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Madame Garborgs ”Alt var kun en drøm” (Forlaget Epigraf, 2018), bagsidetekst: 

 
Hvor meget kan du huske? 

ALT, svarer hun. 
 
Hun begynder at skrive brudstykker ned. De skal ALDRIG mere sige, at hendes hukommelse, og det hun 
siger, ikke har hold i noget. Hun skal vise dem. Det hele blandes med vågne mareridt om dåbsattester, der 
bare trykkes og udfyldes som falske pengesedler. Og hun sender manisk sine skrifter hid og did, til familie 
og venner. Og så bliver ALT tyst. Helt tyst … 
 
Engang tror hun, hun er fars pige, så senere smørrebrødsjomfru, så en dag tror hun, at hun er lærer. Og har 
nok været grænsevagt altid. Alt var kun drøm, men nu er hun FRI. 

 
* 

 
Madame Garborgs mor sang altid, og sangenes ord og melodier knytter sig uløseligt sammen i datterens 
erindring og væver sig også igennem bogen, der rummer en befriende fandenivoldskhed. Teksterne er 
forholdsvis korte, og umiddelbart kan de synes muntre, men lige under dem åbner der sig et svælg, der 
suger læseren til sig og ikke uden videre giver slip igen. 

 

 

*** 
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Uddrag fra Madame Garborgs ”Alt var kun en drøm” (Forlaget Epigraf, 2018): 

 

 

Hun ved det, fordi hun ellers ALDRIG kører i bus med sin far. Pludselig er den der, den 

enorme figur med mennesker i en klump. Ved Blegdamsvej. De skal af, hun synker sit 

spyt i afmagt. Hende, der har så fremragende en hukommelse, husker ikke hun har gået et 

eneste skridt fra bussen hen langs bygningerne, ind i portalen og ned ad trappen, hvor 

tandklinikken lå.  Hun spørger ham heller aldrig mere, når de sidder i bussen, hvor de 

skal hen. Han fortæller det jo ikke alligevel, og hvis hun bliver ved, siger han noget 

mærkeligt, og ser ked ud af det. Det vil hun ikke have. 

 

Når det foregår på tandklinikken, er hun vågen hele tiden, og kan se sin far det meste af 

tiden. Hun græder og skriger til tider. En gang siger hendes far, nej, nu stopper I sgu. Så er 

det overstået. Indtil næste gang. 

De siger, at de har forsøgt at lede efter nogle stumper i ganen, som muligvis kan trækkes 

ned til en ny fortand. Men de kan ikke finde noget. Selvom andre i familien har haft den 

slags ”skavanker”. 

 

Tonen er ændret, de snakker meget, som altid, ligesom han snakker med moster Hjørdis 

næsten. De griner. Og har en masse de skal nå, inden de skal hjem. En næse skal gøres 

pænere, hører hun. Måske er det hendes, hun er ligeglad, vil bare så gerne hjem. Han har 

ikke travlt. Ikke som dengang, den første hjernerystelse hun husker... Da er de voksne 

vrede, UNDERLIGT, de er bestemt ikke gode venner, de siger hun skal blive på hospitalet. 

Hendes far siger bare igen og igen: Hun skal med hjem. HUN KOMMER MED HJEM. Det 

er noget, JEG bestemmer. Hun SKAL med hjem. 

Og så kommer moster Hjørdis på besøg hjemme, med en dukke med rosa hår. Den har 

bløde fingre. Næste dag har den ikke en eneste tilbage.  

 

Hun bider dem af, en for en. Alle 10 … 

 
 

* 
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Uddrag fra Madame Garborgs ”Alt var kun en drøm” (Forlaget Epigraf, 2018): 

 
 

Jeg ved, hvor der findes en … 
 
 
Tænk at vågne med så stort et smil og synet af hans ryg på nethinden. Huden imellem 
hendes fingre, hendes hænder der holder SÅ fast som aldrig før. Hun vil være helt sikker 
på at huske til næste gang. Sorgen er væk, helt væk. Hun VED, han har det godt, det er så 
fint som det nu kan være. Huden er blød, husker nøjagtigt stedet fra hans hårgrænse i 
nakken og hen til venstre skulderblad, og det højre, afstanden, de ganske få lyse hår. Hun 
kan nappe i dem, hvis hun vil. Det er ikke vigtigt, om han er her lige nu. Han kommer 
igen, det ved hun. Den tynde hud ned langs hvirvlerne, længere, længere og rundt, lidt 
flere hår, helt lyse, og den krydrede, personlige duft, der er så berusende, fordi det er 
HANS duft. Måden han betragter hende, rolig, afslappet og med en stille selvfølgelighed, 
ikke, som om hun er et utroligt eksotisk insekt fra en anden planet.  
 
HUN HADER, NÅR NOGEN GØR DET. Han gør det ALDRIG. Han elsker at blive 
”nusset”, kan næsten ikke få nok. Hun kan blive ved i time efter time, hvis det skulle være. 
Sno hans hår, gnide hans øreflip, ganske, ganske stille. Puste ham blidt i nakken, dreje en 
hårtot og slippe langsomt for straks at finde en ny. Han bliver tynd i toppen de kommende 
år, smiler ved tanken. En dreng, men langt, langt mere MAND end man overhovedet kan 
drømme om. Hun må have set noget, hun ikke selv så. Den gamle drage af en svigermor, 
hun havde engang … Utallige er de handlinger, gerninger og dyder, hans kone besidder. 
De bliver skønt serveret i alskens indpakninger. Pigen er pragtfuld og helt igennem ok. 
Men pudsigt som disse ting præcis er, hvor hun tydeligvis ikke selv slår til. Og slår igen; 
nu kan det være nok, siger hun til hende. Du serverer ALDRIG hendes fortræffeligheder 
til min eftermiddagskaffe mere.  
 
Ja, Joharis vinduer er uransagelige. Noget er for nogen, og noget er for andre, så er der det 
for alle, og så en bunke for sig selv. Og trala-lu-la-lei … og trummerum. 
 
 

* 
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Uddrag fra Madame Garborgs ”Alt var kun en drøm” (Forlaget Epigraf, 2018): 

 

Havudsigt 

 

Ja det var sandt, hvad ejendomsmægleren sagde. Man kan godt få øje på havet, hvis man 

vil... 

Hun er lige blevet løst fra den underskrift, hun satte på rådhuset for 14 år siden, og ind ad 

brevsprækken dumper et brev så tykt. 2½ side tæt maskinskrevet, om mindelser i 

familien, hendes smukke ydre, høje intelligens. Betragtninger over hvilken pine og plage, 

at måtte vente til nu. Du skal blive min til venstre hånd. Der står meget andet, han lægges 

i skuffen en tid, til sårene er lægt, tænker hun... Men fristes over evne, og svarer på 

henvendelsen. Hvad vil du egentlig? Hvad tænker du på? Giver du kaffe, spørger han. Og 

så er løbet kørt. 

Velplejet smuk ung mand, veltalende, performer til fingerspidserne. (Han burde gå 

scenevejen) medbringende gaveæske med komplet duft, cremer m.m. i en svagt rosa 

blondeæske. En bil på størrelse med en halv minibus, han vil det hele, skal bare lige tale 

med konen først. 

Han kommer en tid, tit ”forbi”... 

Ikke for at fri... 

C’est la vie...at 
 
 
 
 
 
 
 
 hun vidste det 


