
Genkendelse

Den morgen var himlen åkandefarvet, og skyerne hang flydende fra himlen som i snore. Jeg låste 
døren bag mig, og da jeg vendte mig om, gik min bedste ven fra børnehaven forbi. Han hed Eskild, 
og vi havde leget doktor inde bag den store madras i puderummet. Jeg løftede hånden til hilsen, 
men han var allerede videre i sit liv. Hans store fødder trampede i asfalten, som ville han straffe den.
Jeg skulle lige til at råbe efter ham, da jeg på den anden side af gaden så min barndoms 
fodboldtræner komme ud af genboens hus. Han havde fodboldstøvler på, der trak rende i 
perlegruset og var iklædt et gammelt joggingsæt fra Adidas. Striberne kæmpede med hans bulne 
fysik, og ansigtet over den tykke hals var ét busket skæg i sort med hvide stænk. Min arm, der 
allerede hang i luften, fik min krop til at dreje, men han så mig ikke. Han tændte en smøg, og 
tumlede ind i røgen. Jeg slyngede min taske over skulderen. Sikke et sært sammentræf. 

Luften smagte elektrisk, som var hele verden brændt sammen, og startet på ny. Jeg blinkede 
hele tiden, som irriterede noget mine øjne, og sveden piblede i to strømme langs mine skulderblade.
På fortovet kom min søster gående forbi sammen med min nevø og niece. De nikkede venligt til 
mig, og det var alt sammen helt normalt, hvis man så bort fra at de boede 300 kilometer væk. Jeg 
råbte efter dem, men en kvinde med hvidt hår stødte ind i mig. Et øjeblik så vi på hinanden. Så 
genkendte jeg hende. Det var min første chef, fra dengang jeg lige var udklækket fra 
læringsanstalten. Hendes hår var stort som en udspændt skraldesæk, og hun duftede af sandeltræ. 
Jeg rakte ud for at stoppe hende, men hun smuttede ud af min hånd som var hun dyppet i olie. Da 
var det bussen kom forbi.

Bag vinduerne sad folk jeg kendte. Der en fra fodboldholdet, der min kollega fra dengang 
jeg var handicaphjælper i en svømmehal, der min homoseksuelle sambo fra kollegiet (han havde 
altid stamme t-shirts i stærke farver på), der Malene der gik ud af min klasse i fjerde klasse (og hun 
var stadig 10 år), der min hundrede procent afdøde faster Dyveke i en af hendes store, sorte 
sorgkjoler og ved siden af hende min kollega på kontoret, der blev ansat i sidste uge. Jeg drejede 
rundt om mig selv, så slipset slog i øjet, men nåede kun lige at se det bagerste af chaufførens hoved. 
Håret krøllede som en puddels, og jeg vidste at det var min fars kammerat Palle, der i halvfjerdserne
havde drukket øl sammen med far ved det lille formica-havebord med den blomstrede dug, der stod 
på græsset foran vores campingvogn. Ham havde jeg ikke tænkt på de sidste tyve år.

Mens jeg havde gloet efter bussen, var mine ben af sig selv fortsat frem, så meget følger jeg 
mine rutiner, så det var med nød og næppe at jeg undgik at støde ind i de tre 15-årige drenge, der 
gik skulder ved skulder. Den midterste havde fregner på tværs af næsebroen, den højre et hak i det 
ene øre og den venstre et adamsæble i konstant bevægelse. Lars, John og Ivan. De havde banket 
mig på daglig basis igennem hele folkeskolen, men nu virkede de ikke så store længere. Da jeg gik 
frem, delte de sig, og jeg bekæmpede en lyst til at stikke Lars en albue i fregnerne. De var ikke 
ældre, end de havde været dengang, stadig iført stumpede læderjakker og højgule t-shirts med blå 
kanter. Det summede bag mine øjne, som var min hjerne et hvepsebo, der var blevet forstyrret. 
Rundt om hjørnet kom en flok cyklister kørende.

Den forreste var min mormor, der trampede hårdt i pedalerne med de fodformede sko, hun 
havde haft tre af på rad og række i entréen, efter hende Paolo, den brunøjede 11-årig, jeg havde 
leget med under en sommerferie i Italien for evigheder siden og efter ham min første rigtige kæreste
på hendes elskede cykel med det sorte og sølv stel. Efter dem kom flere og flere, en hav af 
mennesker, alle den alder jeg huskede dem bedst. Synet af Paolo fik mig til at gispe. Vi havde 
fanget krabber ved stranden, og aet en hund, hvis ene øre var en klase af flåter og spist is, der faldt 
af pinden for et godt ord. Hans tøj var stumpet og fattigt. Håret virkede støvet. Det var sådan jeg 
huskede ham, uden at have tænkt på hvad han var. Den lave summen i mig steg og faldt, nu mere 
som en motor i bjergvejssving end arrige insekter.

Ansigter gled forbi mig, en strøm af erindring og genkendelse. Bibliotekaren på mit lokale 
bibliotek, der læste tegneserier i smug gik foran min sære ungkarle-grandonkel, der havde boet i 
årevis i Canada og hvis klædeskab var fyldt med dametøj, da dødsboet skulle sorteres, og bag ham 
var den pige, der havde boet på samme vej som mig en enkelt sommer, og som jeg kun havde set 



hen over hækken. Hun var falmet som et efterår, munden bleg-lilla som viol-bolsjer. Da jeg nåede 
til busstoppestedet, vendte jeg mig om, og så ned ad vejen. De paraderede stadig, hver og en, i et 
optog af hatte og frisurer og døde og levende, men alle sammen tavse. Kun lyden af deres cykeltræk
og fodsåler raspede luften til.

Ved pælen med ruteplanerne stod ejeren til den camping-plads, hvor hele familien mødtes 
hvert år til den årlige fætter-kusine fest. Hans bjergstore mave spilede skjorteternene ud, og den 
rødbruskede dobbelthage gyngede, når han trak vejret ind på sin store pibe. Svedpletter formerede 
sig under armene og i brystets kratbevoksning, der tittede frem over den øverste knap. Han var 
venlig og ligetil, som et godmodigt og evigt dyr, en skovgud. Af vane rakte jeg hånden frem, men 
han tog den ikke. Han holdt sit blik fæstnet til den modsatte side af gaden, hvor min brors bedste 
kammerat Torben, som han havde været i garderne med, stod lænet op ad en lygtepæl, kun iført et 
par flåede bukser og en vinknappet grøn skjorte. Sådan havde han set ud til min bror polterabend. 
Jeg lo, fordi han så fuldkommen åndssvag ud. Han tumlede videre, uden at registrere mig.

Bussen trak ind til siden, og sæderne var fyldt, gangen var proppet, der stod bagage og 
tasker, folk holdt planter og bamser, og jeg kendte dem alle sammen. De delte sig omkring mig som 
en bibelsk flod, deres tøj raslede som efterårsløv. Tårerne sejlede fra en mand i brun sweater med et 
påsyet motiv af en vinranker; Bjarke, der erklærede mig sin kærlighed på rusturen. To lyshårede 
piger med rottehaler, der holdt hinanden i hånden og nynnede popmusik; mit første modne forholds 
papbørn. En kvinde med hornbriller og 50er-franskbrødsfrisure, iført gult forklæde med to store 
lommer, en ske stak op af den ene; madmutter på et hotel i Tønder vi overnattede på, da jeg var fire.
Jeg strakte hals, men der var ingen ledige pladser. De andre mennesker stødte ind i hinanden, trådte 
deres nabo over tæerne, eller kom til at puffe til andres pakkenelliker med skarpe albuer. Kun 
omkring mig var der et rum af ro og luft. Ingen kom tættere på end en håndbredde.

Nu boblede ordene i mig. Der var et hallo, et hej og et hvad fanden foregår der, og jeg 
rømmede som en løfteraket for at sende dem ud i verden. Mine læber skiltes, tungen dansede, men 
der kom ingen ord. Jeg var tavs som en krukke. Efter at have forsøgt i nogle minutter, opgav jeg. 
Jeg kunne kun producere uartikulerede støn. Jeg søgte Elise, præsten der havde konfirmeret mig for 
årtier siden og nu stod i ornat, men hun betragtede verden gennem ruderne. Da jeg fulgte hendes 
blik, så jeg at fortovet var stoppet. Vi gled andægtigt forbi, som var bussen monteret på et 
transportbånd, og jeg så nabo-parret, der havde passet vores katte, når vi tog på ferie og ved siden af
dem Misha og Vlad, det rumænske brødrepar jeg havde slået pjalterne sammen med det ene år på 
Roskilde. Mine hænder fægtede i luften. Når jeg ikke kunne tale, måtte jeg bruge tegnsprog. Den 
lave summen hang stadig i mit hoved som en fjern tinnitus, og jeg kradsede mig fraværende på 
ørerne, som en hund der lopper sig.  

Jeg så mig rundt. Der var så mange at vælge imellem. Skulle det være Dennis, min gamle 
kollega, der var blevet tæsket af kræft og aflivet af kemo og nu stod radmager i sit hospitalstøj eller 
Kimmie, der havde siddet i kassen i min Kvickly i femten år, og for hver tur rundt om solen havde 
taget fem kilo på? Efter lang tids overvejelse valgte jeg mormor. Hun sad helt ude på kanten af et 
sæde, med sit strikketøj i skødet. Hun var i gang med et par sokker, og det dæmpede klik-klik fra 
pindene føltes mere trygt end en hånd på kinden. Jeg møvede mig frem til hende, satte mig på hug, 
og viftede med hænderne. Hun reagerede ikke. I frustration greb jeg hende om skuldrene, men mine
hænder mødte ikke hendes skjortebluse. I stedet for krakelerede hun som dårlig maling, for derefter 
at smuldre til støv. Strikketøjet faldt på gulvet. Det gav et ryk i bussen. Da jeg så op, var den ved at 
blive tømt. Som når man vender bunden i vejret på en kande. Den sidste, der gled ud, var min nabo 
gennem otte år, som vi altid fejrede Sankt Hans med, og som insisterede på at hekseafbrænding ikke
drejede sig om kvindehad, men tradition. 

Bussen var fremme ved mit arbejde. Jeg lagde hovedet tilbage og betragtede glasfacaden, 
der spejlede torvets liv. Her myldrede folk jeg kendte mellem hinanden, myrer i en tue, celler under 
et mikroskop. Nogle gik, andre stod, andre igen sad og nogle få lå. Den hjemløse, der havde forsøgt 
at sælge mig Hus Forbi siden starthalvfemserne lænede sig mod en bænk med skægstubbe så stride 
som ståltråd. Hans møre hue var gledet ned over hans øje, og fik hans ansigt til at se indfaldent ud. 
På bænken sad den myndeslanke pedel med nikotin-gule negle og tænder fra gymnasiet i kedeldragt



og træsko. Et sæt skruetrækkere stak op af lommen, og solen skinnede direkte ind i hans øjne, uden 
at han blinkede. Jeg kunne ikke tale til dem. Jeg kunne ikke signalere. Hvis jeg rørte dem, når jeg 
kunne røre dem, gik de til under mine fingre. Så fik jeg en idé.

Fra min taske hev jeg en blok og en kuglepen, og skrev hurtigt mit navn med blokbogstaver 
på tværs af det linjerede papir. Så holdt jeg det op foran Ole, jeg en årrække for omkring et årti 
siden havde samkørt med, fordi han kunne samle mig op foran stationen. Hans fuldskæg var nistret 
tweed, håret en muldvarps rede brudt af issen, der stod op som en forsigtig måne. De grå øjne bag 
de tunge brilleglas var stivnet, men de så alligevel. Han nikkede, og jeg forsøgte at juble, men min 
stemme var stadig forsvundet. For at gøre et eller andet, viste jeg den til min kusine, der var lænket 
til sin kørestol, fordi en spritbilist havde kappet hendes livsbane kroget, da han torpederede hende 
dagen efter hun havde fået huen fra gymnasiet. Også hun nikkede. Jeg lo og viste mit navn frem, 
mens jeg fortsatte frem mod mit arbejdes spejlkonstruktion, og hver eneste jeg holdt papiret op 
under næsen på, nikkede uden at sige noget til mig. Snart blev det mere irriterende end lykkeligt, og
da jeg stoppede foran min chef, hvis røde slips tittede frem under den knappede blazer, lod jeg mig 
ikke nøjes med et nik.

Jeg holdt blokken foran hans øjne. Han nikkede, stoppede, nikkede, nikkede, nikkede. Blev 
ved og ved, som et gammeldags stykke legetøj. Ja, det er dig, sagde hans nik. Ja, det er dig. Til sidst
gik jeg bare forbi ham. Jeg tog fat i døren, men da jeg hev til, gik bygningen i stykker. Spejlglas og 
facademetal faldt omkring mig i en tavs regn, eksploderede i stumper og skår, der smuldrede til det 
samme støv som min mormor. Jeg snurrede rundt om mig selv, en angst karrusel, og så til, mens alle
de mennesker der kendte mig, blev ramt af fragmenter. De brast mod deres velkendte ansigter, og 
blide munde, og kantede ører, og romerske næser, og touperede hår, og svanelignende halse, og 
ædelstensøjne, og der hvor støvet ramte, forsvandt jorden under dem, og trak dem med ned. Til sidst
var torvet helt tomt. Undtagen en bænk, og på den bænk sad en kvindeskikkelse.

Jeg kantede mig langs krateret. Nede i det var det hvidt og sort, et knitrende hav, og fra det 
steg den samme summen, jeg tidligere havde hørt indeni mit hoved. Lyden steg og steg, som en 
højttaler, der tålmodigt blev skruet op mod fuld. Med fingrene i ørerne fortsatte jeg mod bænken 
med den siddende kvinde, men det hjalp ikke. Lyden brusede både indefra og udefra, og lyden 
havde den samme kilde. Mig. Nu, da jeg var kommet tættere på, genkendte jeg kvinden. Det var 
Lise. Min kone. Det menneske, jeg delte mit liv med, sad med hænderne i skødet og ventede på 
mig. Hun så op, da jeg kom gående, og smilede et smil, jeg kendte i en sværm af varianter. Jeg 
gengældte det, lagde mig på bænken med hovedet i hendes skød, og så op på hende. Hun lugtede af 
vaskemiddel og deodorant, hun havde små svedpletter under armene i den hvide hørkjole med det 
spartanske snit og hendes hånd svalede min pande. Så gispede jeg, verdens farver løb af den som 
akvarel i et hav. Med et mærkede jeg en skarp smerte i venstre side af brystet.

Jeg så ned. Der var hvidt og antiseptisk. Sommervarmen havde ormet sig ind i værelset, og 
sveden drev ned over mit ansigt. Endnu et jag. Jeg gispede. Hendes hånd forsvandt fra min pande, 
og hun blev til en febrilsk skygge, der rev og flåede i en snor, der fik alting til at bimle. Rummet 
blev fyldt med en masse mennesker, der alle sammen så mig, og hun gled i baggrunden, mens de 
pressede og maste på mit bryst. Det gjorde ondt, der var gamle blå mærker, de havde gjort det 
mange gange før, de havde gjort det med hænder og læber og stød. Det holdt op med at jage. Mit 
hjerte var blevet skræmt tilbage i brystkulen, hvor det sukkede som et lille dyr, og begyndte at slå 
igen. Jeg hørte dem mumletale, Lise trådte frem, og resten dryppede ud af rummet. Hun grådlo og 
aede mig over panden. Jeg var så træt, at jeg bare havde lyst til at sove. Jeg kendte ikke de 
mennesker, og ville heller ikke lære dem at kende. Det var bedre det andet sted. Der kendte de mig 
alle sammen, jeg vidste hvem de var. Det eneste, der holdt mig her var Lise.

”Du må ikke gå din vej,” sagde hun, og begravede ansigtet i min hals.
Jeg ledte efter ordene, men de var forsvundet fra min tunge. Det eneste jeg fandt, da jeg 

ledte min krop igennem, var et skælvende hjerte, der snart ikke kunne mere. 

 


