. De binder ham til radiatoren, sparker og slår, indtil han med sikkerhed får ar og mén.
Så flår de tøjet af kæresten og voldtager hende for øjnene af
ham. Hun vågner midt i akten, men de fortsætter med fornyet
voldsomhed. Hun er rasende og skræmt og prøver forgæves
at kæmpe imod. Tyven græder bag en maske af blod. Kameraet fanger rædslen i hendes øjne; sorgen og ydmygelsen i
hans.
Så giver hun op, bliver stille. Han ser det. Man ser, hvordan
han synker ind i sig selv. I dette øjeblik bliver han en anden.
De har ødelagt ham, og med ét forstår jeg, at han ikke spiller
skuespil.
Ingen af de medvirkende er skuespillere, kæresten er ikke
statist, men tyven er en tyv, der har stjålet kokain fra de forkerte. Han bliver aldrig sig selv igen.
Men sådan var aftalen vel…
Han lod sig gennembanke for at beholde sit liv. Og hans kæreste blev voldtaget. I ét langt klip: ankomst, tæsk, voldtægt,
forfærdelse og ydmygelse. Elleve minutter filmet i et ondsindet og nedrigt one take.
De spytter på ham, da de går.
”Ooog tak! Det var det,” siger Ivan.
Kameraet slukker.
Aftenen er på vej.
To minutter ven, skriver én, der ikke er min ven, men som
kommer med endnu en stimulans. Jeg skænker hvid rom i
glasset og topper op med cola, fifty-fifty. Så drikker jeg det i
en enkelt slurk, løber ned ad bagtrapperne og ankommer på
gaden via porten. Han holder her allerede. Jeg sætter mig ind
på forsædet af hans lille, beskidte bil.
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”Hvad skal du ha’ i aften, ven?” spørger han og kører rundt
om hjørnet.
Hvad har du?” spørger jeg.
”Den til seks hundrede og den til otte hundrede. Den til tusind.”
”En af hver,” siger jeg, fisker blodpengene frem, får de små
poser stukket i hånden og skynder mig op i lejligheden igen.
Det er tredje aften med druk. Min krop er begyndt at klage.
Hjertet slår hårdt og ude af takt, det prikker for øjnene, når jeg
lukker dem, og jeg bliver meget let svimmel. Det er flere dage
siden, jeg har set mig i spejlet, og jeg har ingen planer om at
gøre det. Jeg ved, hvem der er derinde: en bleg og usund, dehydreret, dyster person.
Jeg starter med det bedste; lægger to baner op på en tallerken
og hiver dem begge op med højre næsebor. Det stopper til allerede ved den første bane, men det er lige meget. Effekten gør
mig en anelse ædru, fokuseret og rastløs, og jeg benytter lejligheden til at rulle endnu en joint.
Jeg skal længere ned – i mørket, i rendestenen, i de endeløse
korridorer, hvor jeg er faret vild, hvor jeg fortjener at være. Jeg
ryger halvdelen af jointen og kaster op i toilettet, tømmer posen med kokain ud på bordet, hakker det op og sniffer en stor
bane op i det venstre næsebor.
Telefonen ser venlig ud, den er englen på min skulder. Jeg
ringer til politiet.
”Københavns politi,” siger en diskant kvindestemme.
Jeg lægger på igen, og natten vender tilbage, ligesom den altid gør. Med stilhed og selvmedlidenhed og sympati for de
onde, for de har engang været uskyldige børn.
Jeg burde ringe til Alima, i det mindste skrive, så hun ikke
tror, at jeg har mistet interessen. Men jeg kan ikke se hende,
ikke i min tilstand. Jeg taster hendes nummer, tager en dyb
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indånding, trykker på det grønne ikon, men lægger på i sidste
øjeblik, før opkaldet går igennem.
Alima må vente.
Jeg bliver nødt til at klippe filmen, før jeg gør noget som
helst, det er konklusionen. Den kom jeg også frem til i går. Alt,
jeg gør ved mig selv nu, er ikke andet end et tungt tilløb. Jeg
har besluttet mig. For hvem end de er, de medvirkende i voldsfilmen, så vil jeg ikke risikere noget. Jeg tør ikke. Jeg har set,
hvad de er i stand til. Jeg har set det. Snart skal jeg redigere
det.
Jeg fylder et glas med vodka, tænder en cigaret, drikker og
puster røgen ud. Det brænder i halsen. Jeg kan klippe afhøringsscenerne først, transportskuddene gennem byen og de
små dialoger. Jeg kan bruge et par dage, måske en uge, gå alt
minutiøst igennem og overlevere. Jeg kan få dem til at se godt
ud: overbevisende, gode skuespillere – som når man bruger
folk fra miljøet, autentiske personligheder med store muskler
og ar i ansigtet og på sjælen. Selve voldsscenen kan jeg ikke
gøre andet ved end lidt color grading og lyddesign, og det er
godt, for jeg vil ikke se den flere gange end højst nødvendigt.
Telefonen bipper og ryster på bordet. Det er PCT, der skriver
igen: Kan jeg snart komme tilbage?
I morgen, skriver jeg og smider telefonen fra mig, så samler
jeg den op igen. Nej, i overmorgen.
Jeg vil ikke tale med nogen, men er alligevel begyndt at tale
med mig selv. Det startede som korte sætninger og vrede ord:
Din idiot.
Frederik!
Nej, nej, nej… Frederik, hvad laver du?
Men allerede i går blev sætningerne længere; nogle gange
endda til samtaler.
I køleskabet finder jeg en øl. Jeg drikker den behersket. Så
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tager jeg jakke på og forlader lejligheden.
Jeg går og går, indtil jeg er i kontrol over min krop, drejer til
højre og banker på en dør, hvor et lysende skilt med teksten
Open indikerer, at her lever nattens damer. En kvinde i kimono, højhælede sandaler og et så sminket ansigt, at det også
er en slags beklædning, åbner forsigtigt døren. Jeg træder ind,
måske lidt vaklende, men hun har nok set værre. Hun kigger
på mig, siger ikke noget, scanner mig og tænker sig om.
”Too drunk!” Hun afviser mig, og hvis jeg kunne, ville jeg
kysse hende, tage hende med hjem og give hende et ordentligt
liv. Hvis altså jeg kunne.
Jeg klipper filmen på mit værelse, imens PTC rydder op i resten af lejligheden.
”Noget af en enmandsfest,” konkluderer han.
Jeg fortalte ham, at jeg oplevede et mindre sammenbrud. At
jeg bare lod det ske, satte mig ned og fik det ud gennem alle
kanaler. Jeg hulkede og græd og var ude af mig selv, sagde jeg.
Jeg drak mig bevidstløs, røg mig skæv og fyldte mig med kokain. Pludselig blev jeg så ulykkelig og savnede min far så meget, at jeg var lige ved at miste forstanden.
Løgnen gjorde mig endnu dårligere, som om jeg faktisk blev
tosset et kort sekund. Men det blev jeg ikke. Jeg krænkede min
fars død og smudsede mit eget liv til, og jeg blev ikke det
mindste sindssyg. Nu ved jeg ikke, hvad der er værst.
Billederne fra filmen bor i mig. De hærger mig som en ond
hemmelighed, jeg ikke kan dele med nogen. En pinefuld
svulst. Jeg drikker ikke mere, jeg ville gerne, men har ikke udholdenheden, og den sidste pose kokain har jeg smidt i toilettet. Jeg ryger hash hver aften, det er min eneste modgift. Hashen fjerner alle drømmene, og hver morgen vågner jeg efter
en tung, billedløs søvn, lidt fortumlet og forvirret – et øjeblik
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afslappet, men så kommer billederne tilbage. Det blodige ansigt, pigen på gulvet, det iturevne tøj, fortvivlelsen. De sidder
fast i mig, men det værste er alligevel, at jeg nu sidder og klipper filmen! Jeg har ikke bare set noget, jeg ikke vil se. Jeg er i
gang med noget, jeg ikke har lyst til at gøre, men alligevel gør.
For at beskytte mig selv.
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Ind gennem brevsprækken kommer de forunderligste ting.
I går kom der halvtreds tusinde kroner og en lille seddel. Filmen er godkendt, stod der. Hverken mere eller mindre. Jeg var
glad for, at betalingen blev afleveret på den måde, så Ivan ikke
viste sig i lejligheden.
Pengene ligger i en skuffe nu. Halvtreds perfekte sedler; ikke
en ridse, ikke en fold, ikke et eneste aftryk efter en beskidt finger på nogen af dem. Jeg har tænkt på at brænde dem – krølle
dem og smide dem i vasken, hælde sprit over og stryge en
tændstik. Måske gør jeg det også en af dagene. Sådan en handling kunne muligvis dæmpe selvleden. På den anden side fortjener jeg ikke at få det bedre – og jeg har brug for pengene.
Nu står der igen nogen og rumsterer med brevsprækken. En
seddel plumper ind. Den er fra Grethe.
Til min overbo
Jeg vil gerne frabede mig, at du klipper
negle på bagtrappen. Ellers ser jeg
mig nødsaget til at klage til foreningen.
Desuden må du gerne dæmpe dig.
Det er første gang jeg smiler i over en uge. Og jeg har lyst til
at lade ham blive og lade ham klippe negle på bagtrappen
igen.
”Peter,” råber jeg, og øjeblikket efter står han i stuen iført
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badekåbe og meget beskidte strømper.
”Frederik?” siger han.
”Jeg er virkelig ked af det, men du bliver nødt til at flytte.”
”Hvorfor?” Hans stemme bliver svag og fjern.
”Har du et sted du kan være?”
”Men hvorfor?”
”Jeg har bare brug for ro. Jeg beklager, og det haster ikke ligefrem … men bare … ” Jeg går i stå. ”Når du finder et sted,
ikke?”
Han nikker, og jeg kan se, hvor ked af det, han bliver, fordi
det var på samme måde, jeg blev ked af det, dengang jeg holdt
alt indeni. Svigtet og skuffelsen, følelsen af ikke at have betydning eller værdi. Jeg husker det. Alligevel kan jeg intet stille
op. Jeg kan ikke se på PTC uden at se forbindelsen til Ivan, og
måske har jeg også brug for at være alene.

Der falder tøsne over byen. Fnuggene er store og bløde. De
smelter, når de rammer asfalten, bliver til sjap. Mine kinder
er kolde, min næse løber, jakken bliver langsomt tung. Jeg har
mange kilometer foran mig igennem byens sjaskede, grå
landskab.
Det er den 8. februar. Der er ti dage til etårsdagen for fars
død. Fælledparken er mælkehvid, græsset har fået tag på – her
smelter sneen ikke. Det er som at stå på et tomt lærred. Jeg er
den første prik, begyndelsen. Herfra tager maleriet en retning.
Endnu en prik. Eller måske et strøg imod noget.
Jeg ville ønske, jeg kunne gå imod en gravsten. At der fandtes et stille sted med min fars navn på. Et hjørne på en kirkegård, hvor jeg kunne se navnet og årstallene, og hvor der stod
en lille hilsen. En gravplads, hvor jeg kunne græde og snakke.
Jeg kigger på sneen, husker sidste års sne, og havet, der frøs
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fast på klipperne. Alt det hvide og kolde, det blå. Hele vejen
rundt om huset, på markerne, i skoven. De kulsorte nætter,
mit flakkende jeg.
Jeg går videre, ud af Fælledparken til Jagtvej.
På Bispebjerg Kirkegård ligger min gudfar begravet. Her står
en gravsten, jeg kan besøge. Han var en stor mand og lidt af et
røvhul. En respekteret skuespiller og et voldsomt menneske.
Han indgød respekt og forlangte plads. Det var ham, der fortalte mig, at jeg kunne blive forfatter, og hver gang jeg så ham
eller talte i telefon med ham, blev jeg inspireret. Selv til sidst,
da han var syg og dårlig, sugede jeg alle hans ord og livserfaring til mig.
Min gudfar er et af de få mennesker, jeg har kendt, som
kunne få hvert minut til at betyde noget. Han var egoist og
satte altid sig selv først, men selv det fandt jeg inspiration i.
Han var skuespiller, eventyrer, forfatter. Men han besad også
noget, der lignede dumhed. Eller var det storhedsvanvid? Det
er sådan set lige meget, men hvad end det var, fik det ham ud
over stepperne. Han havde drive, og han stolede på sig selv.
Vi talte på et tidspunkt om at skrive en kronik sammen. Rejsepligt i stedet for værnepligt skulle den hedde. Jeg kunne godt
lide tanken. Send de unge ud, lad dem se verdens skønhed og
uretfærdighed og lad det lære dem at tage ansvar og blive
gode, helstøbte mennesker. Men det var også naivt og dumt.
Et land skal jo have soldater og et forsvar. Mine venner ville
håne mig for sådan en ureflekteret artikel, så den blev aldrig
til noget. Jeg turde ikke, og troede vel, at jeg havde noget at
miste.
Da jeg ankommer til hans grav, er selv mine knogler kolde.
Alligevel bliver jeg stående og anstrenger mig for at huske
hans stemme. Stil spørgsmål, sagde han altid. Søg efter sandheder! Led altid efter det åndelige! Lyt til din intuition! Dine mål skal
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altid være tydelige og fulde af skønhed, men skyd alligevel pile ud i
mørket. Sådan noget sagde han – lidt højpandet og småfilosofisk, men jeg troede på det, og jeg tror stadig på det. Indimellem blev han mere personlig og så direkte på mig, når han
talte. Du har en sart sjæl, lad være med at undertrykke den, dyrk
den! Jeg troede ikke på ham: Jeg var ikke sart, jeg undertrykte
ikke mig selv.
”Tak for alt, dit gamle røvhul,” siger jeg og forlader kirkegården.
Da jeg kommer ind i lejligheden, er jeg iskold.
”PTC!” råber jeg, imens jeg krænger den regntunge jakke af.
”Peter!” Jeg sparker støvlerne af. ”Hallo! Er du her? Undskyld!”
Jeg flår T-shirten over hovedet, tænder bruseren, sætter mig
på toilettet, knapper bukserne op og hiver dem af. Det kolde,
våde stof klistrer til huden, efterlader røde striber fra låret og
ned.
”PTC!” råber jeg igen. ”Undskyld!”
Men han er væk. Hans tøj er pakket, og han er væk.
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Amalie vimser rundt på lette fødder, selvom hun slet ikke er
let mere. Alle de kilo, hun tabte efter fars død, har hun taget
på igen. Mellem langemanden og pegefingeren holder hun en
cigaret, men hun ryger ikke på den. Der ligger også en og oser
i askebægeret. Hun laver to kopper kaffe og finder banankage
i køleskabet, slukker cigaretten og sætter sig i sofaen.
Jeg har forberedt mig på i dag. I dag bliver et godt besøg. Jeg
har lavet en lille liste med samtaleemner.
”Jeg ryger dem ikke,” siger hun. ”De ligger der bare. De fungerer som nedtrapning…”
Jeg smiler til hende.
”Er det meget underligt?” spørger hun.
Jeg trækker på skuldrene.
”Hvis det virker, er det vel det eneste, der betyder noget,”
siger jeg.
”Det var også det, jeg tænkte,” siger hun.
”Har du nogensinde gjort noget, som du troede, du umuligt
kunne tilgive dig selv eller glemme igen?” spørger jeg. ”Og så
har du alligevel næsten glemt det et par uger efter? Som om
hjernen bare sorterede det dårlige fra.”
Hun kigger på mig.
”Undskyld,” siger hun så.
”Undskyld?”
”Mine tanker fløj lige et øjeblik.”
”Det kender jeg godt,” siger jeg. ”Altså, det jeg mener er…”
228

”Frederik,” siger hun og fisker en cigaret frem, tænder den
og lægger den foran sig i askebægeret. ”Det er, fordi jeg skal
fortælle dig noget vigtigt. Du må ikke blive vred.”
”Hvorfor skulle jeg blive vred?”
Hun trækker vejret dybt, puster ud og kigger på røgen, der
stiger op imellem os. Hun bliver utryg, tror jeg. Hun synker i
hvert fald sammen.
”Hvorfor har du smidt Peter ud?” spørger hun.
”Hmm,” brummer jeg. ”Det er der nok mange grunde til.
Hvorfor spørger du om det nu? Skulle du ikke fortælle mig
noget vigtigt?”
”Han har brug for stabilitet. Han er et sted i livet, hvor det
alt for let kan gå galt for ham.”
”Du lyder allerede som en pædagog,” siger jeg i spøg, men
fortryder straks – det lød mere som en hån.
”Jeg mener det!” siger hun vredt. ”Hvorfor smed du ham
ud?”
”Fordi det blev for anstrengende at have ham boende. Hvorfor er det så vigtigt for dig?”
”Han bor i sin båd nu, og det er alt for koldt. Det er farligt.”
”Farligt?”
”Ja!”
”Hvor meget ses I egentlig?” spørger jeg modvilligt.
”Vi er ikke kærester eller noget, bare rolig, men… ”
Cigaretten tipper bagover fra askebægerets kant. Røgen bølger et øjeblik i den radiatorvarme stueluft og sender et ulæseligt røgsignal op.
”Men?” siger jeg utålmodigt.
”Men jeg giver ham noget stabilitet. Og hvis du var en god
ven, gjorde du det samme.”
”Amalie, for helvede…”
”Han vil ikke tale om, hvorfor I ikke bor sammen mere, men
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jeg kan se på ham, at han er ked af det. Du har gjort ham ked
af det, Frederik.”
”Det er sgu da ikke min skyld!”
”Hvis skyld er det så?”
”Hvorfor bor han ikke bare her?”
”Det gjorde han på en måde, men nu vil han så flytte tilbage
på båden. Og det bli’r minus ti grader i nat. Det er sådan en
åndssvag idé at få ind i hovedet.”
”Det er åndssvagt,” tilkendegiver jeg.
”Han kalder det et vintereventyr.”
Jeg griner forsigtigt.
”Jeg kan høre ham sige det,” siger jeg. ”Skal vi så ikke bare
købe ham en termosovepose, sådan en rigtig lækker en, du
ved? Og nogle ski? Og Shakespeares samlede værker?”
”Det er ikke sjovt!” Hendes stemme bævrer, hun er på nippet
til at græde.
”Hey,” siger jeg beroligende. ”Hvad er det, der sker? Hvorfor er du så ked af det?”
Hun snøfter, tørrer øjnene og kigger usikkert ud i luften.
”Amalie… ” siger jeg.
Hun tager sig sammen, snøfter en sidste gang, og så kommer
det:
”Jeg er gravid.”
Ordene vejer flere hundrede kilo og rammer mig med al
kraft.
”Er Peter faren?” spørger jeg, selvom jeg ved, at det selvfølgelig er ham. Hvorfor ellers tale så meget om ham?
Hun nikker og tænder endnu en cigaret, tager et sug på den
og lægger den i askebægeret.
”Han ved ikke noget,” siger hun. ”Jeg tror slet ikke, han vil
være far. Han vil jo ikke engang bo her.”
”Men du har tænkt dig at beholde barnet?” spørger jeg.
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”Ja,” siger hun og tager sig instinktivt til maven. ”Jeg er allerede seks måneder henne. Hvorfor tror du ellers, jeg er så
fed?”
”Hvorfor har du ikke sagt noget før nu?” spørger jeg.
”Jeg ved det ikke,” siger hun stille.
”Er der overhovedet nogen, der ved det?”
Hun ryster helt forsigtigt på hovedet.
”Hvorfor holdt I det hemmeligt for mig?” spørger jeg.
”Hvorfor har I ikke fortalt mig, at I var sammen?”
Det skulle jeg ikke have spurgt om, ikke i dag. Sorgen og
angsten bliver fysisk; Amalie falder fra hinanden. Jeg rejser
mig, tager hende i armene og trykker hende tæt ind til min
krop. Hun begynder at græde, tunge hulk og en flod af tårer.
”Ssh,” siger jeg. ”Så, så.”
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Jeg betaler entréen til Statens Museum for Kunst og skynder
mig igennem de store sale, der i dag er tomme og derfor får
luften til at dirre og ethvert fodtrin eller host til at rikochettere
ned gennem gangene. Her kom jeg ofte med min far. Det var
bare os to, alene med malerierne og andægtigheden. Vi snakkede højt til hinanden og spadserede velklædte igennem de
store rum. Far med hat og halstørklæde, jeg med skjorten i
bukserne. Kunst krævede ikke stilhed ifølge far, tværtimod.
Men i rummet med Nolde og Matisse skete der alligevel noget:
Først blev vi sagte, så blev vi tavse, og endelig gik vi rundt
hver for sig, før vi igen fandt sammen og gik videre med høje
stemmer og lange skridt.
Jeg stiller mig foran mit yndlingsmaleri. Legende eller Legende hedder det. Af en eller anden grund har jeg ikke lyst til
at finde ud af, hvad der er dets rigtige titel. Jeg kan bedst lide,
at det hedder begge dele. Det forestiller en mand, en nøgen
kvinde og to børn. Manden holder om det ene barn, en ung
dreng. De er malet i lilla og orange nuancer, og fra baggrunden sniger et kælent mørke sig ind på dem. Der er blomster i
forgrunden, hvide og røde margueritter.
Manden i midten er min far. En skønne dag kunne det være
mig, men lige nu gemmer jeg mig i mørket. Jeg er hverken
drengen eller manden. Jeg venter på, at der er plads, så jeg
kan træde ind på lærredet.
”Så blev Amalie endelig gravid,” siger jeg. ”Det har hun
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ønsket sig længe…”
Jeg har lyst til at røre ved maleriet, bare helt forsigtigt. Fornemme malingen, de små sprækker, fugerne, knoldene. Jeg
går lidt tættere på. Hvis blot jeg strækker armen en smule ud,
er der kontakt…
Her er ingen kustoder at se. Jeg rykker nærmere, strækker
armen, spreder fingrene, men træder så tilbage, før alarmen
går.
”Hvorfor tror du, at de holdt det hemmeligt for mig?” spørger jeg og synker en stor klump slim fuld af vemod.
Manden på maleriet siger ikke noget, bevæger sig ikke, giver ikke engang antydningen af et ekko.
Stilheden omkring mig brydes af et par sko i det fjerne, højhælede vil jeg tro på grund af de spidse slag mod gulvet. Lydene af hælene kommer nærmere, fylder mere og mere, og så
er hun her. I nederdel, skjorte og blazer. Hun smiler til mig,
men nærmer sig ikke yderligere. Hun har mørke øjne og friske, røde kinder, guldøreringe og håret i en hestehale. Hendes
kropssprog er åbent, hendes blik gennemborende. Noget ved
hende minder mig om Alima. Jeg griber efter min telefon og
ringer straks til hende.
”Alima!” siger jeg, da den endelig har ringet ud og telefonsvareren har hylet. ”Du må ikke tro, at jeg har glemt dig eller
med vilje har ladet dig vente. Der skete noget…” Jeg går i stå
og hører, at min stemme giver genklang i den tomme, hvide
sal. ”Der skete noget,” gentager jeg.

I morges fandt jeg en halv kop kaffe under min seng. Den var
fyldt med gamle cigaretskodder og Rizlapapir. Jeg kunne
pludselig lugte den blandt morgenånde og surt sengetøj, og
ganske forsigtigt, så den rådne kaffe ikke skulle ende på
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gulvet, trak jeg den ud. Jeg betragtede de opløste filtre og tobakken, der flød rundt i den sorte væske omgivet af små øer
af mug. Stanken kildede ubehageligt i næseborene, men de
sorte, grønne og gule farver pirrede samtidig øjnene. Det var
et smukt og frastødende fordærv, der gjorde det klart for mig,
at jeg savner PTC – hans rod, hans lugt, hans dårlige vaner. Og
nok især den frihed, der altid omgiver ham, som han gavmildt
deler ud af uden at vide det.
Da jeg smed ham på porten, krøb han ud ad døren som en
hund, man har slået; halen presset op under maven, ørerne
lagt ned. Jeg spurgte ikke engang, hvor han havde tænkt sig at
tage hen. Jeg sørgede bare for, at han forlod lejligheden og lod
ekstranøglen ligge på køkkenbordet, så han ikke pludselig boede her igen.
Jeg savner ham. Og alligevel er tanken om snart at skulle se
ham igen tærende. Jeg bliver både rasende og nervøs og bedrøvet. Jeg tror ikke, jeg kan tilgive ham lige foreløbigt. Hvor
starter man? Hvad siger man? På den anden side… han hjalp
mig, og nu giver han mig også en nevø eller en niece. Burde
jeg ikke hjælpe ham?
Jeg smider badekåben, tager tøj på og forlader lejligheden.
Det er en blå dag. Fortovene er glatte, himlen klar og kold.
Vinteren kulminerer og hærder jorden såvel som menneskene,
der bor her.
”Det er nogle dage siden, han har været her,” siger bartenderen på Woodstock, da jeg spørger efter ham. ”Spiste han ikke
morgenmad her forleden dag?” råber hun til en gæst bagest i
lokalet.
”Måske!” råber gæsten tilbage.
”Bor han på sit skib?” spørger jeg.
”Det gør han,” griner hun hæst og tilføjer: ”Han er van234

vittig!”
Jeg køber to øl og skynder mig ned mod campingbåden.
Mine sko fyldes med sjap i takt med, at mine tanker fyldes
med billeder af en stivfrossen PTC: Et blåt ansigt, rimfrost i
håret, øjne som isterninger.
Jeg sætter farten op, springer ud på de knirkende planker,
der er molen, og balancerer de sidste meter. Båden er halvt
dækket af sne. Den ser forpint ud. Vandet omkring den er gråt
og koldt, isflager klæber til skroget og de visne siv.
”Hallo!” brøler jeg. ”Nogle eskimoer på søen? Nogle snemænd i kabyssen?”
Intet svar. Heller ikke fra de andre både – her er øde.
Jeg tager fat i håndtaget, døren binder.
”Er du der? Hallo! Peter?”
Intet svar; bare en dør, der binder, og et uskyldigt, næsten
hvidt landskab i en næsten glemt del af København.
”Jeg har øl med!” Jeg trykker skulderen mod døren – et
tungt, hårdt stød. ”Peter for helvede!”
Stilheden er uudholdelig. Igen sætter jeg skulderen mod døren. Den tynde spånplade giver efter. Jeg lægger alle kræfter i,
støder til og vælter forover, lander på gulvet med et bump, så
båden skvulper og en lysestage med stearinlys vælter.
Det rektangulære rum ligger badet i et blødt mørke, kun forstyrret af lyskeglen, der står ind fra den opbrudte dør. De tilsneede ruder fungerer som blå gardiner – ellers ligner båden
sig selv.
PTC er her ikke. Min puls falder en lille smule. Der ligger
jointstumper og små narkoplasticposer på gulvet – nogle
fyldte, andre tomme. En krukke med psilocybinsvampe står
på lur i hjørnet, og der ligger en halv flaske snaps i fodenden
af den halvrådne madras, der er sengen. Resten må beskrives
som udefinerbart rod og elendighed.
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Den mand, der bor her, skal være far til min søsters barn.
Han bliver min svoger. Jeg gyser og mærker raseriet, der
endnu bobler frem med uhørt kraft. I skibskisten finder jeg
hans skruemaskine og sætter det tykkeste bor, jeg kan finde, i.
Uden yderligere omtanke borer jeg ti store huller i glasfiberskroget. Op pibler det kolde vand og bider mig i knæene. Båden synker mod bunden. Lydene fra vandet er brusende, klukkende, lokkende – jeg rejser mig og springer.
Fra molen ser jeg campingbåden synke. Den kan stadig reddes, siger jeg til mig selv. Et par uger på land og en kærlig
hånd, så er den beboelig igen. Men PTC kan ikke bo her lige
nu, eller i den nærmeste fremtid. Han kan ikke fylde sig med
stoffer og snaps og sove i minusgrader. Han kan ikke fryse
ihjel og dø fra sit ufødte barn.
Han kan bo hos mig, når han har tilgivet mig for at sænke
båden, og når jeg har tilgivet ham for at holde et forhold til
min søster hemmeligt. Eller han kan flytte ind med det samme,
og vi kan råbe ad hinanden, indtil vi ikke orker mere.
Jeg tænder en cigaret, vender om og går stilfærdigt mod
byen. Det begynder at sne – lette fnug, der danser i luften. En
lille brise blæser dem i cirkler, opad, rundt. Det er et smukt og
fredfyldt snevejr.
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Det er den 17. februar. Jeg har gået i omegnen af femten kilometer og er næsten hjemme. Jeg er blevet god til at gå; mine
led er stærke, mine fødder er hårde og kan klare meget, mine
muskler er på en helt ny måde udholdende. Også huden i mit
ansigt føles hærdet – tykkere.
Klokken er vel omkring fire, og tusmørket er tæt nu. Trafikken omkring mig er fuld af lugte og lys og støj. Dagene er blevet lysere, men koldere. For et år siden ventede vi på, at far
skulle dø. Nu leder vi efter PTC. Jeg besøger dagligt hans
stamsteder og holder udkig på Christiania og i Fredens Havn.
I dag var jeg sågar forbi Mændenes Hjem, for jeg hørte ham
engang beskrive det som et stort, vildt hotel.
Jeg smider frakken i entréen, går ud i køkkenet og sætter mig
på køkkenbordet. Mine kinder føles stramme, opfrisket af den
kolde vinterluft, og en stikkende fornemmelse tager til i fingrene.
Jeg finder telefonen frem og ringer til Alima. Imens den ringer, går jeg endnu engang PTC’s mange tilholdssteder igennem i hovedet. Forleden dag var jeg forbi kolonien. Jeg tog toget op nordpå, sad i den næsten tomme kupé og så ud på landskabet, der fór forbi. Da jeg kom frem til kolonien, så jeg straks,
at den var øde. Haven var vokset vild, og huset, der snarere
lignede et stort haveskur, stod trist og faldefærdigt midt i den
golde natur. Her var ingen, her havde ikke været nogen i lang
tid.
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Jeg satte mig i en havestol og ringede til min søster. Han er
heller ikke her, sagde jeg. Jeg kunne høre, at hun tændte en cigaret og lagde den fra sig igen. Hun var glad for, at jeg var
taget helt derop for at se efter.
Vi taler meget i telefon, Amalie og jeg, og selvom hun er porøs, synes jeg, at hendes nervøsitet dag for dag letter en
anelse. I går, da jeg endnu engang havde ledt forgæves, fortalte jeg hende, at han sandsynligvis bare er trukket sydpå –
ligesom fuglene – og går rundt på en strand et sted. Så lo hun
lidt. Amalie ved godt, at han er en fri sjæl, og hun forventer
ikke noget af ham. Det sagde hun også, og så græd hun lidt.
Jeg tror, det er sørgeligt, men jeg vil ikke konkludere noget,
ikke endnu. Folk ændrer sig. Eller visse begivenheder ændrer
folk.
En tone lyder i mit øre:
”Du har ringet til Alima…”
Hun tager ikke telefonen. Det gjorde hun heller ikke i går.
Eller dagen før. Jeg har lyst til at høre hendes stemme, så jeg
lytter telefonsvareren til ende, men indtaler ikke nogen besked denne gang. Så ringer jeg til mor, der tager telefonen
med det samme. Hun fumler lidt med røret, før hun lægger
det til øret og taler med sin eftertænksomme og spinkle
stemme.
”Hej min dreng,” siger hun.
”Hej mor! Hvordan har du det?”
Allerede før hun siger noget, kan jeg høre, at hun liver op.
”Jeg er lidt stille indeni,” siger hun. ”Men jeg hører vores
yndlingsplader og får mig en ordentlig sjus. Jeg er trods alt
taknemmelig for det liv, vi havde.”
”Øjeblik,” siger jeg og holder mobilen mellem skulderen og
kinden, imens jeg hælder en stor whisky op, åbner fryseren
og finder den lyseblå pose med isterninger. Vi lytter til
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hinandens åndedræt og til lyden af isterninger i glas. Jeg
drikker af glasset, mor tænder en cigaret. Der går et minut,
måske to, hvor ingen af os siger noget. Det er næsten, som om
vi er i samme rum.
Så taler vi. Om hans liv og hans død sidste år, den tunge sne
og den under omstændighederne gode afsked. Vi taler selvfølgelig også om Amalies situation, og mor bliver ved med at
understrege, at livet er en gave. Hun lyder religiøs og deprimeret, når hun siger det, men jeg hverken siger hende imod
eller lader mig påvirke af hendes tilstand. Selvfølgelig er hun
tynget af sorg, og hun kæmper for at tro på det, hun siger. Jeg
ville være en forfærdelig søn, hvis jeg fortalte hende, at livet
bare er en kosmologisk tilfældighed. I forvejen er hun træt af
sit job og bryder sig ikke om sit nye hus. Hun føler sig meget
alene, og alligevel isolerer hun sig mere og mere.
”Og hvad med ham Peter?” spørger hun igen. ”Du er jo venner med ham, ikke?”
”Jo, det er jeg.”
”Er han stadig ikke til at finde?”
”Jeg er byen rundt hver dag.”
”Hvad med hans forældre?”
”Det er, som om de ikke findes,” siger jeg. ”Hemmeligt
nummer, skjult adresse… ”
”Stakkels Amalie.”
”Han er nok bare trukket sydpå, ligesom fuglene,” siger jeg.
”Det sagde jeg også til Amalie i går.”
”Det er jo et fint billede,” siger hun.
”Amalie ved godt, hvem han er. Hun forventer heller ikke
noget af ham som far.”
”Åh, det er så frygteligt.”
Vi er tilbage ved Amalies situation. Mor siger det samme
som før, og jeg siger det samme.
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”Men det skal nok gå. Hun har jo os.”
”Ja,” siger mor. ”Og livet er en gave!”
”Jeg kommer snart og besøger dig,” siger jeg for at skifte
spor. ”En lang weekend, måske en hel uge.”
”Det ville være dejligt.”
”Ja, så kan vi gå ture og drikke lidt vin og spise god mad.
Jeg kan købe noget lækkert med fra København; foie gras og
sauterne måske.
”Har du råd til det?”
”Det skal du ikke tænke på.”
”Nej, selvfølgelig ikke. Du klarer dig … ”
”Har du planer for i morgen?”
Hun tænder en cigaret og tager et langt hvæs.
”Nej,” siger hun. ”Jeg tror ikke, jeg skal noget.”
”Hvorfor kommer du så ikke herover?”
”Til København?”
”Ja.”
”Med så kort varsel?”
”Ja.”
”Det ved jeg altså ikke, om jeg kan. ”
”Kom nu bare! Du skal da ikke sidde der helt alene.”
”Men… ”
”Jeg har allerede inviteret Amalie og Trygve,” siger jeg. ”Vi
skal fejre far.”
”Fejre ham?” hendes stemme knækker. ”Jamen…”
”Ikke at han døde, mor. Vi fejrer hans liv.”
”Så skal jeg jo købe billetter og pakke og alt sådan noget.”
”Det skal du, men det er altså ikke så svært.”
Jeg kan høre hende slubre af glasset. Jeg kan høre hende
tænke – velsagtens på alt det, der kan gå galt.
”Okay!” siger hun så.
”Jeg får Trygve eller Amalie til at hente dig ved Bornhol240

merbussen.”
”Tak,” siger hun. ”Jeg kan slet ikke finde rundt i København
mere.”
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Det er den 18. februar. I aften for et år siden gled far over i
døden. Jeg ser på armbåndsuret, som jeg arvede efter ham, og
som jeg først nu er begyndt at gå med. Et gammelt Omega
Seamaster, der taber tyve sekunder om dagen. Klokken er to,
sådan cirka; om fire timer kommer Trygve og Amalie og mor.
Jeg tænder en cigaret og ser mig omkring. Dette er min lejlighed, min lille verden. Alt ligner sig selv. Men når de ankommer, er det ikke længere tilfældet. De skal træde ind i et velkendt, men alligevel overraskende og ukendt rum. Jeg vil tage
konceptet bag mors grædemappe og forstørre det, folde det
ud, så det fylder hele stuen, og forene det med den mexicanske
højtid, Día de Muertos, De Dødes Dag.
Først dækker jeg bord, sådan som der til højtiderne blev
dækket bord i vores barndomshjem: pænt service, nypudsede
vinglas, servietter under tallerkenerne og en stor blomsterdekoration midt på bordet. Så henter jeg alle fars malerier ind fra
det lille kammer og sætter dem op i stuen. De fylder rummet
og er sammen med stearinlysene i vindueskarmene og Cesária
Évora på anlægget med til at skabe præcis den stemning, jeg
ønsker: et hul i tiden, hvor minder trives; hvor det sentimentale og poetiske regerer. Det er ikke et gravkammer, selvom
far er død. Tværtimod er det et levende rum til erindringen
om ham og hans liv – og vores liv. Til middag skal vi have en
af hans mange livretter: lammesteg med kartofter og skysauce
og tomatsalat med feta og oliven.
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Skulle jeg måske læse lidt op fra fars bog, når de ankommer?
Jeg tager den ud af bogreolen, slår op på en tilfældig side og
læser nogle kapitler. Den mand, der har skrevet disse sider,
var ung og rastløs. Det kan jeg pludselig se. Han var til tider
usikker på sine egne evner, men først og fremmest var han
nysgerrig og romantisk. Malerierne i stuen er malet af en anden mand, en tilfreds, ældre mand, der holdt af hverdagen og
af fordybelse, og hos hvem fantasi nu fyldte hans liv, når ikke
det var fodboldresultater, dagens avis eller aftensmaden.
Min far var en fantast og en verdensmand – nysgerrig og
skabende. Meget godt kan jeg sige om ham, og det bedste vil
jeg huske ham for. Men han var hverken hel eller ovenud god,
og alligevel var han et stort menneske i ordets reneste forstand. Han svigtede godt nok Trygve. Måske i jagten på noget,
jeg ikke har forstået, måske bare fordi han ville ud at sejle. Han
var til tider hård over for sine omgivelser, og jeg husker tydeligt hans utålmodighed med mig og hans upædagogiske facon. Der var et mørke i ham, noget fra barndommen tror jeg,
men han brugte sit liv på at komme det til livs, og da han døde,
gjorde han det i sin færdige form – som det menneske, han
skulle være.
Jeg lægger bogen på sofabordet, tørrer øjnene og ser til maden. Så skænker jeg mig et glas vin, og i samme nu ringer det
på døren. Jeg løfter røret af.
”Ja, hallo,” siger jeg.
”Hej, det er os!” råber de.
De dumper ind i entréen, smider støvler og overtøj og snakker i munden på hinanden. Jeg dirrer af spænding, kysser og
krammer dem og viser dem ind i stuen.
”Hvad er det her?” spørger mor uden jeg kan høre, om hun
er imponeret eller rystet eller noget helt tredje.
”Ta’ endelig plads!” siger jeg og lader mig ikke slå ud. ”Så
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kommer jeg med pre-dinner, drinks og snacks.”
Trygve sender mig øjne, der funkler og ler, imens han forsigtigt ryster på hovedet. Jeg skynder mig ud i køkkenet, men
vender om i døren.
”Imens jeg anretter, kan I for eksempel beskue værket
Magt,” siger jeg. ”Det er maleriet med den meget tynde prostituerede og Yasser Arafat.” Jeg peger på maleriet, der står
på gulvet ved siden af stereoanlægget, og skynder mig ud af
stuen.
Jeg åbner ovnen, tager stegen ud og lægger et stykke folie
over det dampende, gråbrune kød. En duft af hvidløg og persille breder sig, og en let damp tiltager i det lille køkken. Så
fylder jeg chips i en skål og peanuts i en anden, finder oliven
i køleskabet, som jeg hælder i en tredje.
”Snacks!” siger jeg og sætter skålene på bordet.
”Lækkert,” siger Amalie. ”Men fortæl lige, hvad du har
gang i… ”
”I aften spiser vi, som far elskede at spise. Vi drikker det, han
elskede at drikke, og hører den musik, han elskede at høre. Vi
omgiver os med alt det, han omgav sig med.”
Hun ser uforstående på mig.
”Det er inspireret af Día de Muertos,” siger jeg, ”men også af
de grædemapper, som mor sendte til os med fotografier fra
vores barndom, salmerne, vi sang i kirken, og præstens tale.”
”Ja, tak for den!” siger Trygve og ser hengivent på min mor.
”Hvor er det fint,” siger mor endelig og begynder at græde.
Amalie rejser sig og lægger armene om hende.
”Så, så, mor,” hvisker hun.
Jeg går over til dem og bøjer mig ned, kysser mors pande.
Sidste år var det hende, der holdt om Amalie, tænker jeg, og
så fælder jeg også en tåre. Trygve ser det og begynder også at
græde. Han omfavner mig og løfter mig et par centimeter op
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over gulvet. Da han sætter mig ned, græder jeg endnu mere.
De andre er holdt op, men jeg kan slet ikke stoppe igen.
”Min dreng, dog,” siger mor.
”Jeg ved ikke, hvad der skete,” hulker jeg.
Middagen er god, stegen smager fint, men langtfra som når
mor laver den. Vi taler om far – alle de sjove historier – og jeg
fortæller kort om mine planer for det kommende år som selvstændig.
”Jeg bliver nødt til at spørge, om der er nyt angående Peter,”
siger min mor, da mætheden og også stilheden falder over os.
”Nej,” siger Amalie.
”Han har en ven, der hedder Ivan, som jeg ringer til i morgen. Han kunne være der,” siger jeg. ”Men hvis ikke han er
det, synes jeg, vi skal kontakte politiet.”
Amalie slår blikket ned og nikker forsigtigt med hovedet,
Trygve tager hendes hånd. Mor ser på mig, og det er, som om
hun ser glad ud.
Jeg sætter tallerkener og fade ud i køkkenet. Trygve åbner
mere vin, mor finder flasken med cognac frem, og Amalie
sætter musik på.
Da far var ung lyttede han kun til jazz, men fra den ene dag
til den anden ændrede han pludselig smag og lyttede derefter
til enten popmusik eller latinamerikanske serenader. Amalie
sætter Simply Red på, vist nok et Neil Young cover, som han
elskede.
Baby mellow my mind
Make me feel like a schoolboy on good time
Jugglin' nickels and dimes
Satisfied with the fish on the line.

245

Det er et godt nummer, velvalgt. Mor svajer lidt i skuldrene
og nynner med på melodien. Amalie er ædru, men alligevel
beruset. Tonerne og teksten og vores lille familie lader til at
løfte hende ud af den værste bekymring. Hun smiler til os, og
vi hæver vores glas, ser hinanden i øjnene. Så udbringer
Trygve en skål for hendes ufødte barn, og endelig ser hun så
lykkelig ud, som jeg længe har ønsket, hun skal være. For mig
er det aftenens højdepunkt.

Jeg vågner på sofaen med solstråler i ansigtet. Stuen er varm
og lys, udenfor er himlen blå og meget langt væk. Jeg kan høre
mor vaske op og brygge kaffe ude i køkkenet.
Jeg rejser mig og sætter vinduet på klem. København er
kold, og nu sniger den sig ind og blander sig med stuens
varme luft, renser det sentimentale ud. Alligevel kan jeg ikke
lade være med at tænke på sidste år. Vi sad i køkkenet og familien kom på besøg. Far lå i stuen og smilede, død og kold,
med en digtsamling og en salmebog under hagen.
Fra gangen kan jeg se ind i mit soveværelse. Trygve og
Amalie ligger i min seng, arm i arm. Deres ansigter er hævede
og skæve, som malerierne i stuen. De er begyndt at ligne hinanden. Eller har de altid lignet hinanden? Jeg tager min mobiltelefon fra stuebordet, tager et billede af dem og går ud til
mor.
”Du behøver ikke at vaske op,” siger jeg.
”Det er okay, min dreng.”
”Nej, lad det nu bare stå.”
Hun giver slip på opvaskebørsten og ser uforstående på
mig.
”Lad os finde en café,” siger jeg. ”Hvornår har du sidst fået
morgenmad ude?”
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”Det ved jeg ikke… ”
”Nemlig. Kom så!”
”Hvad med Trygve og Amalie?”
”De kan jo fortsætte, hvor du slap.”
Hun ryster opgivende på hovedet og griner forsigtigt.
Gaderne er affolkede og våde; hist og her ligger en bunke
mørkegrå tøsne, og på himlen skærer to fly igennem det blå.
”Tænker du også på sidste år?” spørger jeg. ”Det var omtrent nu, vi sad i køkkenet. Kan du huske det?”
”Ja,” siger hun. ”Jeg var så splittet… ”
”Splittet?”
”Stemningen var så stille og så følsom. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har oplevet noget så stille… og alligevel rasede en
storm inden i mig.”
Vi finder en lille café. Her dufter af kaffe og appelsiner. Jeg
bestiller to morgentallerkener, to kopper café au lait og læner
mig tilbage i den bløde stol.
”Og to Fernet Branca,” siger mor til servitricen.
”Selvfølgelig,” siger hun.
Mor ser sig omkring, fornemmer rummet. Hun forekommer
mig så ekstremt kvindelig – følelsesfuld. Hun har evnen til at
gennemskue verdens kompleksitet, men ikke nødvendigvis
kraften til at stå imod den.
Servitricen sætter Fernet Branca på bordet, og vi hæver de
små glas og drikker den tyktflydende bitter. Jeg ved jo godt,
at det er mor, jeg ligner, men jeg har aldrig forstået, hvor heldig jeg er.
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