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Hvad er der 

 

Mit børneværelse blev renoveret, fordi det gik op i 

flammer, da min tryllekunst gik galt. 

Jeg boede et andet sted imens, og da arbejdet var 

færdigt, vendte jeg ikke tilbage til den vante uorden, 

men til et såkaldt børneværelse, som min mor 

havde indrettet med hjælp fra en indendørsarkitekt. 

Nu var det, som om jeg var på besøg hos mig selv.  

Min mor blev fornærmet over, at jeg ikke blev glad. 

Men det var jo bare, fordi jeg ikke vidste, hvem der 

boede der. Det var i hvert fald ikke mig. I de 

foregående år havde jeg malet væggene fra loft til 

gulv til med filtpenne og farveblyanter. Tøjskabet 

kunne ikke længere lukkes, fordi hængslet var 

knækket af en af lågerne. Den havde udviklet sit 

eget liv og gik hele tiden op med en knirkende lyd, 

som om der sad en i rummet og lavede lydeffekter 

til film. Jeg havde forsøgt at svinge mig i den fra 

min kontorstol til min seng og havde stillet mig selv 

den opgave ikke at røre gulvet. Det lykkedes også, 

men det gik så ud over skabet. Legetøj og udstyr til 

sport, jeg aldrig fik øvet mig i, hobede sig op, 

marsvineburet stod i et hjørne, skildpaddekassen i 

et andet, hvorfor der var strøet savsmuld, overtisset 

hø og gamle salatblade over hele værelset. I 
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vindueskarmen lå den ødelagte model af Saturn V-

måneraketten, som mine forældre havde med hjem 

til mig fra en tur til USA. Den gik i stykker, da jeg 

forsøgte at sætte førnævnte marsvin fast til den 

med et gummibånd. Ved hjælp af en tøjsnor ville 

jeg prøve at svinge raketten og gnaveren så hurtigt 

som muligt rundt og dermed udføre et 

eksperiment, hvor man ser, hvor stor en belastning 

astronauter kan tåle i en simulator med stor 

centrifugalkraft. Jeg ville først lave forsøget med 

min skildpadde, fordi den på en måde allerede 

havde en slags rumdragt på. Man manglede bare at 

fremstille en hjelm af en halv tennisbold, som man 

kunne lime fast på skjoldet. Men skildpadden var 

for nylig kommet til skade, fordi hunden så den 

som en omvandrende knogle. Og det var den jo på 

sin vis også. Jeg opdagede det heldigvis, før den fik 

helt hul på den. Men nu var der et hul i skjoldet, og 

den var ved at komme sig, så derfor blev det 

marsvinet. Det mislykkedes dog på ganske ynkelig 

vis, for da jeg ville binde det fast, ramte dets pote 

raketten og kradsede i det amerikanske flag, og 

desuden peb det så meget, at det alarmerede au 

pair-pigen Stine, som gjorde en ende på 

eksperimentet. 

Jeg ville have foretrukket, at mit værelse ikke var 

blevet lavet om, og at sporene efter branden var 
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blevet der. Men der blev gjort kort proces med det, 

der var engang. Det nu angiveligt forskønnede 

værelse lå i starten af en lang gang. Når døren var 

lukket, som nu, kunne jeg ikke følge med i, hvad 

der ellers skete i huset. Nogle gange var jeg bange 

for, at jeg ville blive glemt. Både min mor og Stine 

var ude, men jeg vidste, at min far var hjemme. Om 

eftermiddagen havde jeg været på vej hjem fra min 

ven, Holger, da jeg blev overhalet af kortegen. Da 

min far kom hjem, var han åbenbart forsvundet ind 

på sit værelse med det samme. Da jeg nåede frem, 

var han ude af syne. Jeg kedede mig i mit nye 

kataloghjem og kiggede i den bog, som min mor 

havde læst for mig de seneste par aftener, og 

savnede dette ritual. Far havde jo altid travlt med 

vigtige ting, og det virkede utænkeligt at bede ham 

om det. Efter et stykke tid tog jeg mine lyseblå 

tøfler på, tog – for en sikkerheds skyld – bogen 

med og gik ud i gangen. Måske ville der opstå et 

tilfældigt møde, og så kunne jeg spontant beslutte, 

om jeg turde spørge ham. Først skjulte jeg mig lidt i 

køkkenet og den tomme gang, før jeg nærmede mig 

det faderlige territorium. Hans dør var lukket, som 

den oftest var. Bag den var hans boligområde: to 

små loftsrum beklædt med træpaneler, et 

arbejdsværelse og et soveværelse. Dette område af 

huset var mere fremmed for mig end nogen anden 

del. På venstre side af huset var der en separat 
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indgang, så det kunne hænde, at min far kom og gik 

igen, uden at man opdagede det. Jeg satte kun 

sjældent fod i disse rum, selv om jeg var meget 

nysgerrig. Kun nogle få gange sneg jeg mig ind, når 

han ikke var der, for at dreje rundt på hans 

kontorstol, indtil jeg blev svimmel. 

Forsigtigt lagde jeg øret til døren og lyttede efter, 

hvad der skete bag den. Det var egentlig nyttesløst, 

fordi døren førte ind til et rum, der lå før hans 

arbejdsværelse. Hvis den næste dør også var lukket, 

nåede der ingen lyde herud. Jeg trykkede langsomt 

håndtaget ned og åbnede døren på klem. Som 

forventet var den anden dør også lukket. Jeg kunne 

fornemme, at min far var der, fordi der var sivet 

tobaksrøg ud i rummet. Jeg stod der et stykke tid. 

Jeg kunne stadig nå at trække mig ubemærket 

tilbage. Men fristelsen var for stor, så jeg trådte 

forsigtigt ind i den smalle mørke sluse ind i den 

faderlige verden og lukkede stille døren bag mig. 

Jeg stod i mørket og lyttede, lugtede. Så lød der, 

dæmpet af den lukkede dør, en sagte snorken. Jeg 

følte mig frem til den næste dør og lagde igen øret 

hen til den og hørte det tydeligere. Jeg samlede alt 

mit mod og bankede varsomt på, så lyden til nød 

også kunne være kommet et andet sted fra, som når 

man ser væk, når en, man i hemmelighed betragter, 

gengælder blikket. Jeg kunne sagtens nå væk, inden 
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min far ville nå frem til døren. Der var ingen 

reaktion på min banken. 

Til sidst trykkede jeg, så forsigtigt som muligt, 

håndtaget ned og åbnede døren på klem. Jeg 

skævede ind i værelset i retning af skrivebordet og 

så ham sidde der med hovedet lænet til siden 

hvilende på brystet. Han snorkede regelmæssigt, 

hvilket fik hans hoved til at løfte sig lidt og falde 

igen. Brillerne var rutsjet frem og blev kun holdt af 

næsespidsen. Jeg stod et stykke tid i døren og 

betragtede ham. På hans skrivebord lå papirer, som 

blev båret rundt efter ham i en tyk taske. Der var 

også et askebæger og et glas med en brunlig væske i 

og næsten smeltede isterninger, som jeg gerne ville 

have suttet på, hvis de ikke havde smagt af den 

ækle drik. Forsigtigt trådte jeg ind i rummet og satte 

mig i chesterfieldsofaen ved siden af døren og 

betragtede ham. Jeg måtte modstå en impuls til at 

gå hen og se, om han stadig havde de lange hår i 

næsen, som jeg for nogle dage siden havde studeret 

indgående, uden at han havde lagt mærke til det. 

Nu kunne jeg endelig trække i dem, og hvis han 

vågnede, kunne jeg gemme mig bag ham. Jeg kunne 

måske også dreje hans stol om dens egen akse, 

indtil han vågnede, for at se, om han blev svimmel, 

når han sov. Jeg gjorde ingen af delene. I stedet 

åbnede jeg på et tidspunkt min bog og begyndte at 
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læse. Den regelmæssige snorken havde en 

behageligt søvndyssende virkning på mig, og 

linjerne begyndte at svømme for mine øjne. Det 

ville være dejligt at lægge sig på sofaen, lige så lang 

jeg var. Over armlænet lå det forvirrende bløde 

kamelhårstæppe, som jeg kun havde strøget hånden 

over, men aldrig havde foldet ud de gange, jeg sneg 

mig ind på værelset, mens han var væk. Jeg skulle til 

at gribe ud efter det, da det pludselig gav et sæt i 

ham, og han åbnede øjnene, men det virkede, som 

om han ikke så noget. ”Hva er det?” spurgte han på 

norsk ud i rummet, ”Hvad er der?”. Så opdagede 

han mig først og virkede forundret. Min første 

impuls var at løbe væk. Tanken om, at jeg havde 

gjort alt forkert, og at min tilstedeværelse var en 

overtrædelse, en indtrængen i en sfære, som jeg ikke 

hørte til i, og som ikke kunne tolereres, gik gennem 

hovedet på mig. Jeg blev knaldrød i hovedet. 

”Ja?”, spurgte han. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle 

sige, så jeg forblev stum af forlegenhed. Vi så længe 

på hinanden, og så, uden at vide hvor jeg fik modet 

fra, spurgte jeg forsagt: ”Vil du læse for mig?” Han 

rynkede panden, som om han måtte anstrenge sig 

for at forstå spørgsmålet. Han rejste og gik uden at 

sige et ord. Jeg havde lyst til at synke i jorden af 

skam og var overbevist om, at jeg havde begået en 

stor fejl, som aldrig kunne udbedres. Men fordi jeg 



8 
 

havde glemt, hvordan man rejste sig og stak af, og 

fordi det hele alligevel var lige meget nu, blev jeg 

bare siddende og pillede ved en af læderknopperne 

på sofaen. En sveddråbe trillede langsomt fra 

venstre armhule ned til bukselinningen under min 

velourpullover. Der gik meget lang tid, før han kom 

tilbage, og i mellemtiden havde jeg opgivet alt håb. 

Men nu havde han et glas rødvin i den ene hånd og 

et glas mælk i den anden. Han stillede begge dele på 

sofabordet og satte sig ved siden af mig på sofaen. 

Han kiggede kort på mig, som om han forsøgte at 

huske, hvem jeg var. Så kom han i tanker om det, 

og han spurgte, hvor jeg havde læst til. Jeg gloede 

bare, så han var nødt til at spørge igen. Jeg viste 

ham, hvor det var, og han tog bogen og begyndte at 

læse. Men for sig selv, stumt. Han så ud til at synes 

om det, for han smilede. Men jeg havde jo haft 

noget andet i tankerne, så jeg overvejede, hvordan 

jeg kunne gøre opmærksom på mig selv. 

I sommerferien sidste år skulle jeg en dag vække 

min far, som var faldet i søvn i liggestolen, fordi vi 

skulle spise. Jeg stod foran ham og kaldte forgæves 

på ham flere gange, indtil jeg af en uforklarlig årsag 

sparkede ham hårdt over skinnebenet, og det 

gjorde åbenbart ondt efter hans brøl at dømme. 

Det resultererede i mit livs første og eneste lussing. 



9 
 

Nu ledte jeg efter en mere elegant måde at få hans 

opmærksomhed på. Men så lagde han pludselig sin 

venstre arm om mig og begyndte at læse. Jeg havde 

svært ved at tro det, der skete. Han læste et stykke 

tid, så på mig og stillede mig nogle opklarende 

spørgsmål om Karlsson på taget. Da jeg forklarede 

ham, hvordan det hang sammen, lo han. 

Jeg rykkede forsigtigt tættere på. Jeg lagde efter en 

kort tøven først mit hoved mod hans skulder og så 

i hans skød og kiggede op på de læderagtige kinder 

med mørke og grå skægstubbe og var et kort 

øjeblik fristet til at røre dem. Men jeg ville for alt i 

verden ikke ødelægge øjeblikket. Det så ud, som 

om der var en million små rynker omkring hans 

øjne. Når han bladrede i bogen, så jeg spidserne af 

hans pege- og langfinger, som var gule af røg. 

Brillerne med de små indbyggede ruder forneden. 

Jeg placerede mig, så jeg kunne skabe optiske 

vrængbilleder ved at ændre min synsvinkel og så 

øjne i forskellig størrelser, hvis farve jeg endnu ikke 

havde fundet ud af.  Nu havde jeg haft lejlighed til 

det, hvis altså ikke jeg var blevet grebet af den 

behagelige tyngde. De store porer i huden på hans 

næse blev til et kraterlandskab. Et sted i min mave 

vibrerede hans stemme, som lød endnu bedre end 

Pas fra Bonanza. 
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Alt det ville jeg ikke give slip på, og mens jeg 

tænkte det, faldt jeg i søvn. 


