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R
edaktionelt

Under den første lockdown udtalte daværende kulturminister Joy 
Mogensen, at hun “syntes det var upassende at tale om kultur nu”. Det på 
trods af, at kulturbranchen blødte, og at en af landets fattigste grupper er 
prekariatet i den usikre kulturbranche. Denne gruppe af mennesker er ikke 
‘den klassiske arbejder’, og der er formentlig ikke mange stemmer at hente 
i dem for socialdemokratiet. Og måske er det derfor, at deres arbejds- og 
eksistensvilkår hverken stod eller står øverst for regeringen. Særligt en 
mærkeligt, fordi det i corona-pandemiens værste måneder var netop lige 
der, at vi havde ekstra meget brug for kulturen. Kultur, som rakte ud over 
Philip Fabers fællessang.

Alligevel er der blevet investeret noget i kulturen, og det ‘noget’ er for mig 
en ukendt størrelse. På finansloven finder vi nemlig ‘Kulturens Analysein-
stitut’, som har fået tildelt fire millioner kroner i 2022 og 8 millioner kroner 
årligt i 2023-2025. Instituttet skal understøtte mere viden om kulturbran-
chens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel blandt andet 
med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser. Derfra viser 
instituttet sig også at være en lidt ukendt størrelse for mere eller mindre 
alle andre, et work in progress, som det er.
Det fortæller Lasse fra Kulturministeriet mig, da jeg ringer. Det vi ved, 

er, at Kulturens Analyseinstitut etableres som et uafhængigt institut. Aftale-
partierne har nu haft møder med kulturlivets interessenter, og så er næste 
skridt, at kulturministeren nedsætter en bestyrelse, som efterfølgende 
udpeger en direktør. Så er vi ligesom igang. 

Det er ikke til at sige helt konkret, hvordan litteraturen vil være at finde 
i instituttet, for det kommer selvsagt an på, hvad instituttet beslutter sig 
for at undersøge og fokusere på. Men i hvert fald har Danske Biblioteker, 
Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Kunstnerråd været en del af 
dialogen.

Kulturen i politikernes hænder

Ved redaktør Olivia Lyhne Broksø
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Det, man bedst kan sammenligne analyseinstituttet med, er Idrættens 
Analyseinstitut, som også er at finde under kulturministeriet. Idrættens 
Analyseinstitut har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt og 
folkeoplysning nationalt og internationalt, og analysere konsekvenser af 
og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt.
Det er ikke umiddelbart muligt for interesserede privatpersoner at få 

indflydelse, før instituttet er oppe at køre, men jeg glæder mig ihvertfald 
til at se, hvad de kan bidrage med. Derfor: Betragt dette som et stykke 
folkeoplysning. Men brug det også gerne som en anledning til, at tænke 
over hvad det er kulturen skal kunne, hvad den gør for mennesker og for 
samfundet, og hvordan vi bedst understøtter kulturen og de mennesker der 
bærer den. For med oprettelsen af Kulturens Analyseinstitut ser det ud til, 
at man fra politisk hånd i en eller anden grad begynder at tage kulturens 
rolle i samfundet mere alvorligt.

På redaktionen har vi nu længe talt ned til lanceringen af vores tema-
nummer ‘Mennesket, Klimaet & Litteraturen’, og nu er det lige om lidt! 
Vi har fået sindssygt gode bidrag ind, og på selve aftenen kan I glæde 
jer til at høre Clara Lykke Broe, Anne Katrine Bagai, Signe Kierkegaard 
Cain, Mikkel Roosevelt Hertz, Tobias Ole Wolthers, Antonius Dalsgaard, 
Mathilda Printzlau, Mikkel Vejle, Dorthe Maja Løwe, Anna Møller og 
Iben Indra Dons læse op. Efterfølgende vil bandet VAKT spille, og der vil 
være vin og smukke værker af vores forsidekunstner Ella Koppel. Husk at 
booke din gratis billet her.

Og så kan du også stadig nå at sende en ansøgning til at designe Slagtryks 
nye hjemmeside. Der er rimelig frie rammer, et budget på 10.000 og dead-
line for ansøgning er den 15. april. Læs mere om hvordan du søger her.

https://www.facebook.com/events/4821411851268023
https://billetto.dk/e/lanceringsfest-for-slagtryks-temanummer-mennesket-klimaet-og-litteraturen-billetter-606586?fbclid=IwAR1vM881bMhas-JHsZKfuKHd3Wn6z9-ptqERomhSGJa-ob_-zoRp6XXAmtc
https://billetto.dk/e/lanceringsfest-for-slagtryks-temanummer-mennesket-klimaet-og-litteraturen-billetter-606586?fbclid=IwAR1vM881bMhas-JHsZKfuKHd3Wn6z9-ptqERomhSGJa-ob_-zoRp6XXAmtc
http://www.slagtryk.dk/2022/02/ny-hjemmeside/?fbclid=IwAR0IyzfM-kZj42M91ZpMTv7xc2E_YnD0Bhy7q8jlFBm88RWENZL4YWzAVow
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M
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vi er ikke meget

blot
organ pakket ind i andet organ

min krop: en maskine, en uendelig de- og regenerering.

I
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vinteren kom bag på os

motorikken lider under kulden
fingrenes koreografi forværres

årstiden der blot demonstrerer
kroppens uundgåelige forfald

II



Slagtryk—marts 2022 8

og her er urørt
ørkenhud, ørkenlæbe
nomadehjerte

III
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”Paul, kære”, skriver Ingeborg Bachmann i et brev til Paul Celan den 10. 
august 1958, ”en af disse dødssyge søndage” i Napoli. ”Jeg bladrer”, skriver 
hun, ”igen i Mandelstamm og læser de Jessenin-digte igen”. Igen og igen. 
Hun skriver: ”jeg skriver alligevel og er ængstelig glad for det, det går 
langsomt, endnu er intet afgjort og færdigt. Og ellers er der ingenting. 
Ligegyldighed næsten i denne ensomhed. Den ene dag som den anden. 
Ingen mennesker”, skriver hun i et sprog, som brister mellem hendes 
fingre, brandvarme Napoli, Via Generale Parisi, affaldets søde stank i de 
vanrøgtede gader. ”Og ellers er der ingenting”, skriver hun, 32 år gammel 
i Campanias hovedstad, få kilometer fra Herculaneum, den askedruknede 
by, på daværende tidspunkt delvist udgravet – mon hun besøgte den? 
Mon hun rejste til Pompeji, mon hun besteg Vesuv, mon hun sejlede til 
Capri for at aflaste sin ensomhed og tale med historiens? ”Ligegyldighed 
næsten i denne ensomhed”. Har også hun stået og gloet ned i vulkanens 
krater, som jeg selv gjorde det den 10. august 2021, præcis, viser det sig, 
63 år efter Bachmanns brev til Celan. Brevet, hvori hun skriver: ”Det er 
et ganske godt liv, man behøver så lidt, når man har forstået det.” Forstod 
hun det selv den dag, forstod hun det den time, de sekunder, det tog hende 
at skrive sætningen? 10. august 1958, femten år før hun, sandsynligvis 
lammet af piller og sprut, besvimede på sit badeværelse med en tændt 
cigaret i hånden og startede en brand i lejligheden på Via Giulia, Roma, 
en dag sidst i september ’73. Det tog hende næsten en måned at dø af 
kvæstelserne. ”Det er et ganske godt liv”, skriver hun, ”man behøver så 
lidt”, skriver hun, ”når man har forstået det”, skriver hun. Forstod brevets 
modtager, Paul Celan, den slags, da han druknede sig i Seinen, april 1970, 
tre år efter han for anden gang forsøgte at myrde sin hustru i Paris; 12 år 
efter nærværende brev fra Napoli; ”Det er et ganske godt liv”, forsikrer hun, 
Ingeborg Bachmann, i brevet, søndag, 10. august 1958, godt en måned 

A
lexander K

. H
olst

Om Ingeborg Bachmanns brev på en død søndag
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efter, at hun har forelsket sig i Max Frisch. ”Og”, skriver hun, ””løsningen”, 
jeg har ledt efter og måske igen vil forsøge at lede efter, findes sikkert slet 
ikke. Man skal tage sig i agt for at stille spørgsmål, når så meget er så åben-
lyst meningsløst”, Napoli, august ’58, fire år før skilsmissen fra Max Frisch; 
fire år før hun bryder sammen og tvangsindlægges i Zürich; fire år før Paul 
Celan bryder sammen og tvangsindlægges i Paris. ””Løsningen”, jeg har 
ledt efter og måske igen vil forsøge at lede efter, findes sikkert slet ikke”, 
skriver hun, ”man behøver så lidt”, skriver hun, ”når man har forstået det”, 
skriver hun, godt en måned efter mødet og forelskelsen i Max Frisch; ”når 
man har forstået det”, erkender hun, mejslende sandheder i sit brevpapir; 
erkender og erkender, august, Napoli, 1958, året efter udgivelsen af Homo 
Faber, Max Frischs mesterværk, som lærer os, at alt er ude af vores hænder; 
som lærer os, at mennesket spiller fallit overfor sit lod; som lærer os, at 
erkendelsen ikke er til for at drive vores handling, men for at grine af os 
efter vi har handlet – efter at vi er blevet handlet med. Det er vilkåret, men 
”Hvilken instans ville du appellere til?” som Ingeborg Bachmann retorisk 
spørger i sit brev til Paul Celan, 10. august 1958, og dermed taler direkte 
ud af Franz Kafkas fortællinger. Franz Kafka, som Celan forelæste over på 
École Normale Supérieure i dagene op til sit selvmord, Paris, foråret 1970. 
”At jeg kun har mine arme for at lægge dem om dig, når du er der, kun 
nogle få ord for at kunne fortælle dig noget, et stykke papir for at sende 
dig mit navn til Paris”, beklager hun, Ingeborg Bachmann, i erkendelse af 
den andens bestandige utilgængelighed; i erkendelse af verdens herme-
tiske forsegling om sig selv; i erkendelse af dens pinlige hemmelighed: at 
man, som hun skriver, Bachmann, 1958, ”skal tage sig i agt for at stille 
spørgsmål, når så meget er så åbenlyst meningsløst”; hun kunne oplagt 
have citeret sit brevs modtager: ”Lies nicht mehr – schau! Schau nicht 
mehr – geh!”, ”læs ikke mere”, kunne hun have skrevet, ”se! Se ikke mere 
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– gå!” Denne fælles længsel, at være verden, at være verdens bevægelse. 
Bachmanns erkendelser af altings midlertidighed: ””løsningen”, jeg har 
ledt efter og måske igen vil forsøge at lede efter, findes sikkert slet ikke”. 
Hun må have vidst det. Hun må have vidst, at ordet måske udelukkende 
var ønsketænkning; hun må have vidst, at hun over tid igen skulle tabe til 
sig selv; hun må have vidst, at Max Frisch allerede havde skrevet romanen 
om hende, før de mødtes og forelskede sig og gik i stykker. Men ”Det er 
et ganske godt liv”, forsikrer hun 10. august, ”en af disse døde søndage”, 
på Via Generale Parisi, ”man behøver så lidt, når man har forstået det” – 
når man har forstået det; disse forbehold og gentagelser, igen, når, måske, 
alligevel, men. Hun ved det godt, Ingeborg Bachmann, Via Generale Parisi, 
forelsket eller ikke forelsket, Napoli, 1958; hun ved det godt og slutter sit 
brev i det eneste mulige, ”Åh, Paul”, slutter hun, et halvt år efter at de for 
anden gang har indstillet deres kødelige forhold, ”åh, Paul”, slutter hun, 
Ingeborg Bachmann, 10. august, Napoli, 1958.
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Cigaretter ligger krummet mellem hans urovækkende fødder – Han 
klistrer sig til månelandskabet – Blikke, der spidder – Sporadisk ligger 
solstriberne på sæderne og svinger; frem og tilbage, side til side – Han 
tager en til mellem pege- og langfingeren, og røgen stiger til vejrs i en sky, 
millimetre over tankemyldret – Jernbaneskinnerne skriger – Han tager 
uniformshatten på; rygtasken også – Et spejl møder ham ansigt til ansigt 
i gangen og minder ham om de foregående søvnløse, sort-hvide nætter – 
Spejlet udstyrer ham med et øje, et tredjedel af et øre og en hånd – Han 
opfinder et smil.

R
aw

an Ism
aeil

Før kysset på perronen midt i menneskemyldret
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Jeg går til stationen; gaderne rene og øde – Jeg møder en bil, der fryser, en 
kaffekop i stykker, asfalten, der græder af dækmønstre, en tynd stribe af 
månelys, og en dunjakke, der hviler på træbænken – Hvis bare han havde 
opført sig ordentligt; hvis bare – Gadelygterne tænder og slukker; slukker 
og tænder – Jeg løsner hestehalen op og spytter på hans maske, der ligger 
klistret i gadebilledet – Jeg spytter en gang til; og en gang til. Jeg stjæler 
hans vejrtrækninger, og han ligger farveløs der; udsat.

Udsat for en øde gade
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Den søvnløse storby trækker vejret gennem skorsten; skifter skind – 
Albatrosser krydser oceaner og vender tilbage til deres havfuglefruer – 
Cykeldæk skriger, skyer summer, solskiven skinner og solskiven slukker 
– Det styrtregner – Små sager metamorfoserer: begonier, melomani, stjer-
neskud, blæk i berøring med pupiller og natten, der fæstner sig vindues-
ruden – Månen svæver; sænker mine hænder – Spottedrosler står på en 
række – Jeg spiser morgenmad – Jeg vandrer – Jeg spiser aftensmad – Jeg 
tænker – Jeg skitserer korridorer i skyerne.

Jeg hører måske til her
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Mors sofa lugter af mongoltis. Egentlig lugter den vel bare af tis. Men det 
er trods alt en mongol, som har tisset i den.
Mor har fået sofaen gratis fra sit arbejde. Og gratis er ikke mange penge. 

Så det betaler man gerne, selvom en mongol har tisset i den. Mor arbejder 
i Bo og Naboskab i Holeby. Det var en af beboerne, som ikke kunne holde 
på vandet.
Det er en stor hjørnesofa i sort læder. Der er plads til mange mennesker 

i den. Vi er kun mor, min søster og jeg. Vi har ikke brug for så stor en sofa. 
Men den er gratis.
Mor strøer kartoffelmel ud over det berørte område. Jeg synes ikke rigtig, 

det hjælper.
Mor klipper læderbetrækket op og syr et nyt på. Det burde være til 

at få sort læder til at matche med sort læder. Men det er meget tydeligt, 
hvor mors lappeløsning starter og slutter. Måske er det ikke rigtig læder, 
hun har syet på. Læder er dyrt, det ved jeg. Desuden er tisset vist trukket 
ned i polstringen. Mors sofa lugter stadig af mongoltis. Vores stue lugter 
af mongoltis.
Mine klassekammerater synes, det er mærkeligt.
”Hvorfor lugter jeres sofa af tis?”
Jeg siger, det er fordi, der er en mongol, som har tisset i den. At vi har 

fået den gratis, og at gratis ikke er mange penge, så det betaler man gerne 
for en sofa, selvom den lugter af tis. Jeg håber, at mor snart kan få lugten 
af mongoltis til at forsvinde.

Jonas M
ajcherek K

lingenberg
Mors sofa
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Vi står i køkkenet, min storesøster og jeg. Vi snakker om det at flytte 
hjemmefra. Min søster er otte år ældre end jeg, så det er ikke så langt ude 
i fremtiden for hende. Jeg forstår ikke, hvorfor hun har lyst til det. Alt det 
ansvar, som følger med. Pligterne. Huslejen. Og så skal man også selv 
handle og lave mad.
      Min søster sætter sig på hug foran mig, lægger den ene arm om mine 
skuldre og ser mig ind i øjnene.
      ”Men når man flytter hjemmefra,” siger hun, ”så betyder det også, at 
man selv får lov til at bestemme alting. Så bestemmer man for eksempel 
helt selv, hvad man skal have at spise til aftensmad. Så behøver man kun 
at spise de ting, man selv kan lide.”
      Jeg står helt stille, siger ikke en lyd. Jeg tænker over det, hun lige har 
sagt. Jeg ser pandekager, pasta med kødsovs og brunede kartofler for mig. 
Det her er spritny information.
      Men jeg tænker også på mors skidne æg, på mors porretærte, på mors 
kålpizza. Mest af alt tænker jeg på kålpizza. Kål-pizza.
      Hjemme hos mor er reglen, at man skal smage på maden først. Og selv 
hvis man ikke kan lide den, er der sjældent et alternativ. Jeg synes, det er 
uretfærdigt. Jeg ved godt, at jeg ikke kan lide kålpizza. Det har jeg aldrig 
kunnet, og det ændrer sig ikke ved, at jeg smager på det igen. Men når det 
er sidst på måneden, står menuen på kålpizza.
      Kålpizza er præcist, hvad navnet indikerer: Kål på pizza. Et hvid-
kålshoved snittet i tern, lagt som et bjerg ovenpå en mel- og vanddej og 
bagt ved 180 °C i 10-15 minutter: Kålpizza. Her er ingen ”dryssen med 
nænsom hånd”, ingen eksotiske krydderier, olier eller urter. Bare ren og 
skær kål på dej. Kålpizza.
      Ansigtet forvrænger sig i en grimasse, allerede inden der er taget en 
bid. En tør fornemmelse i svælget. Halvstive, lunkne kåltern klæber sig 
til ganen og gemmer sig i alle afkroge af munden. Den skarpe, bitre smag 
overvælder smagsløgene. Krkkgr. Krkkgr. Den knasende lyd af kål mellem 

Når man flytter hjemmefra, behøver man ikke 
spise kålpizza
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kindtænderne runger for det indre øre i takt med kæbernes kværnende 
arbejde. Krkkgr. Krkkgr. Der er alt for meget bid i kålternene (og alt for 
højt et lag af dem), til at de kan synkes uden først at blive forarbejdet. 
Krkkgr. Krkkgr. Kæbemusklerne bliver ømme af det monotone arbejde. 
Krkkgr. Krkkgr. Tungen forsøger at fremskaffe væske nok til at bløde kålen 
og dejen op, så den nemmere kan glide ned. Til sidst er munden fyldt 
med en bitter mos af mikroskopiske kålrester og gennemvædet dej. Gulp.
      Jeg forstår pludselig min søster. Men der er noget i hendes argumenta-
tion, jeg ikke kan få til at hænge sammen. Jeg tøver lidt, prøver at formulere 
det, som nager mig. Jeg ser op på min søster.
      ”Men betyder det så, at mor selv godt kan lide al den mad, hun laver?”
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Han er kendt som Hashkongen af Frejlev. I mindre kriminelle kredse som 
Hippie-Jørgen. I hippiekredse som Sports-Jørgen eller Sofa-Jørgen. For 
mig er han bare far.
      Den friske duft af nyplukket hamp fra loftsbjælkerne fylder førstesalen, 
når høsten er bragt i hus. Hampbladene lukker sig om sig selv og bliver 
til små indtørrede, grønne kugler. Åbner man det blå skab i det bagerste 
værelse, kan man se dem ligge og hvile sig i bunkevis på hylderne ved 
siden af Risla-papir, jointrør, tobaksdåser og kobbertrådsnet.
      Da han blev taget, havde han fire kilo på sig. Han siger, de ikke engang 
fandt det hele. Når han var på udgang fra Horserød, smuglede han plader 
ind gemt i gamle VHS-bånd. Min far har altid været en opfindsom mand. 
Andre indsatte gemte smågram i plastikæggene fra Kinderæg, tapede dem 
til og proppede dem godt op i røvhullet. Det skulle min far ikke nyde noget 
af. På sin måde kunne han let smugle 100 gram ind og slap samtidig for 
Kinderæg i endetarmen.
      Alting kan han finde ud med sin krøllede hjerne. Han bygger blokfløjter 
i forskellige tonearter af bambusrør fra fakkelholdere eller metalrør fra 
telte. Engang byggede han en armbrøst til mig af et stoleben. En armbrøst. 
Den bruger jeg til at spille dart med oppe på loftet, når min far har besøg 
af sine venner. ZING.
      Jeg synes, de er lidt mærkelige nogle af dem. Bent kan tale med sten 
– til gengæld knap så meget med mennesker. Per i rullestolen betaler ofte 
min far med elektronikprodukter. Og Karl, min klasselærer, han er forbi 
min far for at få helt styr på de ting, han skal undervise os i næste dag 
i skolen. Den bliver klaret over en chillum. Værelset er altid fuld af røg, 
så det svier i øjnene og kradser i halsen, når der er gæster. Så er det altså 
sjovere at ramme Bullseye med en armbrøst. ZING.

Hashkongen af Frejlev
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Jeg ved ikke, hvem den sure mand i hjørnet af Bedstemors spisestue er. 
Ham den gamle i lænestolen henne ved skrivebordet. Jeg ved, at jeg kalder 
ham ”Bedstefar”. Men jeg kender ham ikke. Og han kender ikke mig.
      Jeg kan navnene på alle de nordiske guder, kender de hemmelige tricks 
til at springe verdener over i Super Mario Bros 3 på Nintendo og kan synge 
hele Pianomand med Kim Larsen. Jeg spiller fodbold i haven, ser Ninja 
Turtles i tv, spiller Romy med Bedstemor, spiser boller med tandsmør 
og drikker varm kakao med flødeskum, læser i Bedstemors eksemplar af 
Saxos Danmarkskrønike. Men han aner det ikke.
      Han tilbringer hver dag i lænestolen med at holde øje med Frejlev 
Forsamlingshus, mens han lægger sin kabale. Jeg er sikker på, han ikke 
kan huske reglerne, men den går belejligt nok altid op. Uret i Bedstemors 
spisestue fylder rummet. Tik-tik. Tik-tik.
      ”Hvor kommer du fra?” spørger han mig altid.
      Jeg tror, han laver sjov. Jeg forstår det ikke. Tik-tik. Tik-tik.
      ”Jeg har bare været ovenpå sammen med far. Bedstemor siger, vi skal 
spise.”
      De store øjne i det grove ansigt med de daggamle skægstubbe betragter 
mig undrende. Det tynde, gråhvide hår stritter ud under sixpencen. Gård-
mandsgrabberne knuger om hvert sit armlæn, mens han læner sig frem i 
lænestolen. Han stirrer længe på mig sådan. Tik-tik. Tik-tik. Ryster så på 
hovedet. Grynter. Vender tilbage til sin kabale og til sin overvågning af 
forsamlingshuset. Tik-tik. Tik-tik.
      Bedstefar maser de kogte grøntsager til mos med gaflen, blander 
mosen med den brune sovs, skovler det i sig. Tik-tik. Tik-tik. Vi skal have 
rødgrød med fløde til dessert. Skeen forsvinder nærmest i hans knyttede 
kæmpehånd. Tik-tik. Tik-tik.
      Bagefter er der Lykkehjulet i tv eller Hvornår var det nu det var? Som 
om Bedstefar skulle kunne huske det. Bedstemor og far gætter med. Jeg 
sidder bare og stirrer ind i billedrørs-tv’et. Ligesom Bedstefar.
      Det er formiddag. Jeg ligger på gulvet og bladrer i Bedstemors foto-

Demens
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album. Jeg stopper på en af siderne. Tik-tik. Tik-tik. På et billede sidder en 
ung, velfriseret mand og smiler til mig. Man kan se hans blottede overarm. 
Aldrig har jeg set så stor en overarm. Jeg kigger op fra fotoalbummet og 
hen på den gamle mand i hjørnet ved skrivebordet. Tik-tik. Tik-tik.
      Da han dør, er det en anden mand, de begraver. Præsten siger en masse 
fine ord. Men de handler om en mand, der døde mange år forinden. Den 
mand på sort-hvid fotografiet med de gigantiske overarme i Bedstemors 
fotoalbum. Den mand har jeg aldrig kendt. Og han har heller aldrig kendt 
mig. Den mand, var ikke ham, jeg kaldte Bedstefar.
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Post-it
Skiftedagene foregår altid i døråbningen hos Laura. Kalle må ikke komme 
ind i lejligheden, når han afleverer Henry. Den aftale har de lavet i Famili-
eretshuset sammen med en børnesagkyndig. Alligevel tager han jakken af 
og spørger om en kop kaffe. Bevæger hovedet frem og tilbage for at scanne 
køkkenet. Laura bakker forsigtigt ind i lejligheden med Henry foran sig 
og ryster på hovedet.

Kalles hånd bliver en tommestok, der folder sig ud lidt efter lidt og rækker 
ind i køkkenskabet efter den keramikkop, som Lauras mormor engang har 
drejet på et aftenskolekursus. Han skruer låget af den røde termokande 
og drikker den lunkne kaffe i lange slurke. Laura synes, det ligner noget 
fra en stumfilm, bare i farver. Hun begynder at tage elefanthue og hand-
sker af Henry, selvom han godt kan gøre det selv. Lufferne er sat fast med 
klemmer og hænger slapt ned langs flyverdragtens sider, ligesom Laura 
bliver slap i nærheden af Kalle.

”Far tager lige en af de her lækre boller, Henry, så smutter han hjem igen”, 
siger Kalle, mens han letter på et Irma-viskestykke på køkkenbordet. Kalle 
spiser bollen uden tallerken og uden noget på. Laura følger krummerne 
fra hans mund til det nyvaskede trægulv, hvor hun har sat sig med Henry 
på skødet. Når bollen er spist færdig, vil Laura bede ham om at gå, har 
hun bestemt sig for.

Dengang Henry var baby, boede de alle tre sammen. Kalle hang gule 
post-it sedler rundt omkring i lejligheden, inden han tog afsted på arbejde 
om morgenen. Sætninger som ”Husk at skriv til mig”, ”Jeg håber ikke, du 
tænker på andre mænd” og ”Du kan ikke klare dig uden mig” dalede ned 
fra køleskab, spejle og døre, når han var gået. En dag havde han overgået 
sig selv og efterladt 30 sedler i den 63 m2 store lejlighed. Den dag pakkede 
hun en taske, puttede Henry i barnevognen og flyttede ind hos sin bror.

”Mor, hvorfor trækker du vejret så sjovt?”, siger Henry og kigger op på 
Laura med nakken tilbage.

B
irgitte K

rogh
Hverdagsting
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Citronsorbet
Jeg ser hans glade mund spise den citronsorbet, som jeg har lavet. Hans 
højre ben gynger under bordet, som et barn, der vejer sine nye sko.

Jeg prøver at lade være med at tænke på: en skål i tre stykker på gulvet. 
Citronsorbet op af skabslågerne. En hånd, der svinger mod min kind.
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Ladcyklen
Johannes kommer cyklende ned ad en stille villavej, hvor varmen har 
lagt sig til rette mellem de pudsede murstensvægge. Der løber svedperler 
langs hans rygrad, selvom han kører langsomt, og der er el på ladcyklen. 
Børnene griner til hinanden fra hver deres sæde. Pigen skyder med en 
grøn vandpistol ind i drengens mund. Vandet, han sprutter ud, løber fra 
hagen ned på hans Barcelona-fodboldtrøje. Johannes smiler og kniber 
øjnene sammen for at undgå at blive ramt af en ny stråle fra vandpistolen 
rettet mod ham. ”Det skal du få betalt”, griner han. Han parkerer cyklen på 
fortovet og kilder pigen, som hviner, at han skal stoppe. Han løfter hende 
op, og hun fortsætter i gadedrengeløb foran ladcyklen. Perlekæden om 
hendes hals svinger fra side til side.

Lyden af et bilhorn får Johannes til at fare sammen. En kvinde med sol-
briller og blomstret kjole kommer ud af en grå Suzuki.

”Hvad vil du,” vrisser Johannes. ”Du skal først have børnene i næste uge.”

”Det er også mine børn,” snerrer kvinden og trækker så hårdt i pigen, 
at hun vælter. ”Undskyld, skat det var ikke meningen.” En tåre rammer 
jorden, da pigen bøjer sig ned efter sin vandpistol. Hun drejer sit hoved 
om efter Johannes, mens hun bliver ført væk. Morens skridt er små og 
larmende i et par højhælede sandaler med similisten.

Drengen løber hen og stiller sig tæt op af opgangen med ansigtet mod 
døren. Johannes sparker hårdt til en sten på jorden, da Suzukien kører væk.
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Saksen
Første gang hun kastede med noget i en diskussion, var det en skrue-
trækker. Den fløj igennem rummet, som havde hun ramt plet med rund-
boldbattet, og lavede et mærke på endevæggen. Hun var ude af døren, før 
han nåede at vende sig om. Efter en times tid kom hun tilbage og kyssede 
ham i nakken, som om hun bare havde været et smut i Netto. Kom hjem 
og satte den gule pose på gulvet.

Anden gang var det en saks, sådan en orange en fra køkkenskuffen, og 
den havde retning mod manden, der gik og lagde tøj sammen. Han så 
den på vej i spejlet og nåede derfor at bukke sig. Hun sagde ikke engang 
undskyld, heller ikke til deres datter, som fik lidt glas i foden på vej i seng.

Til psykologen fortalte han om de billeder, han var begyndt at se for sig: 
en kiste i genbrugsmateriale med hørpude, sønnen med Ninjago-skoleta-
sken på ryggen og hånden for munden, en tyk stråle af blod ud i rummet.
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