
Ludmillas Bryster. 

 

Dokumenter fra en svunden tid – som snart er glemt. 
  

I 1959 var jeg 14 år og nykonfirmeret. 

For en kort bemærkning var min familie flyttet ind hos min Bedstefar og Bedstemor, mens min far byggede vores 

nye hus færdigt.  

Vi var 6 børn med mig som den ældste - og fire voksne. Så enhver kan regne ud, at der var trængsel på det lille 

das, om morgenen.   

Det befandt sig i skuret, ved siden af vaskehuset, og var et ganske almindeligt lokum med et bræt, et hul og en 

spand.  

På de to steder, som jeg havde boet inden, var lokummet også uden døre, så det var ikke den store forandring.  

Det gjaldt om at få besørget det man skulle, inden man gik i seng, for det var ingen spøg, at skulle gå over 

gårdspladsen midt om natten i al slags vejr.  

Vi børn klarede os med Potten, men de voksne måtte tage et Halstørklæde på, og vove sig ud i elementerne. 

Papiret var enten en side fra Demokraten eller et stykke af dette afskyelige papir som vistnok hed 5oo.  

De pralede i hvert fald af, at deres ruller havde 5oo blade – med garanti. 

Der har været mange eksempler på Ungersvende, der har brugt et par timer på at tælle alle stykkerne.  

Som regel manglede der altid et par stykker, eller også var der et par stykker for meget. 

Hvis der manglede et par stykker, kom man hele den opviklede Lokumsrulle i en stor kasse og begav sig til 

forretningen, hvor man havde købt den. 

Da aviserne trængte til lidt muntre pusterum i Halvtresserne, (det var under den kolde krig) dækkede de altid 

disse seancer.  

  

Forretningen var ikke kede af den gratis reklame, og bestyreren stod altid selv for overrækkelsen af en ny rulle. 

Og den kunne snildt være i hans mund, så bredt smilede han. 

Men som Lokumspapir betragtet, var det ikke fem potter pis værd.  

Det var tyndt – det var stift – og det var glat, og det var det allerværste.  

Jeg vil undlade, at komme nærmere ind på alle mine nederlag med 500, men jeg afslører gerne, at jeg for tiden 

bruger Berlingske.  

(jeg har aldrig - aldrig - brugt Demokraten til den slags)   

Hvor var livet dog besværligt, en gang imellem, selv i de gode gamle dage. 

Jeg fatter ikke, at folk får julelys i øjnene når de taler om Fyrrerne og Halvtresserne.  

Det var helt igennem manglernes årtier. I Fyrrerne manglede de stort set alt.  

Undtaget dem der havde noget at bytte med. Og det havde de fleste ikke. 

   

Jeg ved ikke, om der er nogen der ønsker, at være sammen med sin familie døgnet rundt – jeg gjorde i hvert fald 

ikke. 

Min Bedstefar bad mig en dag om, at hente nogle æbler oppe på loftet. 

Vi skulle have æblegrød efter frikadellerne – eller det stegte flæsk. Jeg mindes også en enkelt Kylling eller to, 

men mest stod den på flæsk.  

Sådan set kunne jeg ikke tillade at brokke mig, da vi mest fik grød og fisk, dengang vi boede ved stranden.  

I dag er det jo ufatteligt sundt, men dengang syntes jeg ikke det var noget at skrive hjem om. 

Det ville være utænkeligt, at få mindre end to retter mad hos min Bedstemor. 

Og det reddede hele min sommer. Ikke, at vi fik to retter mad hver dag – men - at jeg fik lov til at være på loftet, 

og være mig selv, en gang imellem. 

Jeg kunne sagtens høre dem nedenunder, men jeg var, vandt til, at abstrahere fra alle de lyde der er i en stor 

familie.  

I nogle år var min yndlingsstilling, - når jeg læste – på knæerne i sofaen og med røven lige i vejret.  

Hvis bogen var spændende, kunne de brænde hytten ned over hovedet på mig, uden, at jeg ville opdage det.  

  

En evne jeg må have arvet efter min far eller mor. 

Jeg husker nemlig engang, da der var kort aften i mors og fars hus - i Thorup på Mols.  

Vi spillede Whist med genboen – Grise Verner.  

Det hed han selvfølgelig ikke, det var bare noget folk kaldte ham. 

I sagens natur avlede han grise, men det var bestemt ikke nogen stor bedrift han havde. 



Der var måske ti grisesøer, og nogle kvier og kalve. 

Far var Socialdemokrat som ’sin far og Verner var Venstremand som ’sin far. 

Det var dog et emne de kun tog op, når de havde fået et par øl sammen. Og hvornår havde de ikke fået det.  

Som regel var det kun på skrømt, at de skændtes, men en enkelt gang gik det over til håndgribeligheder, og det 

var til fars 50 års fødselsdag. 

Da de begge to var kanonfulde skete der ikke det helt store – de slog dog en del huller i luften. 

  

Det var en offentlig hemmelighed, at Verner aldrig havde været sammen med en dame. 

Han lagde for øvrigt heller ikke skjul på det selv. Far, og et par andre skillingede engang sammen til en fræk 

dame til Verner.  

De tog en Hyrevogn helt til Århus, og på vejen hældte de øl på ham, for at tage de værste af hans nerver.  

De tog ikke bare hans nerver, men også det meste af hans førlighed.  

Så da Verner kom ind til den frække dame, havde han stort set kun et stort og idiotisk smil, at vise frem.  

Hun vurderede ham lynhurtigt og fandt ham brugbar – hvorefter hun trak af med ham. 

Ti minutter efter kom Verner tilbage med et endnu større idiotisk smil omkring munden. 

Han havde sit tøj hængende over armen, på nær sokkerne og de lange underbukser. Dem havde han på. 

  

Af samme grund var Verner sygeligt interesseret i mine damer. 

Når jeg besøgte de gamle, skulle jeg forbi hans gårdsplads for at komme hjem. 

Og jeg kunne være sikker på, at Verner selv, eller hans mor opdagede mig.  

Kommer du øver i kouhuset senere, og får en ba'der! Råbte Verner som regel.  

Og så knappede Verner to øl op. Først pustede han skummet af sin øl, så stak han pegefingeren ned i halsen på 

flasken og drejede rundt - 

så kiggede han kærligt på den, og så var han klar til at drikke. Når vi havde taget den første tår, vidste jeg, hvad 

der ville komme.  

Verner lænede sig ind imod mig - og spurgte – Hva så Lårs, hår do fot nout Fesse? 

Og det havde jeg jo næsten altid, (det er sådan jeg foretrækker, at huske det) 

Hvis ikke jeg havde, fandt jeg bare på et spændende eventyr, eller kogte suppe, på nogle af de gamle.   

Verner ligger sådan set inde med nøglen til mit seksualliv. 

  

Han var konstant - hele livet igennem - på jagt efter en kvinde han kunne dele livet med, men fandt hende aldrig.  

Jeg ved heller ikke hvad moderen ville have sagt, hvis Verner lige pludselig kom hjem med en Brud.  

Anna var ikke altid lige nem at bide spids med.  

Han havde ikke udseendet med sig, han var undersætsig og lidt for tyk, og en meget firskåren type.  

Egentlig tror jeg ikke, at det var hans største problem. Hans største problem var øllerne. 

Mange kvinder er stort set ligeglad med, om deres mand er mindre køn. Bare han ikke drikker.  

Der kan også være noget smukt i al grimheden og forfaldet. Prøv bare og tænk på Skoven om efteråret. 

Trods alt, er det jo heller ikke alle kvinder, der er lige kønne.  

  

Verner var en rar og humoristisk mand - med orden i pengesagerne – takket være sin mor, som i virkeligheden 

var Bossen på gården.  

Hun var tidligt blevet enke, og havde knoklet sig en dårlig ryg til. Hun var som regel altid i gang med et eller 

andet, når jeg kom forbi.  

Faktisk tror jeg også, at det var nødvendigt. Verner gjorde ikke indtryk af, at gårdens drift kom ham synderligt 

ved.  

Jeg har været til bal med Verner i det stedlige forsamlingshus mange gange, og det var hver gang den samme 

sørgelige historie.  

Verner bliver fuld, og er en lille smule nærgående over for pigerne. 

Pigen bliver vred og klager til kæresten. Kæresten puster sig lidt op, og går over og tager Verner i krebsen.  

Verner! Siger han, nu slapper du af, ellers ved du godt hvad der sker. 

Verner nikkede ivrigt, han vidste nemlig godt hvad der skete.  

Kæresten vil helst ikke lægge hånd på Verner, da alle kender Verner og hans tilbøjeligheder.  

Senere på aftenen undgår han ikke sin skæbne.  

Han bliver eskorteret udenfor, af to hærdebrede Bønderkarle, hvoraf den ene giver Verner et par kraftige 

lussinger, så han går i knæ. 

Er du ’så færdig? Spørger han – Verner nikkede ivrigt. Og det var han. 

  



Tilbage til kortspillet. 
  

Det gik ligeså hedt til, som det plejede. Det eneste der ikke var hedt var Kakkelovnen, og en gang imellem gik 

far hen og gav den sjat petroleum.  

Den ville ikke rigtig gå i gang, og den osede en del. 

Efterhånden kunne vi høre, at der kommer gang i den. Den begynder i hvert fald, at buldre lidt. 

Katten går hen og lægger sig på Zinkpladen under kakkelovnen, og strækker sig velbehageligt ud. 

Pludselig eksploderede Kakkelovnen med et ordentligt brag, der fik ruderne til at klirre, og lågerne på 

kakkelovnen til at springe op.  

Skorstensrøret blæste ud af skorstenen med en kulsort røgsky og ringene blev kastet op i luften, og landede rundt 

omkring i stuen. 

Katten sprang, eller blev blæst tværs over bordet imellem os, og endte i gardinerne, hvor den hagede sig fast i 

kløerne.  

Efter at have viklet kattens klør ud af gardinerne, og samlet kortene op fra gulvet igen, gjorde vi klar til at gå 

videre med kortspillet.  

Jeg havde lige meldt 11 klør - da det pludselig bankede på ruden. Magnus! Er der én der råber. 

Dit hus det brænder. Ja det er godt med dig! råber far, kom ind og få en øl. 

Det er fanme rigtig Magnus! Dit hus det brænder!  

Og det gjorde det. Det nåede dog kun at blive til en Skorstensbrand, men den erstatning min far fik, brugte han til 

at få lagt tagrør på den sidste længe der manglede. Brandmændene trampede det meste af stråtaget i stykker 

under slukningen, og det udløste en rimelig god erstatning.  

  

Når jeg skulle op i min hule gik jeg ud i gangen, hvor der var en lem i loftet, med en snor i.  

Den trak jeg forsigtigt i, og ligeså stille kom stigen – som var monteret i nogle beslag – glidende ned i min hånd.  

Jeg havde ikke været deroppe siden jeg var barn, og boede i Rønde.  

Der var stråtag, og jeg har altid syntes, at stråtag er hyggeligt på en eller anden måde.  

Hjemme havde vi også stråtag, så loftet føltes gammelkendt og hjemligt.  

Det var lidt støvet, og jeg kunne næsten smage støvet i munden, når jeg lige kom derop, men det glemte man 

hurtigt, når man var opdagelsesrejsende. 

Når solen kiggede ind, kunne jeg se hvor meget støv der var i luften. Så morede jeg mig med at blæse ud i luften, 

og få støvkornene til at danse. 

Hvis jeg sad helt stille, og hørte godt efter, kunne jeg høre alle småfuglene, der havde bygget rede i tagrørene. 

Engang imellem så jeg pludselig en mus, skyde genvej over gulvet i en rasende fart. 

Jeg spekulerede tit over, hvad sådan en mus mon levede af. Hvis man kiggede sig omkring var der umiddelbart 

ikke noget der kunne spises – udover æblerne.  

Og dem kunne de ikke komme til, da Bedstefar havde pakket dem forsvarligt ned.    

  

  

Spærene der holdt stråtaget, var lavet af granrafter der var afgrenede. Simpelt og enkelt. 

De brugte den samme konstruktion i Bronzealderen og Vikingetiden. Sikkert mange årtusinder før. 

Så gammel var huset nu ikke, da jeg tror, at det var fra atten hundrede halvtresserne.  

Rent teknisk eksisterer det stadigvæk, men efter en større ombygning i halvfjerdserne var der kun soklen tilbage, 

da Murerne var færdige med at rive ned. 

Men det ligner stadigvæk sig selv, bare uden stråtag. 

I dag er alt træ lamineret – og trykimprægneret – og høvlet. Det giver også nogle pænere huse, men er de 

hyggelige. Nej - men de er lige.  

Der må også være en grund til, at vi alle standser op hvis vi ser et bindingsværkshus, og siger i munden på 

hinanden – nej, se hvor hyggeligt. 

  

Jeg trak altid stigen op på loftet efter mig, da den stod midt i gangen og spærrede al trafik.  

Og det var altid kisten med bøger der trak i mig. Det var sådan en slags Dragkiste - eller sømandskiste - hvad ved 

jeg. 

Jeg åbnede låget, og forventede halvt om halvt, at der sprang en Trold, eller et andet uhyre ud af kisten, for at 

gribe mig i struben.   

Hvis - der havde været en Trold, havde der ikke været plads til hende, da kisten var fyldt helt op med bøger og 

blade.  



Og det vidste jeg jo godt, men hvis man gider, at lave lidt sandsynlighedsberegning - springer den ud - af en eller 

andens kiste - en skønne dag. 

Der tilbragte jeg stort set hele sommeren.  

Jeg kan ikke huske, om det var en Madras, eller en gammel Sofa jeg fjælede mig på, men jeg gjorde mig det, i 

hvert fald behagelig. 

Der var indtil flere årgange af diverse blade - Ved Julelampens Skær – Ota bøgerne – og Familie Journalen.  

Udover hæfterne og bladene, var der mange bøger – de fleste skønlitterære – men der var dog enkelte om Politik. 

(min Bedstefar havde været aktiv i politik) 

Jeg sprang Julelampen og Ota og Familiejournalen over, og gik direkte til bøgerne. Den eneste af forfatterne jeg 

stadigvæk har en svaghed for, er Carl Muusmand.  

Og grunden er jo nok, at alle hans Romaner foregår i Kunstnermiljøer, eller i Cirkus. Jeg har endda et 

trebindsværk stående af ham. 

Den hedder ”Det gamle København” og foregår i tiden fra 1880 til 1920.  

Og den handler netop om forlystelseslivet, lige fra Kabaret og Teater til Cirkus og Variete.   

Jeg sad jo ikke og læste hele tiden, men cyklede eller gik ned til Stranden engang imellem for at hjælpe far.  

Jeg passede selvfølgelig også min sport i Hjortshøj Egå I. F.   

Da vi kom frem til oktober, gjorde vi så småt klar til at flytte i vores nye hus. 

  

Under de sidste bøger lå der en pakke der var viklet ind i noget lærred af en slags.  

Det lignede noget de brugte i militæret. De brugte ikke kamuflage farvet tøj dengang, men den der militær farve 

er ikke til at tage forkert af.  

Omkring pakken var der viklet nogle tynde læderbånd, der var bundne i en slags knuder jeg aldrig havde set før.  

Jeg sad og lirkede lidt med dem, men kom ingen vegne.  

Hvad nu, hvis der er krudt eller sprængstoffer i pakken, kom jeg pludselig til at tænke på.  

I en fart fik jeg lagt pakken tilbage i kisten. 

Den sidste dag vi boede der, kunne jeg ikke dy mig længere. Jeg var begyndt at arbejde på en møbelfabrik, og 

lånte en Hejltand med hjem.  

Det er en slags overdimensioneret stoppenål. 

Med dens hjælp fik jeg hurtigt lirket knuderne op. Jeg åbnede forsigtigt pakken med rystende fingre.  

Indeni lå der en stor stak gulnede dokumenter. Hvad sprog de var skrevet på, ved jeg ikke. 

Men det var i hvert fald ikke dansk. Og bogstaverne så også mærkelige ud.  

Jeg fik hurtigt bragt pakken tilbage til dens originale tilstand, og jeg vil da gerne indrømme, at jeg følte en vis 

skuffelse.  

  

      

Fem - seks år efter, boede jeg sammen med min bedstefar det sidste halve år han levede. 

Jeg var lige kommet hjem fra Flyvervåbnet, og skulle tilbage til min gamle arbejdsplads, som ligger et par 

kilometer fra min bedstefars hus. 

Har du ikke nogen gamle familiebilleder? Spurgte jeg ham en aften.  

Jo masser! Sagde han. Inde under min seng er der en lille Kuffert af pap – den er fyldt med billeder. 

Jeg hentede den lille kuffert, og lagde den på sofabordet imellem os.  

Jeg åbnede låget, og så med det samme, at pakken med dokumenterne lå øverst.  

Jeg tog tyren ved hornene og spurgte – Hvad er der i den pakke bedstefar? 

Jeg ved det dårligt nok! Sagde Bedstefar. Det er noget Bedstemor kom hjem med engang, da hun havde besøgt 

sin familie i Tyskland.  

Hun havde fundet pakken, da hun skiftede tog i Fredericia. Den var gledet ned imellem armlænet, og siden af 

toget.  

Bedstemor besluttede sig for, at aflevere pakken på hittegodskontoret i Århus, men de havde lukket, da hun kom.  

Så det endte med, at hun sammen med Bedstefar åbnede pakken da hun kom hjem.  

Bedstefar indrømmede, at de begge to var en lille smule skuffede over indholdet. 

Efter at Bedstemor havde bundet omkring pakken igen - med de samme knuder - blev den lagt op i kisten på 

loftet. 

Hvornår var det? Spurgte jeg. Det var i 1955 sagde han, det var det år din far blev fyrre. 

  

Barberen der boede på den anden side af vejen, kiggede ind en aften hvor vi sad med papirerne, og han sagde 

med det samme, at sproget var Russisk. 



Og han var nærmest ekspert, da han havde været kommunist under krigen. Bogstaverne var nemlig Kyrilliske 

sagde han. 

Han sagde ikke, at han var Kommunist under krigen, men det fortalte bedstefar mig. 

Vedkommende der havde skrevet dokumenterne, havde i hvert fald en smuk og regelmæssig håndskrift.   

Vi lod æsken stå fremme, da det skete mere end ’en gang, at jeg sad og kiggede på billeder om aftenen. 

Bedstefar kunne også godt ’li at fortælle historier fra den tid, der for længst var svunden.  

Jeg ønsker sommetider at jeg havde hørt en smule mere efter, hvad han fortalte mig om aftenen.  

Eller at Videooptageren var opfundet. (Jeg vil gerne opfordre folk til at få lavet nogle videooptagelser – inden - 

det er for sent, med deres gamle forældre) 

Jeg forstod heller ikke altid den vemod der sneg sig ind i hans stemme, når han fortalte om sit lange liv med 

Bedstemor.  

Jeg var for ung og uerfaren, til helt at kunne sætte mig ind i den situation, som Bedstefar var i.  

Hans kone var død efter næsten tres års Ægteskab. For ham, var det den største katastrofe i hans liv. For mig gik 

livet videre.  

Kort tid efter bedstefars død, kom min fars ældste søster og hendes mand på besøg. (jeg boede stadig i huset)  

Værsgo! Sagde hun – og overrakte mig den lille pap kuffert - den skulle jeg give dig fra Bedstefar.  

Jeg indrømmer gerne, at jeg fik en lille klump i halsen. 

  

Da huset blev solgt, fik jeg mig et værelse ved stranden.  

Det varede imidlertid kun et par år - inden Skæring Strand – og jeg selv – blev trætte af hinanden.  

Jeg flyttede hjem (til Mols) for en kort periode med alt mit habengut. (tre plasticposer – i den ene, en lille pap 

kuffert)  

Kort tid efter får jeg arbejde ved fjernvarmen i Århus, og gider ikke i længden køre den lange tur mellem Mols 

og Århus hver dag, så jeg får mig et værelse i Århus.  

Jeg lader den lille kuffert, mit smalfilmsudstyr, og nogle få bøger blive tilbage. 

Så tænkte jeg for resten ikke mere på tingene før nogle år senere, da jeg er et smut hjemme. 

Vi sidder ved middagsbordet, da jeg spørger, om der er nogen der har set min plasticpose.  

Min lillebror rejste sig så hurtigt, at han væltede mælken, og forlod stuen i en vis fart. 

Det begyndte så småt at dæmre for mig, og jeg satte efter ham. Han var desværre for hurtig. 

Mor fortalte, at han havde lavet en fremviser til smalfilm, af en papkasse og en kraftig lommelampe. Af film var 

der ikke mange meter tilbage.    

Den lille pap Kuffert havde hun ikke set noget til, og da min lillebror glimrede ved sit fravær resten af dagen, var 

der ingen løsning på sagen. 

Senere på dagen tog jeg jeg Bussen til Rønde, som jeg i mellemtiden var flyttet til.  

Kort tid efter, møder jeg min nuværende kone, og flytter til Randers, og glemmer alt om den lille pap Kuffert. 

  

Efter kort tids sygdom dør min mor desværre her i foråret. (2008) Jeg bliver ringet op af en søster efter 

begravelsen, ang. bodelingen.  

Der var gudskelov ingen penge, men derimod en ufattelig bunke nips. 

Jeg møder op den aftalte dag - hilser rundt – og standser op som ramt af lynet.  

Alle tingene - på nær de store - var kommet i kasser, og stillet midt på gulvet.  

Og hvad ligger der midt imellem husgeråd og nips. Rigtig gættet. Den lille pap Kuffert. 

  

Nu er jeg så heldig, at synge i kor, med en Magister i Slavisk Sprog på Paderup Amtsgymnasium – Ann 

Margrethe Agersnap. 

Hun har brugt det meste af et par måneder med at oversætte Ludmillas Bryster.  

Hun er faktisk ikke halvt færdig endnu, da jeg løbende får Mailet nye sider. 

Der står selvfølgelig ikke Patter i Dokumenterne, da ordet den ukendte forfatter bruger er uoversætteligt.  

Russerne har sikkert lige så mange betegnelser som Danskerne har, for de kvindelige attributter. 

Sangene, hvis litterære kvaliteter, er uimodsagte, bliver oversat til Dansk af vores lokale Poetrice Lissy von 

Scheeloeje Thommesen. 

Senere vil de blive indsunget af undertegnede, og følge med denne bog som bilag.  

Der arbejdes i øvrigt med, at sende udvalgte kopier af håndskrifterne med som bilag.  

Til slut håber jeg, at min kære læser får mindst ligeså mange gode grin ud af det, som jeg har fået. 

  

Optakt og nedtælling 



  

København d. 5 – 5 – 54 

  

Hej Perstrovaritcsh! 
Jeg forveksler ham altid med den anden store Finske komponist Jakku Jakkonen - en fætter til den berømte Poet 

og oliemaler Carl Ogilvey Struttmaier født Nielsen. 

Så vidt jeg ved, har de dog aldrig mødt hinanden, da Carl er vokset op i København, og Jakku Jakkonen er vokset 

op i Helsingfors. 

Han var ældste søn af Brændevinsbrænder Alexander Newsky Jakkonen. 

Hans kone, var den kendte forfatter af Kærlighedsromaner, Alma Finlandia Jakkonen. (når hun skrev sine 

romaner, var det under navnet Sussie La Fantomas) 

Det var et familiefirma og faderen Alexander var fjerde generation i Jakkonen & Søn. 

Jakku blev ret hurtig klar over, at det var ham forældrene havde udset til, at overtage familiefirmaet når faderen 

døde.  

Han følte sig som hovedperson i en af moderens Kærlighedsromaner, når hun fremmanede lyksalighederne ved 

at have sit eget firma - 

med tilhørende position og status i samfundet. 

Han så for sig, hvordan tiden ville henslæbe sig ufatteligt langsomt, når han sad i de støvede klasseværelser på 

Handelsskolen eller Polyteknisk læreanstalt. 

Han havde andre planer med sit liv, så han svarede hende ikke. Desuden syntes han, at hun var for tidligt ude.  

Lad lige min far dø først, og mig blive elleve! Tænkte han. 

  

Hun kom selv fra gode kår. På mange måder kom hun fra bedre kår end sin mand. 

Hendes far havde Provinsens største Korn og Foderstofforretning, der var hjemmehørende på havnen i 

Haparanda.  

Udover korn og foder, havde han et mindre rederi der besejlede de større af søerne i midt Finland, med gods og 

Passagerer.  

Familien havde fast bopæl i Helsingfors, hvor også den seneste og største af Filialerne lå. 

Det var først da de åbnede filialen i Helsingfors, at de flyttede til byen. 

Det var den største dag i Almas liv, for hvem har nogen sinde hørt om nogen, der kunne more sig om aftenen i 

Haparanda.  

Moderen Seimi Mylliläinen, glædede sig også, men det var af helt andre årsager.  

Hun led af noget generende udslet på sine fødder, og den eneste der havde en behandling der hjalp, boede i 

Helsingfors. 

Hendes far – Anttilä Mylliläinen fik hurtigt Brændevinsbrænderen som kunde. 

Alexander var ung – han så godt ud – han var charmerende – og han havde penge på kistebunden. 

Så det varede ikke længe inden hans skæbne, var rettet ind til mindste detalje. 

Det var dog ikke noget han havde den mindste anelse om - og havde han vidst noget, er jeg sikker på - at han var 

løbet skrigende bort. 

  

Han begyndte at komme på små visitter hos Kornhandleren, og han blev ofte inviteret til middag, med 

efterfølgende Teaterbesøg.  

Alexander lod sig bare glide med, af den gode stemning. 

Vældig hyggeligt, sagde han til sig selv, når han sad med Cognacen og Cigaren efter en bedre middag.  

Damerne sad med deres Strikketøj eller Broderi, og fulgte tavst deres samtale om Politik og forretninger.  

Hendes forældre var forsvundet påfaldende hurtigt fra stuen, en aften, da han havde besøgt dem en halv snes 

gange.  

Pludseligt var lyset gået ud, og han mærkede et par famlende hænder på sin krop. 

Han havde gengældt kærtegnene, selv om det kom lidt pludseligt, og han kunne faktisk godt ’li det. 

Efter fem - ti minutter kom lyset tilbage, og døren gik op med et brag.  

Forældrene kom frem i døren, og slog hænderne sammen, og sagde! Jamen jøsses små børn, hvorfor har i da 

ingenting sagt! 

  

Han havde slet ikke ment det på den måde. Han ville bare være lidt venlig over for pigen. 

Og pludselig havde han stået midt i et bryllup. 

Det blev sidste gang han fik lov til at røre hende, udover de tre gange hun var med barn. 

(Hun havde altid gerne villet have tre børn) 



Al den romantik hun svælgede i, når hun skrev nogle af sine afskyelige Kærlighedsromaner, kom ikke længere 

end til hendes fantasifigurer.  

Han måtte dog medgive hende - at våset – som han kaldte det, var en ret indbringende affære. Hun tjente nemlig 

betydelig mere end ham. 

Det var det, der slog bunden ud af Alexander.  

Han begyndte langsomt, at gå ombord i sine egne Produkter. 

Svigerfaderen var der for at mægle. Hvis du er utilfreds med noget! Sagde Alexander Newsky, - 

kan du bare tage hende med hjem igen. Svigerfaderen blegnede og forsvandt skyndsomt.   

  

Svigerfaderen var et par år før Brylluppet, ved et uheld braset ind på Almas værelse, (i Haparanda) i den tro at 

det var hans eget 

Stor var hans overraskelse derfor, da han så to nøgne unge piger i seng med hinanden. Den ene var hans datter 

Alma, og den anden var køkkenpigen. 

  

Allerede samme aften blev der trommet sammen til familiemøde. 

Jeg er skide ligeglad hvem du går i seng med! Råbte Anttilä Mylliläinen, men du har fanme at skaffe mig nogle 

børnebørn,  

Og en mand der kan føre Foderstoffen videre. 

Det var hans livs store traume, at han ingen sønner havde fået. Men når det ikke kunne være anderledes.  

De blev enige om at rykke teltpælene op i forbindelse med åbningen af Helsingfors filialen. 

Og resten er historie. 

  

Da han var tre, kunne Jakku spille små melodier på nogle af faderens snapseflasker, som han havde fundet i 

skrivebordsskuffen.  

Derefter kaldte han på moderen, for at vise hende, hvor dygtig han var til at spille.  

Mærkelig nok blev hun gal, men gudskelov ikke på ham, men på hans far. 

Da han var fem, var han for længst vokset fra flasken, og spillede – udover Violin, også Klaver og Blokfløjte.  

Især Blokfløjten var han ferm til. Alle beundrede den fart hans små fingre havde på, når han spillede variationer 

af Telemann og Vivaldi. 

Blokfløjten var den største og den dybeste af fløjterne.  

Han stod op, og spillede, og lod bare fløjten hvile på en Marokkopude, og efter sigende var det et henrivende syn 

”der gjorde sig” ved deres aftenselskaber. 

Det blev dog klaveret der i sidste ende løb af med sejren. 

Han sad den udstrakte dag og øvede sig på klaveret. Når han havde haft klavertimer hos Professor Labri, gik han 

direkte hjem, og øvede sig videre.   

Moderen måtte næsten true ham til, at gå ud og lege med sine kammerater. Hvilket han hadede.  

Han var træt af Saunaer og Badstuer, og han var træt af at rulle sig rundt i den kolde sne, for derefter, at hoppe i 

det iskolde vand gennem et hul i isen. 

Tilbage i Saunaen piskede de løs på ’en med et smækkert Birkeris. Man blev ren! Tænkte han – men hvor var det 

sjove. 

  

Han var begyndt at høre musik i alting. Et Sjak skovhuggere kunne i hans ører, lave en hel Symfoni når de brugte 

Øksen på træerne.  

Saven var langsommere, og havde en helt anden lyd, og lagde en god bund under øksernes rappe anslag.  

Han kunne også lave små melodier på det træ som skovhuggerne havde stakket ved skovvejen.  

Når han slog med sin træsko, på enden af stammerne, kunne han høre, at de ikke havde samme lyd. 

Det varede ikke længe inden han kunne spille små folkemelodier (han var tre) på stammerne, til Skovhuggernes 

store morskab, for øvrigt. 

Der var også musik i Togets monotone lyd, når det kørte over der, hvor skinnerne var samlet. 

Han regnede ud, at når Toget kørte 100 km i timen, passede rytmen til en Charleston. 

Og det var netop en Charleston, ”Forbidden Love” som var det første han komponerede, i en alder af ti. 

Han var på vej over Ruslands endeløse sletter med tog, da inspirationen meldte sig. 

Familien var på vej hjem til Helsingfors fra Molotov i Rusland, hvor de havde deres Dascha. (Russisk for 

Sommerhus)  

Han havde mødt en sød pige – Ludmilla - i Molotov den sommer, og dengang tænkte han ikke på, at han aldrig 

mere skulle kunne frigøre sig fra denne unge pige.  

Men han komponerede en Charleston til hende, i toget fra Molotov til Helsingfors, i sommeren 1930. 



  

Mange år efter brugte moderen deres kærlighedshistorie som model, i en af sine Bøger.  

Og det ’så hun ret i, da det blev hendes største succes. Af en eller anden grund kaldte hun bogen for ”Nødderne” 

–  

men jeg kan forsikre om, at der ikke optræder så meget som ’en nød i bogen. Mystisk. 

På daværende tidspunkt var det også nødvendigt for hende, at tjene nogle penge, da Alexander var død nogle år i 

forvejen.  

Ikke af druk, som man kunne formode. (ikke direkte i hvert fald) Men han havde uheldigvis trådt på en af Jakkus 

Rulleskøjter i en brandert.  

Nu er det sådan at badeværelset ligger på første sal, lige ud for et vindue. 

Faderen havde væres på toilettet for at tisse og derefter gå på hovedet i seng. Af samme grund havde han lagt alt 

sit tøj undtagen underbukserne.  

Idet han træder ud på gangen stikker han sin ene fod ned i Rulleskøjten og den sætter sig i bevægelse. 

Faderen havde så megen fart på, at han røg lige lukt igennem vinduet – hvor han kurede ned af taget med 

hovedet først - 

og idet han slog en koldbøtte i luften, landede han på kuskesædet, af den Kane der lige havde kørt ham hjem.  

Kaneføreren stod og kissemissede med Kokkepigen som han plejede, og havde sine tanker et helt andet sted, som 

han også plejede. 

Hestene der troede, at der var afgang, spænede nu det bedste de havde lært, tilbage til ”Lasternes hule” til deres 

varme stald. 

der havde Alexander  siddet og drukket hele dagen, sammen med staldkarlen og Kroværten.  

En dejlig tur – normalt - men nu kom han jo lige fra badeværelset, hvor alt hans tøj lå, med undtagelse af 

underbukserne. 

Da der også var barmhjertige mennesker i ”Lastens Hule” (det var hans skyld, at Værten havde råd til at holde 

Volvo) tog de ham ind - 

og satte ham til at tø op ved Kakkelovnen. 

Engang imellem hældte de en snaps imellem hans stivfrosne læber.  

I mellemtiden var der sendt bud efter familien. 

Jakku glemte det aldrig. Han skrev senere en lille Kantate, som han kaldte ”Kong Frost er død” 

Han sad sammen med Tvillingerne og sin mor under det gamle Æbletræ i baghaven og spiste Pæretærte da 

sendebudet ankom..  

Moderen havde råbt på faderen flere gange, da hun vidste, at han elskede pæretærte, men da han ikke kom, 

troede hun, at han var gået i seng. 

  

Faderen overlevede ikke Kaneturen, men han fik en begravelse der var en statsmand værdig. 

Hans svigerfar med sin mest alvorlige mine, førte an i ligtoget sammen med sin kone og datter. 

Damerne havde haft travlt med Frisør og dameskrædder, næsten ligesom i gamle dage, tænkte de begge. 

Børnene var iklædt Matrostøj, (Jakku var tolv, og var ved at gå i gulvet, over Matrostøjet) og de gik sammen med 

resten af familien lige bag ved moderen.  

Der var flere hundrede i følget, og det havde Svigerfaderen forudset, så han have lejet den store sal i 

Håndværkerforeningen til Gravøl og Kaffe med Kringle. 

  

Alma Finlandia Jakkonen samlede børnene - efter begravelsen - til et lille familiemøde. 

Hvis vi bærer os fornuftigt ad kan vi sagtens klare os! Sagde hun.  

Der er nogle forsikringspenge, og der kommer også nogen ind, når vi får solgt firmaet. (der tog hun forkert, da 

firmaet var dybt forgældet)  

Der var dog rigeligt til at leve nogenlunde sorgløst. Hendes bøger gav også et godt tilskud til husholdningen. 

Hvad vil du sige til, at komme på Kostskole! Sagde hun og kiggede på Jakku.  

Du kan komme hjem hver Weekend og i alle skoleferierne, lokkede hun. 

Jakku kunne godt høre hendes lokkende tonefald, og han besluttede sig for, at få en eller anden fordel ud af det.  

Så skal vi også beholde vores Dascha i Molotov! Sagde han, og vi skal holde sommerferie ’der hvert år!  

Alma der ikke kunne drømme om at sælge huset, da hun kissemissede lidt med kokkepigen, (lidt meget) gik glad 

ind på betingelserne. 

  

Han befandt sig godt på kostskolen. De fleste af eleverne var flinke, og dem der ikke var, ignorerede han bare.  

Han fik hurtigt en Mentor blandt Lærerne, nemlig Musiklæreren Myllilä Vänhünen.  



Denne spillede Jazz i fritiden sammen med et par andre af lærerne og det varede ikke længe inden, at Jakku sad 

med, et par gange om ugen. 

Han kunne godt lide at spille Jazz, men han kunne mærke på sig selv, at han havde melodier der pressede på for 

at komme ud. Og det var ikke Jazz.  

Han havde for første gang stiftet bekendtskab med Finlands største Komponist, Jean Sibelius. 

Han havde hørt ”Finlandia” og ”Valse Triste” og der havde åbnet sig en hel motorvej af følelser i hans indre.  

Det var ”hans” musik - det var han ikke et øjeblik i tvivl om. 

Da han havde taget beslutningen, var det det, han lagde alle sine kræfter i.  

Han var dårlig nok færdig med sin Studentereksamen før han startede på Musikkonservatoriet. 

I musikerkredse blev han regnet for at være vidunderbarn, og fik ret tidlig store opgaver som Solist på Klaveret, 

og lejlighedsvis Blokfløjten.  

Disse opgaver var sammen med Konservatoriets store Symfoniorkester under ledelse af Harry Pÿÿlliläinen.      

Men ellers gik han på Komponistlinien hvor han startede med at komponere børnesange, og ganske langsomt 

arbejdede sig op til, at komponere voksen musik 

Lige efter krigen kom der bud fra København. 

Hans far havde en søster der boede i København., nemlig Lone Newsky Jakkonen, med en søn på hans egen 

alder – Carl. 

Han havde aldrig mødt nogen af dem, men der skulle ikke gå lang tid. 

  

I København 

  

Hej Perstrovaritcsh (som vi sagde ved mine hjemlige floder) 

Jeg håber dine forskellige rivegilder er gået godt. Hvis ikke – vil du sikkert finde min fortsatte beretning om de to 

fætre –  

henholdsvis fra Finland og henholdsvis fra Danmark, en smule malplaceret. Men som det gamle ordsprog siger –  

  

Hønserødder og gullefødder 

og halsen af en due 

ham der skyller øllet ned 

han har ingen Frue. 
  

Og smukkere kan det vel næsten ikke siges.  

Jeg blev netop i dag komplimenteret for mit Danske, men jeg fortsætter med at skrive på Russisk. 

  

Nu talte vi en del om fætteren fra Finland i sidste afsnit, så i dette afsnit syntes jeg at vi skal koncentrere os om 

en af Danmarks nationale helte. 

Carl Ogilvey Struttmaier født Nielsen. 

Som man kan se på navnet var der både en tysker og en englænder inde omkring undfangelsestidspunktet, da der 

var flådebesøg i København i de dage. 

Og lille Carl arriverede planmæssigt 9 måneder senere. For en sikkerheds skyld døbte Lone barnet, så det var 

dækket ind. 

Med vilje så hun bort fra den flotte Russiske Officer med det helt umulige navn – Olchanskij Fjodorevitch 

Knepperowitch.  

Hun så med gru for sit indre øje, hvordan Carl ville blive drillet i folketinget. (det var ’der hun regnede med, at 

Carl ville lægge sit arbejde)  

Hun kunne tydelig se for sig, hvordan hele salen undertrykte det, der først var en fnisen, men snart gik over til 

højlydt munterhed –  

for til sidst at ende i en skraldende latter. 

>Og så vil det ærede medlem Hr. Carl Ogilvey Struttmaier Knepperowitch født Nielsen gerne fremlægge 

lovforslag - 

om begrænsning, af de Radikales dårlige indflydelse på den danske politik, og deres store bidrag til vælgerleden< 

  

Lone gyste ved tanken, da hun tænkte den. Hvad ville hans far ikke tænke, hvem det så end var.  

Hun skulle også til at passe på! Sagde hun til sig selv. Selv om jeg ikke er så vild med Carl, som jeg er med de 

seks andre, er han alligevel min søn.  

Og det var det eneste hun var helt sikker på.   



Men Lone kunne trods alt se, at selv om navnet var umuligt, var der ikke noget galt med hans politik. 

Poul gav hende da også ret mange år efter, da Carl for længst var blevet voksen. 

Loone! Sagde han. (på sin helt egen karakteristiske måde) Jeg kan se en statsminister når jeg ser ’en.  

Men en Statsminister er nødt til at have et ganske almindelig Dansk navn såsom – Estrup, Stauning Alberti og 

Schlütter.    

Nu blev han imidlertid ikke Statsminister, men Poet og Kunstmaler, et valg af karriere der passede ham selv 

bedre, end hans mor.  

Da det varede 30 år, før Poul kom ind i billedet, var han ligeglad. 

  

Da det rygtedes, at den kendte kunstkritiker Simon Rindal Schvin, var faldet på røven over Carls kunst, tog 

tilstrømningen til hans udstillinger til, med uanede højder. 

I sine memoirer skriver Rindal Schvin, at den eneste grund til, at han faldt på røven var, at han gled i en af Carls 

sokker, som han havde brugt til at onanere i.  

Altså Carl. 

Simon Rindal Schvins efternavn var selvfølgelig købt, men han havde taget det navn, som folk kendte ham under 

i forvejen.  

Den eneste gang han så noget af interesse i Carls hjem, var i hjørnet af det store franske Landkøkken. 

Det var det hjørne som Carl blev forvist til, når han var uartig. Og da Carl altid var uartig tog han mere eller 

mindre permanent ophold i hjørnet.  

Simon Rindal Schvin stod som ramt af lynet da han så dette første forsøg på Installations kunst. 

Man kunne følge hele årtiets Vælling og Fløjlsgrød, der med tiden havde antaget de mest fortryllende farver.  

De brune farver fremkom af hans rundhåndede brug af Kanel, som han med kraftfulde kast, kastede på den 

endnu varme grød, når den hang på vægen.  

Der var hele paletten, om man så må sige.  

Midt i sceneriet stod Carls gamle puslebord og den lille stol med håndjernene.   

Under vinduet var der en Reol, som hans far havde skåret ud af en lille Cigarkasse. I Reolen havde han alle sine 

bøger og sit legetøj.  

Oven på reolen stod der en række pokaler, som han havde vundet i Junior Kapgang i Frederiksberg 

Fodsportsforsyning.  

På en hylde over vinduet stod der nogle syltetøjsglas med et besynderligt indhold. 

Noget af indholdet i glassene lignede Tarme. I andre glas var der noget der lignede indvolde. 

Det største af glassene indeholdt to heste ører, lidt småkød af højre inderlår, og en hestemule. 

Selv om man er hærdet som Kunstanmelder, og har set alt, måtte han indrømme, at hestemulen gjorde ham glad. 

Han havde to teenagepiger der begge havde en Hest. Og de to elendige krikker kostede det hvide ud af øjnene 

hver måned.  

For ikke at tale om Ridebanen – og stalden med plads til ti heste.  

Og en Ridelærer – som han havde mistænkt for at kissemisse med konen. 

Jeg er til grin for mine egne penge! Tænkte han. Så sent som dagen før, havde han ’set Ridelæreren i Brugsen 

iført hans – Rindal Schvins - bedste sæt tøj.  

  

Han studerede seddelen der var slået op ved siden af Installationen.  

Det var gudskelov ikke Carl der havde slagtet hesten, men hans gode ven, lille Bjørn Nørrehus som han havde 

gået i børnehave med. 

Gad vide hvad han skulle have for at slagte to heste! Tænkte han.  

Hesten – der for øvrigt var tip tip tip oldefar til Tarok – skulle spises under krigen, hvis de kom til at mangle 

mad.  

Selv om det var tæt på nogle gange, slap de for at åbne nogle af glassene. 

Ærgerligt nok! Havde Carl ofte tænkt, Han var også træt af, at hestens øjne fulgte ham, ligegyldig hvor han var i 

køkkenet.  

Selv når han malede med vælling kunne han mærke dem i nakken. 

Øjnene lå i et glas sammen med sammen med leveren, og det meste af manken.   

Hesten havde været seks år i avlen, efter en stor og glorværdig indsats på Travbanen, så man kan ikke sige, at 

den manglede noget.  

Hvis man havde spurgt Tycho Brahe, som hesten hed, ville den have svaret - at den holdt mest af avlsarbejdet.  

Den regnede det nu ikke for arbejde. 

  

Simon Schvin måtte støtte sig til sine fødder, da han så dette mageløse eksempel på moderne kunst. 



Han følte hvordan sveden rislede ned af ryggen på ham, og hans hænder blev klamme og utrygge. 

Og så var det, at han gled i Sokken. 

Han ville træde et skridt tilbage, for rigtigt at betragte installationen, da han kom til at sætte sin ene fod oven på 

sokken - 

og benet forsvandt som ved et trylleslag under ham. 

Sekunder efter fandt han sit ben i kælderen – sammen med resterne af ham selv. 

Selv om det kostede fire måneders indlæggelse på Hospitalet, og ligeså mange måneders genoptræning, roste han 

alligevel Carls første udstilling.  

  

Det var da Carl kom i puberteten, at hans små klatter lå overalt i lejligheden, (undtagen dem der lå i sokkerne) en 

enkelt gang, var også Lone kommet galt af sted. 

Hun var i gang med sin daglige Ballettræning, som hun altid sluttede af, med et par høje spring og nogle raske 

Piruetter.  

Under en Piruette, kunne hun mærke, at der pludselig blev glat, og Piruetten gik hurtigere og hurtigere, og 

standsede først, da hun stødte ind i spisebordet - 

og ved samme lejlighed, rev den vase ned, som hun havde fået fra Bestyrelsen i ”Haveforeningen Grønmark” for 

mange år siden.  

De udgav i sin tid en lille pjece der hed - ”Selskabet til Grønkålens fremme” 

Hun var inviteret med til en gang Grønkålssuppe dengang. Hun havde siddet sammen med Bestyrelsen i et af 

Husene, og hygget sig gevaldigt.  

Til Grønkålssuppe hører der som bekendt både øl og snaps til, og dem gled der efterhånden en del ned af.  

Hun skulle på Dasset på et tidspunkt, men kunne pludselig ikke rigtig finde ud af det.  

Hun mærkede et par venlige hænder der samlede op på hende, og hjalp hende ud på toilettet.  

Manden stod udenfor og ventede på hende til hun var færdig - og fulgte hende omsorgsfuldt ind på sin plads 

igen.  

Hun hævede - med besvær - sit blik, for at se på manden. 

Uhm! Tænkte hun – han ser da ikke værst ud. Og et flot lille overskæg har han også.. 

Manden smilede til hende. 

Hvor er din hytte? Spurgte hun. Den ligger lige her ved siden af! Sagde han. 

Jeg trænger til at se en sommerfuglesamling – lige nu – sagde Lone. 

Kan du klare dig med en malerisamling? Spurgte han. 

Ja! Sagde Lone. 

  

Et par måneder senere, da hun opdagede, at hun var gravid, tænkte hun igen på manden fra Kolonihaven.  

Og uanset hvor meget hun tænkte sig om, kunne hun kun huske mandens fornavn. 

Jeg hedder Vilhelm! Havde han sagt. Eller var det Freddie - hun kunne ikke huske det. 

Hun havde dog en anelse om, at han var kunstmaler, men hun var ikke sikker.  

Han var nu ikke den eneste hun tænkte på i forbindelse med graviditeten.  

Hvis hun skulle være ærlig, havde hun hængt hjernen op på knagen, inden hun gik hjemmefra, nogle gange i 

sommerens løb. 

Det endte med, at Præsidenten for Landbrugsrådet Godtfred K Nielsen blev dømt som barnefaderen. 

Han kiggede da også lejlighedsvis ind, med en lille gave til Carl, når han var i byen. 

Hvad Richard Ogilvey og Florian Struttmaier angik, kunne det være lige meget, da der ikke var nogen af dem, 

der overlevede Krigen. 

  

Efter hans Vælling periode holdt Carl nu et par års pause hvor han helligede sig normale teenagesysler.  

Såsom, at terrorisere sine mindre søskende og sin mor.  

I længden tilfredsstillede det ham ikke, så han investerede nogle penge i et lærred og nogle farver.  

Han følte med det samme, at her var han kommet på den rigtige hylde. Han elskede at indtage et lærred, som han 

sagde.  

Det blev en besættelse for ham, og det var også en af de ting som kritikken nævnte.  

Han debuterede i 43 og nåede at blive berømt inden Krigens afslutning.  

Og det kan nok være, at han vakte opsigt.  

Hans store figurkomposition ”Tre unge jomfruer viser deres Bryster” vækker stadigvæk opsigt hvor det vises. 

Ved samme lejlighed mens han veltilfreds sad og kiggede på sit billede, digtede han det første af sine storslåede 

digte, ”Svedne Svende” 

  



Svedne Svende.   
  

Svedne svende med listige smil 

Jeg kløver min skal med min bue 

Jeg kryber på bugen i helt egen stil 

Bare jeg blir i min stue 

Og gerne lidt selskab med solkongens datter 

Den unge jomfru med de store patter. 

  

Brunstige tyre med hornet på sned 

Det lakker så småt hen ad morgen 

Hvad skuer mit øje – en gammel ged. 

Den skutter sig heftigt i sorgen 

Imens vi afsynger lirekassemandens datter 

Tænker vi på den unge jomfru med de store patter 

  

Skuder de mødes på sortladent hav 

De brydes i brænding og skumsprøjt 

I går jeg skiftede mit nav 

Min bil og jeg går lidt halvsløjt 

Til skæbnens luner, jeg har kun latter 

Min lille skat, med de store patter. 

  

I Finland.  

  

Man forstår jo godt, at hans fætter, den store finske komponist Jakku Jakkonen, at da han havde læst bogen, satte 

sig ned og komponerede det - 

der nok i fremtiden vil sætte standarten med hensyn til moderne symfonisk musik.  

”Kuksi eerho kekkonen patileinen” som den hedder på originalsproget. Det har dog ikke forhindret den i at 

sprede sig som en brand i tundraen.  

Symfonien starter langsomt med, at trianglen har en lang og hidsig solo, mens resten af orkestret tager sig en 

ølpause.  

Flere af blæserne har udtalt til førende aviser - At det er rart med en komponist, der også varetager musikernes 

naturlige behov for væskeindtagelse –  

og helt legalt får en blæser på.  

Under trianglens afsluttende tremoloer vågner resten af orkestret op, og sætter ind med den indsmigrende ” Hvad 

har du under kjolen Lisbeth” -  

hvor melodien ligger i førsteviolinerne og bassen ligger i bassen. 

Det er for øvrigt lidt sjovt, at han har fået sin kusine med blandt førsteviolinerne.  

Hun kommer oprindeligt fra Onanistrikov, hvor hun fik sin uddannelse hos Professor Spradebassewitc som 

spåede hende en stor fremtid.  

Det fik hun også, men det var ikke der, han havde tænkt sig.  

Efter anden verdenskrig, hvor hun havde været ansat i et af de korps der rejste rundt lige bag fronten for at 

underholde de soldater der skulle i krig - 

blev hun hængende i Hamborg, hvor de var vilde med hendes violinspil. 

  

I Hamborg. 
   

Nu var det sådan, at der lige efter krigen var en udtalt mangel på mænd.  

Der var mange millioner døde, og ligeså mange sad i krigsfangelejre – de fleste i Rusland. 

Mange af kvinderne solgte sig selv for en pakke cigaretter, eller 2 løse hvis man var alvorligt trængende. Efter 

cigaretterne selvfølgelig. 

Det opdagede Ludmilla, der lød det gode, og i Rusland ganske almindelige navn Jeskasutdejskaje, og det var et 

navn hun var umådelig stolt af.  



Som de fleste russere havde også Ludmilla næse for en god forretning. Hun allierede sig med den lille trio hun 

havde til at akkompagnere sig.  

Pianisten og hende selv, ofrede sig frivilligt for fædrelandet. Det generede hende ikke at sprede benene for en 

pakke cigaretter -  

eller en dåse Irsk Stuvning - eller et par plader chokolade. 

Det var straks værre med pianisten. Han var ikke meget for det der med at sprede ben. Han syntes de Russiske 

mænd var så store.  

Men når han tænkte på profitten glemte han sin smertende bagdel, og tænkte på de store planer han havde for 

fremtiden. 

Han var kommet 2 timer før koncerten forleden dag, og var gået ned i deres fælles garderobe, hvor han straks 

gjorde sig klar til det ritual han lavede hver aften.  

Han satte Niels Bohrs tredje symfoni på grammofonen, greb den dirigentstok han havde stukket net i vasen med 

blomsterne, slog myndigt an, og begyndte at dirigere.  

Noget begyndte at dæmre for ham, da han pludselig opdagede, at det han troede var en dirigentstok, var en 

spegepølse. 

Og pludselig myldrede de to andre ind, og råbte og lo, mens de viftede med rugbrød og krydderfedt, og sild, og 

snaps.  

Hvem ville ikke gerne sprede sine ben for sådanne herligheder. 

  

Først spiste de hvad de hver især kom med, men der gik aldrig lang tid før de greb deres instrumenter og kastede 

sig ud i deres hjemlands vemodige toner - 

der nok kunne få en tåre til at trille. Ludmilla spillede alt det sjove, og de andre fulgte med så godt de kunne. 

Når hun lagde violinen til sit voluminøse bryst, tog buen i hånden - og langsomt førte den op til violinen, kiggede 

hun på de andre med sit helt eget blik -  

og så var det som om der gik en engel gennem stuen. 

De spillede Volga Lied Af Frantz Lehar (han er tysker) (øh Østriger) Nåh det er også skide lige meget – han var 

genial.  

Når de havde spillet 40 – 50 numre var forestillingen oppe på scenen for længst forbi, men da publikum alligevel 

sad i beskyttelsesrum, var de hujende ligeglade. 

  

Under al den musikalske udfoldelse begyndte Ludmilla at få den rødme i kinderne - hun var så kendt for - 

derhjemme i Torskestivskigade Nr. 91. 

Hun husker tydelig hvordan Sverdlovsk og Himstregimski løb efter hende hver gang hun gik uden for en dør.  

Først fangede de hende, og derefter trængte de hende op i en krog.  

Allerede på lang afstand kunne hun se, at de var ophidsede. De så mærkelige ud i ansigtet.  

Når hun så var trængt op i en krog, trak hun op i kjolen, og tog et tag i trussekanten og trak langsomt sine trusser 

ned til - 

hvor man lige anede det øverste af hendes kønsbehåring. Sverdlovsk og Himstregimski gloede da også henrykt 

det bedste de havde lært.  

Og de havde lært meget.  

Det var alt hvad der skete. Hun følte ofte en vis skuffelse over, at det ikke var mere, end to savlende ungersvende 

med bumser over hele hovedet.  

  

Tilbage til garderoben. 

Under sidste del af gildet havde dirigenten fisket den rigtige dirigentstok op af blomstervasen (som man husker, 

havde han først snuppet en spegepølse). 

Han kiggede forbløffet på den, der hang nok så nydelig små æbler i sidegrenene på dirigentstokken. Aha tænkte 

han –  

hvor fanden var det nu jeg købte den skide pind, det her må der være en helvedes masse penge i.  

Imidlertid nåede han ikke at tænke ret meget mere, da han pludselig hørte Ludmilla råbe – Så er det nu drenge!  

  

(Illjitcs nostrakovitch per) Pianisten mærkede rødmen skyde op i kinderne og ned i bukserne.  

Den eneste grund til at han var med i orkestret var stort set personalegoderne.  

De penge han tjente kunne han ikke bruge til noget, da der ingen varer var.  

Pianisten kunne mærke den brændende hede i kinderne. Helt fra sin ungdom havde han døjet med den 

forbandede rødmen.  



Det var startet dengang ham og gutterne havde stået foran indgangen til det lokale Bankocenter for at kigge på de 

damer der skulle ind og spille banko. 

Han og gutterne stod med deres gamle skærveknusere, og kom med tilråb til damerne. 

Engang imellem kastede de sig på jernhesten og cyklede frem og tilbage.  

Så satte de et lille papstykke fast på skærmen med en klemme og bøjede den ind på egerne, og så lød det akkurat 

som en Motorcykel. (næsten) 

Han havde aldrig kunnet li’ de små magre på hans egen alder, og desuden viste de slet ikke hvad det drejede sig 

om. De kendte slet ikke spillet. 

Dengang boede han i Dnepropetrovsks i sommerferien, hvor han var på svagbørns koloni, arrangeret af 

Københavns kommune.  

Det kostede ikke hans forældre noget, så de tog altid en udlandsrejse med hans brødre, hvor de slog gækken løs. 

  

Er vi ved at være klar gutter! Råbte Ludmilla. Forventningsfulde satte de sig i en rundkreds uden om hende og 

kiggede med store øjne. 

Hun satte sig ned på en stol, spredte benene let tog fat i kjolesømmen og rykkede op, til lige under brystet. 

Så fremdrog hun en pose med et svagt klirrende indhold, fra de yderste omfangsrige trusser.  

(Det var kun trusserne der var omfangsrige, da det inden under ikke fejlede noget) 

Hun hældte posens indhold ud på en plade som lå på et lille bord foran hende.  

Er vi klar spurgte hun? Vi starter med nummer 32 – 32 gentog hun. Gamle Ole – Gamle Ole. O.s.v.  

Pianisten begyndte at lægge brikkerne på med rystende fingre. Han følte, at han var kommet i himmerige.  

Hvor fandtes der måske andre orkestre hvor man spillede banko i pauserne. 

Der var kun et andet sted han kunne tænke sig at spille, og det var i den nye komet inden for kammermusikken 

Jakku Jakkonens orkester. 

Hans grammofonplader kunne også fås under krigen. Der gik rygter om, at tyskerne smeltede dem om, og lavede 

kanoner af dem.  

Ludmilla havde fortalt - at i stedet for banko - spillede de kiks i pausen. Da hun fortalte det - følte han - at han 

lyste op som et fyrtårn. 

  

Dagen efter det berømmelige bankospil, hvor Pianisten havde vundet en kam der manglede 5 tænder – og 2 halve 

med erstatnings ost. (ersatzkäse)  

Og en halvpart af Vestvolden som tyskerne just havde tabt, sad pianisten og Ludmilla på den eneste bænk der 

havde undgået de allierede flyvemaskiner.  

De havde netop overtaget bænken efter et par herrer, hvoraf Ludmilla syntes at genkende den ene, men hun 

skubbede det fra sig igen. 

Pianisten betalte manden der havde lejet bænken ud med den ene ostemad. Manden greb begærligt ostemaden, 

og spiste den i store grådige mundfulde.  

I får et kvarter - fik han sagt ud igennem osten.  

Han stod og kiggede sig over skulderen hele tiden. 

Køen af folk der gerne ville leje bænken, slangede sig mindst 2 blokke væk. Han havde stjålet bænken og stillet 

den ind i sin egen have –  

derefter havde han skrevet et skilt – og så var den hjemme. Der kom mange forskellige slags folk for at sidde på 

bænken. 

75 % var kvinder, da mændene ikke var vendt hjem fra krigen endnu. De mænd der var - var ældre eller 

krigsinvalider.  

Han kunne især godt lide at leje ud om aftenen og om natten, da det mest var unge mennesker der ofrede et par 

Pfenny eller tre.  

Ikke så snart de havde bænket sig, før de hev lærebøgerne frem og ivrigt gav sig til at studere. 

Immelmann Rhonkedorff, (Eks Stabsofficer) som udlejeren hed, kunne mærke sit stortyske hjerte svulme i sit 

bryst.  

Godt nok havde de tabt første halvleg, men der var rigelig tid til at vinde anden.  

Og med den slags unge kan det ikke vare mange år inden Tyskland igen er Europas førende land. 

  

De eneste af sine gæster han ikke kunne li var de perverse. 

Og det var dem, der ikke sad mindst 30 centimeter fra hinanden. Hans første indskydelse var at forbyde det, eller 

forlange dobbelt betaling.  

Men han blev langsomt draget ind i det smuds han i så mange år havde fornægtet. 

Trods alle de mange liter koldt vand han havde pøset ud over sig selv, var han ikke kommet et skridt længere. 



Sommetider, når han var længst nede, kunne han ikke lade være med at tænke på, om hans afholdenhed, måske 

kunne kædes sammen med hans og hans kones -  

Frau Rhonkedorff (født kejthåndet) barnløshed.  

Han gav krigen skylden, for en normalbegavet stork, kunne overhovedet ikke drømme om at flyve hen over 

Europa. 

Den kunne jo hvert andet minut risikere at få et eller andet projektil i røven. 

 Når han luftede sit synspunkt for de andre i staben var de fleste på linie med ham, og de andre sagde ikke noget.  

Han syntes dog, at det var påfaldende så meget hoste der var i krogene ved disse lejligheder. 

Ja – ikke engang hostepastiller kan man få mere, tænkte han. 

  

Under Immelmann Rhonkedorff sidste betragtninger er Ludmilla kommet i tanke om hvem den ene af herrerne 

på bænken var.  

De to herrer var kommet et par hundrede meter væk. 

Ludmilla springer ophidset op og råber så højt som hun kan, Folke! Folke! 

Ludmilla og Pianisten rejser sig op fra bænken og vinker alt hvad de kan. 

Folke! Råber de igen.  

  

Immelmann Rhonkedorff kiggede taknemmeligt efter dem og råbte - næste bitte!  

Frem trinede en mand, som Immelmann syntes, at han havde set før.  

Manden var fulgt af to yngre herrer med vagtsomme øjne, som de da også brugte flittigt ved ar flirte med alt der 

havde skørt på.  

Den gamle var de ligeglad med, selv om de var livvagter for ham. 

Den gamle herre havde redt sit hår modsat førerens, som altid sad til venstre. Dette her sad til højre.  

Han kom pludselig i tanker om, at på fotografier er motivet spejlvendt, og han kunne mærke hvordan det rislede 

helt ned ad ryggen og ud i hælene. 

Han bøjede sig ind over den ældre herre, og hviskede ind i hans øre – De kan altid regne med mig, mein Führer, 

der står millioner bag os.  

Han sænkede sin hvisken yderligere og sagde, Kan de ikke kende mig! Jeg er Immelmann Rhonkedorff! 

Manden kiggede overrasket på ham og sagde på tysk, med en fed Amerikansk accent, minsæl om ikke de har ret, 

de ’er jo Immelmann Rhonkedorff. 

Tillad mig, at præsentere mig, mit navn er General Marshall, og jeg har hermed den ære at arrestere dem for 

overtrædelse af næringsloven.  

De Amerikanske okkupationsstyrker har brug for bænken til rekreative formål. 

Nu forlader vi bænken, måske for evigt – hvem ved. 

  

Som bekendt fandt man Immelmanns kranie for et par år siden. Det blev gravet op i forbindelse med noget 

kloakarbejde.  

Bænken er nu udstillet på hjemstavnsmuseet i Hamborg efter at have ført en kummerlig tilværelse siden sidst i 

fyrrerne.  

Det var først da de ryddede grunden (grundejeren var ham med kraniet, og han kunne af gode grunde ikke gøre 

det) at de fandt ud af, at haven rummede en bænk. 

En af arbejderne begyndte pludselig at danse krigsdans, men de andre fik ham hurtigt pacificeret da de havde haft 

krig nok.  

Han havde siddet på bænken med sin skolelærer under krigen, og diskuteret etiske og filosofiske 

problemstillinger et kvarters tid, mens de sidste bomber føg om ørerne dem. 

Og nu stod den på museum! Selv om mandagen var der fuldt hus.  

Det var mest gamle folk, der kom slæbende med deres børn eller børnebørn.  

Bænken var fyldt med utallige hjerter og navne der var skåret ind i træet. Enkelte hagekors var der også blevet 

plads til. 

  

Imens havde Ludmilla og Pianisten indhentet parret, de var i løb efter.  

Herren hun havde genkendt, kiggede overrasket på hende og sagde - det er sandelig længe siden Ludmilla! 

Hvordan slap du ud af Stalingrad?  

Jeg blev taget til fange af Tyskerne! Sagde Ludmilla. Af en eller anden grund lod de mig beholde livet.  

Hun klappede på Violinkassen - det har måske noget med den at gøre! Sagde hun. 

Sikkert! Tænkte Herren – og kiggede på hendes bryster 



Han åbnede sine arme, som hun øjeblikkelig kastede sig i. Efter en del kyssen og krammen hvoraf Pianisten fik 

sin del, holdt de endelig inde. 

Må jeg præsentere Grev Folke Bernadotte som er berømt i hele Europa! Sagde Ludmilla.  

Pianistens overkrop bukkede som en foldekniv helt ned til jorden mens han kunne mærke at blodet skyllede ham 

til hovedet. 

Kan jeg gøre noget for dig Ludmilla? Spurgte Folke. Ja! Sagde Ludmilla, kan du skaffe os til København.  

Jeg har en aftale med min fætter Carl Ogilvey Struttmaier og en gammel ven af mig – den finske komponist, 

Jakku Jakkonen om et par dage.  

Den unge mand jeg har med i dag, er min Pianist og dirigent, Bent Fabricius Olsen.  

Ved lyden af sit navn farede Pianisten sammen, og tabte i befippelse sit transportable klaver som han havde stået 

med under armen.  

Mens han rodede rundt nede på jorden for at samle stumperne af klaveret fik han pludseligt øje på adjudantens 

velformede ben og lægge - 

og han mærkede igen den forbandede rødme skylle op i hovedet på ham.  

Han tvang sig til at møde hans øjne, og han kiggede ind i et par ufatteligt smukke Blå øjne. 

  

I løbet af ingen tid var rejsen til København arrangeret. Det viste sig, at Folke Bernadotte skulle til Stockholm, 

og allerede rejse den samme aften.  

Han og adjudanten havde såmænd bare lejet bænken et kvarters tid for at nyde udsigten over den sønderskudte 

by for sidste gang. 

Sådan skulle alle Tyske byer se ud, havde de sagt til hinanden.  

Chaufføren og Adjudanten i selv samme person, gav sig straks til at fylde erstatsningsbenzin og erstatsningsvand 

på bilen. 

Han hed Calle – og ikke Svensson, som man ville tro, men Calle På Spången.  

Pianisten smagte på navnet og ønskede, at det var Calle han smagte på.  

Han havde for længst lagt mærke til Calles store næse og store fødder, og vidste hvad det betød.  

  

I Danmark. 
  

 På vej mod den danske grænse, mødte de utallige tyske soldater til fods.  

De fleste af dem havde været med til at besætte Danmark, og var nu på vej hjem.  

De var stort set tomhændede, og bar kun på det militære udstyr der ikke var for tungt.  

Da de kom til grænsen forstod de hvorfor.  

Alle tingene som tyskerne havde samlet sammen i løbet af de 5 år, blev taget fra dem, og lå i store stakke overalt.  

Ved grænsen blev Folke genkendt og det gav en vis aktivitet i vagtstuen og hos vagtkommandøren.  

Hurtigt linede han personalet op, og holdt en lille improviseret tale, mens pianisten igen fortabte sig i Calles 

gyldne lokker. 

Han havde spurgt Ludmilla om, hvor lang tid det varede til København.  

Det kommer an på om færgen mellem Nyborg og Korsør er begyndt at sejle, havde hun svaret, hvis ikke, skal vi 

med en fiskekutter.  

Aha! Tænkte han, det giver mig mindst en 7 – 8 timer. 

  

Tilbage til Vagtkommandøren. 

Jeg er glad for, på en dag som denne, at byde sådanne fine personer velkommen til Danmark. 

I fem forbandede år har vi længtes efter at se andet end den Tyske Ørn på huen.  

Han kiggede på deres huer, med et forvirret udtryk i ansigtet.  

Folke og Calles var svenske, Ludmillas Russisk og Pianisten havde en sort Alpehue på, med et lille 

Dannebrogsflag. 

Og jeg vil samtidig benytte lejligheden – fortsatte han - til at sende en varm og dybfølt tak til søens folk.  

Da han kom til søens folk, begyndte klumpen han havde i halsen, at gøre alvorligt oprør.  

Et par af hans mest betroede folk ilede til og støttede ham heroisk under den sidste del af talen.  

På mine og mine folk - og min regerings vegne vil jeg gerne byde dem velkommen i Danmark - General 

Montgommery.  

Det sidste hørte de ikke i bilen, da de allerede var på vej til Lillebæltsbroen. 

Calle var begyndt at holde øje med Pianisten i bakspejlet kunne han se, og han glædede sig allerede til næste 

pause. 

  



På vej op gennem Jylland så de stadigvæk lange kolonner af tyske soldater der bevægede sig sydpå.  

Hitler havde skrabet bunden med de soldater han havde sendt til Danmark.  

De lignede en flok landstrygere. Der var dårlig nok to der var ens klædt.  

De kom trækkende med gamle cykler og barnevogne og små ladvogne.  

Alt var læsset helt op til kanten, og tornystre og sidetasker bugnede af spegepølser og bacon. 

Uvidende om, at det hele ville blive taget fra dem ved grænsen. 

Det er næsten synd! Tænkte pianisten, han havde lyst til at råbe til dem, men gjorde det ikke, i stedet 

koncentrerede han sig igen om adjudantens hår.  

Hans hår havde en helt unik og sjældent, enestående glans. 

Calle havde ellers mere end nok at gøre med at køre bilen. Vejen vrimlede af trafik af alle slags. Engelske styrker 

- Danske styrker og Tyske styrker.  

Der var også mange syge og invalide der var på vej hjem, da Danmark i vid udstrækning blev brugt til 

rekonvalcens efter svære operationer - som oftest var foregået ved fronten. Når så dertil kommer, at Danmark i 

de sidste krigsmåneder havde modtaget flere hundreder tusinde tyske flygtninge fra de lande som russerne havde 

besat.  

Til sidst kom der også Tyskere fra selve Tyskland.  

Det gav en del travlhed på hovedvejen til Fredericia. 

Af en eller anden grund var Tyskerne ikke særlig meget for at snakke med Russerne. 

Det hænger nok sammen med, at den Tyske propaganda under krigen kaldte Russerne for sump og 

undermennesker.  

Goebbels fremmanede - i sine stort anlagte taler – i yderst livagtige billeder – hvad de blodtørstige Russere ville 

gøre, hvis de fik fat i en Tysker. 

Hvorefter Tyskerne gjorde lige præcis det, de beskyldte Russerne for, da de overfaldt Rusland i 41. 

Tyskerne var ikke særlig sarte med deres metoder, og det bevirkede da også, at Goebbels profeti gik i opfyldelse 

–  

der var virkelig mange Russere der gerne ville have fat på en Tysker. Eller ti. 

  

Da de var et lille stykke uden for Fredericia, bad Greven Calle dreje til højre ned mod vandet.  

Vi kan vist alle trænge til en lille dukkert sagde han. Pianisten og Ludmilla kiggede på hinanden – bade tur først i 

maj? 

Calle råbte Jätte bra! Og pianisten besluttede sig øjeblikkelig til at blive vinterbader. 

Da de af gode grunde ikke havde badetøj med, besluttede de at bade nøgne.  

Pianisten opdagede med det samme at det ’der med store næser og stort skonummer, ikke havde det fjerneste på 

sig.  

Han følte et svagt stik af skuffelse, da han med blodet svulmende op i hovedet, kastede et hurtigt skævt blik ned.  

Nu kunne det jo også være kulden og det kolde vand! Tænkte han optimistisk. 

Ludmilla var den første der gik i land. Smækfornærmet, da der ikke var nogen, der tog den fjerneste notits af 

hende.  

Troede hun, for den næste der gik, var Greven – og de kunne se, at han spejdede efter den nøgne Ludmilla, der lå 

og slangede sig i Klitten. 

Calle og Pianisten begyndte at sprøjte vand på hinanden, og lege 10 – 20 – 30, men Calle passede dog 

omhyggeligt på med, at han ikke fik vand i håret. 

Allerhelst ville han have taget sin Badehætte på, men den lå hjemme på hans værelse i Anderstorp. 

Calle holdt inde med skydningen, og kiggede smilende på Pianisten. 

Jeg har jo selvfølgelig lagt mærke til, at du kigger på mig hele tiden – især mit hår. 

(Calles hår var en slags tidlig Svenskerhår)  

Jeg er sikker på, at jeg har noget som kan hjælpe dig, da jeg kan se, at du har visse problemer.  

Problemer! Tænkte pianisten, hvad mener han, er det den forbandede rødme han mener.   

Da de kom op på land, tog Calle sine Bukser og begyndte at trække dem på. 

  

Pianister kiggede forvirret på ham, og tænkte ved sig selv, er der noget jeg har misforstået.  

Han må have tænkt højt, for han hørte pludselig Calle sige, nej du kan tro, at du ikke har misforstået noget.  

Og frem fra sin bukselomme fremdrog han en flaske på størrelse med en Sønderjysk Spegepølse.  

Uden på flasken stod der Olssons & Larsson Friserecream.  

Pianisten mærkede en afgrund af undergrunde, der åbnede sig under ham.  

Langt borte kunne han høre Calles stemme sige, og hvis du kommer det i hver morgen, så får du ligesom jeg, et 

helt unik og sjælden enestående glans over dit hår.  



Og mens han hørte disse sætninger gled han bort i et dybt og uigennemtrængeligt mørke. 

  

Pianisten kunne høre en kvindestemme langt borte sige – ’så nu vågner han op!  

Han slog øjnene op og kiggede lige ind i to ualmindeligt velformede bryster. Hvis du kommer nærmere! Gispede 

han, bliver jeg kvalt.  

Ud af øjenkrogen så han Calle og Folke rulle rundt på jorden i en drabelig slåskamp, mens Calle råbte – slap nu 

af far, det var ikke dit sprit jeg tog - 

det var mit friserecream jeg viste ham, hører du! Det var ikke dit Sprit! Far, hold nu op! 

Pianisten spærrede øjnene op ved den oplysning. 

Enhver idiot vidste da, at det hed Bryllcrem.  

Efter at Ludmilla havde fjernet brysterne trak han ligesom vejret lettere, og han besluttede sig til at rejse sig, og 

få noget tøj på.  

Resten af turen foregik i dyb tavshed. 

  

På Storebælt. 
  
Det eneste der brød rutinen var turen over Storebælt, der foregik i den lokale redningsbåd, med 8 mand i hver 

side, hver trækkende deres åre.  

Det havde kun kostet en kort telefonopringning fra Folke Bernadottes side, så stod der en smiskende 

embedsmand fra Korsør kommune og raslede med byens nøgler.  

Lettelsen hos Borgmesteren var ikke svær at få øje på, da de kun ville have en båd. Hjemme hos Borgmesteren 

fejrede de befrielsen for tredje dag i træk.  

De havde haft enorme lagre af mad og vin på loftet, for hver gang de fået noget lækkert fra landet, havde han lagt 

lidt af det gode op på loftet til befrielsen.  

Så nu skulle han hjem og have flæskesteg og hele svineriet.  

Et kort øjeblik tænkte han på, at invitere dem med til bords, men hans medfødte Jyske kræmmersind fik alligevel 

overtaget. 

(Han var født i en lille Jysk by ved navn Låsby)  

I sine unge dage kom han en del på de fynske kræmmermarkeder, og der havde han mødt sin kone, og så var han 

blevet hængende.  

Han kontaktede hurtigt redningschefen, og luntede glad hjem. 

  

Ludmilla og Pianisten sad begge og beundrede musklerne hos de unge rorsmænd.  

Vejret var godt her først i maj, og helt fra begyndelsen hav de roet i skjorteærmer.  

Enkelte roede kun iført benklæder, og det varede ikke længe inden resten gjorde dem selskab. 

Vi kunne bruge dig som bagbords lanterne! Sagde Ludmilla til Pianisten. Det var da utroligt så rød i hovedet du 

er. 

Pianisten sagde ingenting, han havde nok at gøre med at kigge efter muskler.  

Rorsmændene sagde heller ingen ting, de havde nok at gøre med at se efter Bryster. 

Og Calle og Folke havde nok at gøre med ikke at kigge på hinanden – de sad nærmest med ryggen til hinanden. 

  

De mødte adskillige tyskere der sejlede den anden vej.  

De fleste roede i robåde som de havde købt for ublu priser på Sjællandssiden. (der bor også jyder på Sjælland)  

Enkelte sad på deres rygsæk og padlede – andre havde lavet nødtørftigt sammenflikkede tømmerflåder.  

De så også en enkelt hest komme svømmende med et par raske soldater på.  

Da de så Folke Bernadottes rang, sprang de op og stod ret oven på hesten. 

Rorsmændene ville ikke stå tilbage. De trak deres årer op af vandet og strakte dem op mod himlen.  

Med tårer i øjnene så de hesten og dens to tapre ryttere fortone sig i det fjerne.  

Disciplin til det sidste! Sagde Folke, det er noget jeg kan ’li! 

Calle kiggede kærligt på ham, og tørrede i smug en tåre væk i øjenkrogen. 

  

Imens i København er der gjort store anstalter til deres ankomst.  

Den store finske komponist Jakku Jakkonen er netop ankommet med Vandflyveren (indeni om jeg må bede) 

Og sidder netop og skriver musik til Carl (Ogilvey Struttmaier) Nielsens ode til en hjemvendt kusine.  

Digtet hedder – Violinisten med de store bryster Det er ikke uvæsentligt at få med her, da det var denne sang der 

for alvor gjorde ham kendt i Danmark. 

  



Folke Bernadotte af Wisborg (2. januar 1895 – 17. september 1948) 

  

Var en svensk diplomat, vicepræsident i Svensk Røde Kors og Greve af Wisborg.  

Han var søn af den tidligere prins Oscar Bernadotte – fætter til Dronning Ingrids fader, Kong Gustav VI Adolf. 

I Danmark er han mest kendt for sit arbejde med at få frigivet danske og norske fanger fra tyske 

koncentrationslejre i slutningen af anden verdenskrig, - 

og organisationen og hjemtransporten af i alt 15.ooo skandinaviske fanger med de hvide busser. (kilde > 

Wikipedia<) 

  

I København. 
  
Violinisten med de store bryster. 

Jakku Jakkonen næsten smagte på navnet. Du har overgået dig selv igen kære fætter. Hvordan bliver du ved, med 

at få ny inspiration.  

Det skal jeg sige dig kære fætter, sagde Carl Ogilvey Struttmaier Født Nielsen.  

Hver gang jeg bliver lidt slap i koderne går jeg mig en rask lille tur på Søndergade, og hvad tror du man evig og 

altid får stukket i fjæset – nemlig, patter!  

Carl digtede på et 75 års fødselsdagsdigt til en kendt skibsreder, (Bestillingsopgave) og Jakku var ved at sætte 

musik til Violinisten med de store bryster.  

Under arbejdet var han kommet ind på en fuldstændig vanvittig teori – om, at der dannede sig resonans i brystet 

når man spillede violin.  

Han ville tale med Ludmilla om problemet, og hvis han kendte hende rigtig stillede hun gerne sine bryster til 

rådighed for videnskaben.  

Han følte allerede en vis opstemthed ved tanken.  

Nåh! Tilbage til musikken. 

  

Ode til en Violinists store bryster 
                                                          

De kæmpehøje svulmer                 

Elverfolket sorgen dulmer 

I øl og gæret honning 

Hvi est du sorrig til mode 

Du vores ædle Konning 

Har nogen spist din mad med sukker 

Er det derfor du går og mukker 

Nej udbryder Kongen, 

Da han stiger ned af hesten 

Vi mangler musik til festen 

  

Ved disse ord han jog sin hest for panden 

en skræk i livet, den måtte få 

jeg tænker straks på en anden 

hvis spilleri man ej kan slå 

hun spiller som Djævlen på fiolen 

og løfter tilmed op i kjolen    

smækker benet op i himlen  

så man hører klokkers bimlen 

viser alt hvad der sig skjuler 

der er ingen sure muler. 

  

Hele byen kunne li deres Konge 

Undtagen ham der var hest 

De sang hans pris, så salen den runge 

De sagde, at han var bedst 

Han ringer til hende, en savnet datter 

Hende der har de svulmende patter 



Skjoldmøen med bakker og dale 

Hun svinger sin bue så højt mod himlen 

Evner til fulde – at få alle i tale 

Inden hun kaster sig op på Skimlen 

  
Hvem ville ikke lade sig inspirere af dette mesterværk fra Carls hånd.  Man mærker tydelig inspirationen fra 

Øldetlæger og John Heiberg.  

Jakku kunne mærke på sig selv at hans nye sang ville blive noget ud over det sædvanlige.  

Da det jo var en sang med klaver og violinledsagelse var de nødt til at finde en sanger.   

Efter en hel del opsøgende arbejde var de faldet over en ældre Tenor med et imponerende brystparti og en 

imponerende hårpragt. 

Hans lange hvide hår var samlet i en hestehale. Han hed Franco Corelli Mortensen. 

  

Franco 
  

Franco Corelli Mortensen kiggede sig omkring i Atelieret med en vis selvbevist mine.  

Manden der havde lukket ham ind havde budt velkommen med en fed finsk accent. Jakku Jakkonen havde han 

præsenteret sig.  

Den anden mand der var til stede rejste sig fra sofaen og gav ham hånden.  

Carl Nielsen! Sagde han. Franco kiggede forvirret på ham - er de ikke død? Spurgte han. 

Carl kneb sig selv i armen og sagde - Ikke endnu! 

Franco gav ham modstræbende ret, og tænkte stille ved sig selv, at han hellere måtte have øjnene med sig.  

Jakku gav ham teksten til sangen og de begyndte at indøve Oden til en Violinists store Patter.  

Det varede ikke længe inden Franco fik øjnene op for den storslåede musik. Det var dog mageløst, tænkte han.  

Her står jeg midt i et stykke Danmarkshistorie, man kan roligt sige Verdenshistorie, og laver musik med Nordens 

førende komponist. 

For den sags skyld Nordens førende Maler og Digter, den største siden Hølger Druckmand.  

  

Hølger Druckmand er for øvrigt repræsenteret på Randers Kunstmuseum med et lille oliebillede ved navn ”Vil 

han klare, at få pyntet sin næse”.  

Han hænger for øvrigt, foruroligede tæt på en af de helt store malere, eller skal vi sige malerinder. 

Nemlig Anna Ancherstjärna, hvis følsomme streg, og sans for lyset, satte enhver af de andre Sæbymalere stolen 

for døren.  

Hendes mest berømte er jo nok ” Ung pige med store patter; skærer hovedet af Lars Gajhede ”  

Efter dette billede kneb det for hende at få modeller. De dukkede først op igen, da hun havde afgivet visse løfter 

til modelagenturet. 

Modelagenturet var hos den lokale købmand, i hvis butik der hele tiden var et myldrende liv, af fiskere og andet 

godtfolk - 

der gjorde deres bedste for at se maleriske ud, (i håb om lidt modelarbejde) når Sæbymalerne kom for at købe 

ind, til en af deres berømte Sæbyfester  

   

Som jeg fortalte i indledningen var Franco en herre med en vis selvbevidsthed. Han var opkaldt efter den 

berømte italienske tenor Franco Corelli.  

At Franco Corelli slet ikke er begyndt at synge på daværende tidspunkt, gør bare historien mere fantastisk.  

Hans far havde selv gået rundt med en sanger i maven, og der blev den – til hans store fortrydelse. 

Alle disse ambitioner overførte han til sønnen, og startede en målrettet uddannelse, med henblik på at uddanne 

ham til sanger.  

Med medfødt talent og en hel del sved, havde han kæmpet sig op til den position han havde nu. Eller rettere, 

havde haft. Han var ved at blive gammel.  

Tourné’ livet var blevet en plage. 

En af hans ældre kolleger sagde altid – en god paryk og en korpige med hjem i sengen bagefter, hvad forlanger 

du mere. 

Det var højst tre år siden, at Betty Nansen havde sagt til ham, at Franco er den eneste i København der stadigvæk 

har krop, til at bære en trikot på scenen.  

Æh, det var måske 8 – 10 år siden. Men den her musik. Franco frydede sig helt ud i fingerspidserne.  



Rent personligt sagde patter ham ikke så meget, han jagtede sit vildt på andre boldgader, som han grinende 

fortalte sin frisør.  

Frisøren havde en lille salon i kælderen hvor Franco boede, og da han var en udmærket frisør varede det ikke 

længe inden Franco fik klippet hestehalen Jævnligt. 

Frisøren havde et vist feminint tilsnit, og lagde aldeles ikke skjul på, at han var til herrer.  

Jeg er en såkaldt tvetutter! Sagde han en dag, da de var alene i Salonen. 

Denne melding fik hårene til at drysse ned fra skuldrene af Francos jakke, og hestehalen til at rejse sig en lille 

smule.  

Udover patter, så sagde tvetuttere ham heller ikke så meget. Det han ønskede sig allermest var en ung drenget og 

genert fyr.  

Gerne lidt undselig og rødmende.  

Og for alt i verden skulle han være musikalsk, for han skulle spille til hans store afskedskoncert rundt i provinsen 

hvor han tidligere havde fejret så store triumfer.  

Men findes sådan en fyr. Han havde næsten opgivet håbet. 

  

Nørrebro. 

            

Franco Corelli Mortensen havde sin baggrund i arbejderklassen.  

Faderen – der stadigvæk gik rundt med sin sanger i maven, hvor den havde taget permanent ophold, hed det i 

byerne så almindelige navn –  

Ingolf Pfiselbach Snuhs, også kaldet 5 % - eller Snushanen. 

Den med 5 % skyldtes at Torsdag Fredag og lørdag var Mortensen ansat på en obskur danserestaurant som 

tissemand.  

Og 5 % ansås som meget passende, at give i drikkepenge dengang. 

Til dem der ikke ved hvad en tissemand er på en restaurant, følger her en kort forklaring.  

Da de fleste mænd ikke kunne drømme om at vaske hænder, hvis man kun skal tisse, har stedet ansat en mand til 

at tage ophold på toilettet - 

hvor han ved at nedstirre den trængende, på det nærmeste tvinger ham til håndvasken, og bagefter fremrækker et 

lille stykke papir, på størrelse med et frimærke - 

som man kan tørre sine hænder med.  

Derefter stikker han den anden hånd frem, og forventer, at man putter et eller andet ned i den. 

(endelig ikke tissemanden – det ville være et stilbrud) 

Dette kaldes en tissemand.  

  

Da denne del af historien foregår i tyverne og trediverne var 5 øre mange penge i drikkepenge, så Snuhs var lige 

glad med, at de kaldte ham for 5 %. 

Restauranten var en spise og danserestaurant. Det var den i hvert fald tænkt som.  

Som tiden var gået, var mad delen droslet ned til næsten ingenting. Det eneste man stadigvæk kunne få var et par 

håndmadder.  

De var til gengæld også populære, ikke mindst blandt musikken og det øvrige personale.  

Det skete en gang imellem ved sjældne lejligheder at 5 % fik lov til at synge sammen med orkestret, og det hørte 

til hans skønneste minder.  

Det var yderst sjældent, at han kunne huske en hujende fis af disse seancer, da han som regel var tordnende 

beruset.  

Ifølge sagkundskaben (de tilstedeværende) lød det som om, der var noget der gerne ville ud. 

  

Moderen hed Maren Albertine Misse Snuhs, (f. Med en hofteskade) Den gav hende en sær vraltende gang, og af 

samme grund blev hun kaldt Anden i kvarteret.  

Til Francos store fortrydelse blev han kaldt for ællingen. Maren var på et stort fjerkræslagteri hvor hun arbejdede 

ved båndet.  

Hun stod på en kasse og så den ene efter den anden, af de små usle kyllinger passere forbi.  

Hendes arbejde var at fjerne tre små fjer i røven på hver kylling, og en på hver vinge. 

Hun havde ikke de fjerneste ambitioner i nogen som helst retning. (hun lod sin mand om at have ambitioner på 

Francos vegne)  

Hun var for længst holdt op med at fortælle folk hvad hun lavede på sit arbejde, det var ikke nogen sensation 

længere.  



Når der alligevel var nogen der spurgte, sagde hun altid. Jeg står på en kasse og rager andre i røven. Det fik som 

regel folk til at holde kæft.  

Man kunne også rolig sige at Marens udstråling var temmelig tvetydig. Hun gik altid rundt i plusfour bukser - 

vaffelternede strømper - og fornuftige sko med tykke såler.  

På hovedet havde hun Norsk Alpehue som 5 øres Morten havde haft med hjem fra arbejde.  

Han bedyrede hende, at han ingen anelse havde om, hvordan den var endt oppe i hans ene næsebor.  

Hun troede ham.  

Dette var i al beskedenhed Francos hele baggrund. 

Han pralede tit over for sine mandlige venner, at han havde haft den lykkeligste barndom i hele landet.  

Over for sine kvindelige venner forbandede han tit sine forældre og den forkvaklede barndom de havde givet 

ham.  

Så helt igennem en ganske normal barndom som folk har flest.  

  

Atelieret. 
  

Franco var endelig med noget besvær klatret op på det høje c, som han skulle synge i tredjesidste linie i sangen 

om en Violinist store Patter. 

Det bankede pludseligt på døren og Carl rejste sig for at lukke op.  

Mens han gik mod døren digtede han videre på et digt han havde fået bestilling på, af Danmarks store reder – P. 

A Muller. 

Det var ikke direkte til den store reder, da det var rederen selv, der havde bestilt det. 

Det var til hans søn der havde drevet den Andoranske del af virksomheden under krigen.  

Han elskede disse opgaver hvor resultatet var givet på forhånd. Ikke mindst også, fordi han selv kunne fastsætte 

honoraret.  

Men han måtte medgive, at den gamle skibsreder var en benhård og snu forhandler.  

Han ville afregne per vers og ikke, som det var mest almindeligt, for hele sangen. 

Han var kommet indenfor i kredsen fordi hans mor var Politiker.  

Skibsrederen var en ivrig støtte af hendes parti, (troede de) og det var i hendes lod, at takke for de små papkasser 

med penge -  

som lejlighedsvis dukkede op på partikontoret. 

Muller lod altid, som om han ikke havde noget kendskab til pengene, og vinkede afværgende for sig.  

Og det var da rigtig nok, han anede overhovedet ikke hvem der havde skænket de penge. 

Han kunne ikke drømme om at støtte de Radikale, og havde altid kun støttet de Konservative. 

(Nogle år efter, kom det frem, at det var Pengetransporten der havde kludder i adressekartoteket) 

Det var tæt på, at de Radikale havde drejet nøglen på den bekostning, men de klarede som vi alle ’ved skærene. 

Ærgerligt nok!  

  

Da Lone jo ikke havde nogen mand før mange år efter, begyndte hun at tage Carl med, som sin kavaler en gang 

imellem.  

Det var dengang hun stadigvæk troede, at Carl havde en fremtid som Politiker eller Diplomat foran sig.  

Det var på den måde, at han havde fået foden inden for hos Rederen. 

  

Da han havde åbnet døren holdt han øjeblikkelig op med at digte, mens han kiggede forbløffet ud i gangen.  

Udenfor stod der et kvindemenneske der var mindst 10 cm. højere end ham selv, og han var 180.  

Ud over den normale oppakning havde hun en violinkasse med. Det begyndte så småt at dæmre for ham, da han 

så violinkassen. 

Enten har hun en Maskinpistol, eller en violin i kassen! Tænkte han. Hvis han var i problemer var han klar til at 

fedte sig ud af dem. 

Jeg er Ludmilla! Sagde hun med fed Russisk - Tysk accent.  

Hun slog ud med armen - og væltede en antik lysestage ned af en opsats - og sagde – dette er min Pianist og 

Kapelmester som er pæredansk. 

Der blev en del tumult da de pludselig dukkede op i Atelieret. 

Efter god Russisk skik blev der kysset på munden, og delt krammere ud til den store guldmedalje. 

Det varede ikke længe inden inder der kom noget på bordet og noget til at skylle det ned med. 

Pianisten sad ved siden af Ludmilla. Han følte sig tryg for første gang siden sidste onsdag. 

  

Han var beordret til, af den Danske arbejdsanvisning, at tage arbejde i Tyskland.  



Iblandt mange spændende job – såsom desarmering af bomber, minerydning, vagtopgaver ved lejre, og andre 

lignende ting - 

faldt han for arbejdskonsulentens malende beskrivelse af arbejdet i en kulmine.  

Konsulenten beskrev det friske liv – den friske luft - det gode kammeratskab – og den gode løn!  

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå. Det varede ikke længe inden pianisten sad og spillede klaver hver aften 

for at underholde sine arbejdskammerater.  

Alle, også arbejdsformanden, kunne godt se, at Pianisten ikke var skabt til at arbejde i en Kulmine. 

En skønne dag holder der en gammel og ramponeret bus uden for kantinen.  

Ud vælter der en broget flok mennesker der siden hen, viser sig at være berømte og betydningsfulde mennesker. 

(ifølge plakaten altså) 

Det var på den måde, at han mødte Ludmilla og hendes orkester.  

  

Deres pianist var en udsøgt fornærmelse kunne han høre. Han kunne til enhver tid spille bedre med begge hænder 

bundet på ryggen.  

Efter forestillingen tog han sit sammenklappelige klaver med op på Ludmillas værelse.  

Hun sad i en gennemsigtig lille ting, af en eller anden slags, og var ved at komme neglelak på, da han kom ind.  

Det er rart at se et ordentligt mandfolk igen! Sagde hun, og ignorerede ganske, at Pianisten kun var 170 og noget 

spinkel. 

Pianisten tabte sit klaver ned over tæerne af bare forskrækkelse – han troede de skulle spille, og ikke konversere.  

Da han havde spillet sammen med Ludmilla et stykke tid, opdagede hun, at hun havde fået noget, af sin gamle 

rødmen tilbage i kinderne.  

Endelig var der ’en der kunne give hende modspil. 

Derefter overtalte de den anden Pianist til at overtage hans arbejde med at spille i kantinen om aftenen.  

Det passede ham udmærket, da hans gamle mor boede i Weisrosenthal, en lille by i nærheden. 

Det er ’en jeg har fået tildelt på Arbejdsløse musikeres forbund! Sagde Ludmilla.  

Tyskerne har efterhånden sat alle musikere fast, så man må nøjes med det man kunne få. 

  

Der lød et gevaldigt brag. Pianisten havde igen tabt sit sammenklappelige klaver. 

Han havde fået øje på Franco, der stod i den så kendte positur for Tenorer – nemlig med let spredte ben med den 

venstre en anelse foran, og med højre hånd hævet i øjenhøjde. Pianisten kunne mærke blodet fare rundt i hele 

hans krop. Hans stemme – hans – hans krop – hans volumen – hans hestehale – det hele var perfekt.  

Han mærkede igen at gulvet og mørket kom imod sig, men denne gang var det et behagelig mørke.  

    

Mens Franco og Carl baksede med at få Pianisten på højkant igen, kiggede Ludmilla sig omkring i lejligheden.  

Lejlighed er måske så meget sagt, da det var et atelier med tilhørende lejlighed. Der var ovenlysvinduer både 

mod syd og nord.  

Midt i lokalet stod der et kæmpelærred med 5 nøgne piger med store bryster.  

Modellerne lå henslængt på en lille forhøjning, hvor de var i gang med at fortære deres frokost.  

Det var nemlig sådan, at når kunstneren digtede, havde de fri.  

Ludmilla lod et hastigt blik glide over deres kroppe, og konstaterede med et lille veltilfreds smil, at hun sagtens 

kunne være med hos pigerne - 

hvis det var patter der skulle på bordet. 

Det var Carl der ejede atelieret, og lejede det ud til andre. Han elskede det liv det gav med forskellige 

kunstneriske retninger under samme tag. 

  

Hun blev pludselig brudt i sin tankerække ved, at en stemme sagde - hold kæft nogen flotte patter den kvinde 

har!  

Hun vendte sig om og kiggede i retningen, hvor stemmen kom fra.  

I det allerfjerneste hjørne kunne hun se en mand med en bugtalerdukke på skødet. 

Dukken var klædt ud som Hitler med overskæg og det hele. Ludmilla nærmede sig det lidt mærkelige syn med 

bange anelser.  

Hvad glor du på, har du aldrig set Hitler før! Råbte Dukken. Slap nu af Adolf! Du ved det ikke er godt for dit 

blodtryk! Sagde Bugtaleren.  

Hold op med det der Adolf, du ved udmærket godt at jeg hedder Allois! Råbte Hitler. 

For øvrigt tror jeg ved nærmere eftersyn, at hendes patter er ægte. 

Så er det nok! Sagde Bugtaleren, og smed Hitler ned i en gammel ramponeret kuffert, hvor der udenpå stod - Til 

Neungamme.  



Er han ikke lidt umoderne ham Hitler? Spurgte Ludmilla.  

Jo, og derfor har jeg også snittet mig en ny dukke! Sagde Bugtaleren. 

  

Han halede en ny dukke op af en anden kuffert og satte den op på skødet. 

Ludmilla kiggede forvirret på den og spurgte, hvem er det? Pinokjo! Sagde bugtaleren. 

Kan du ’li store patter? Spurgte han dukken. Nej! Sagde dukken – og øjeblikkeligt voksede dens næse til cirka en 

meter.  

Og det var præcis den afstand der var mellem Ludmilla og dukken.  

Næsen gik op under Ludmillas kjole og kilede sig til alt held fast i trussekanten, hvor den blev siddende.  

Ludmilla tog sin kniv frem og sagde, hvis du ikke fjerner din næse fra mit underliv skærer jeg den af. 

Det varede ikke længe inden Pinokjo lå i den samme bedrøvelige kuffert som Hitler. Nu uden næse.  

Ludmilla kiggede sig igen lidt omkring, da hun var sluppet fri fra nærgående dukker.  

  

I det næste hjørne sad der en herre og øvede sig på sin Cello.  

Om aftenen skulle han være solist i Carl Nielsens (ham den lidt mere ukendte) Klarinetkoncert.  

Han var af Islandsk afstamning, og bar det mundrette navn Johanniisir Langskalle Grimurson. 

Han kunne sagtens abstrahere for alle de forskellige indtryk man fik i løbet af sådan en dag.  

Han ville dog indrømme, at det kneb somme tider med bueføringen når modellerne skiftede stilling,  

Da kunne han mærke sit Islandske Vikingeblod bruse i sine årer. Faktisk havde han allerede en løs aftale med en 

af pigerne.  

Det gjorde heller ikke så meget at Mogens Wöldike og Palastrina koret havde fast øvetid hver tirsdag og torsdag.  

De havde koncert med Radiosymfoniorkestret den samme aften de var ankommet. 

Orkestret blev ledet af den berømte Dirigent fra Italien Egisto Tango.  

Hver gang Tango præsenterede sig gav det altid anledning til mærkelige situationer. 

Tango! Sagde han, når han gav hånd. Nej det er en vals! Sagde hun. Tango! Sagde han – nej tak – senere måske! 

Sagde hun. 

Ludmilla besluttede sig til at gå ned til sin rejsekammerat for, at se om der var kommet liv i ham.  

Det var der. Han lå med hovedet i Francos skød og udstrålede en betydelig lykke. 

  

Ludmilla kiggede på stumperne af Pinokjos næse som hun stadigvæk stod med i hånden.  

Skulle jeg begynde med at strikke hønsestrik! Tænkte hun. Nej, det gider jeg ikke. 

Desuden bliver det først moderne om 20 – 30 år, og det gider jeg ikke engang at vente på.  

Resolut tog hun næsen, og stoppede den ned i sin taske, hun var pludselig kommet i tanker om hvad man kunne 

bruge sådan en næse til. 

Det ligger desværre uden for denne histories rammer.  

Ludmilla, denne sandruelige kvinde havde bestemt sig for at lyve lidt ved særlige lejligheder. 

  

Senere kom næsen ind i politik, hvor den har gået på omgang mellem udvalgte politikere.  

Uffe Ellemann Jensen kaldte den for en æresnæse.  

Men lidt sjovt er det, at den har sin fødsel umiddelbart efter befrielsen, i et atelier på Gl. Kongevej. 

Ludmilla kiggede sig omkring, og så at Carl var ved at få samling på modellerne.  

Han var åbenbart blevet færdig med digtet til skibsrederens søn. 

Efter mange års hårdt arbejde er forfatteren endelig kommet i besiddelse af dette digt.  

Selv om det er bestillingsarbejde kan man stadigvæk ane storheden i versefødderne.  

Jeg har jævnligt møde med Direktøren for Jylland (Gl. Skolekammerat) og han var så venlig at fortælle mig hvor 

digtet befandt sig.  

Det er jo sådan at skibsrederen er død for mange år siden, men sønnen til hvem digtet er skrevet, lever i bedste 

velgående.  

Han har som vi alle ved, skænket København en ny Domkirke.  

Ved grundstensnedlæggelsen blev der ud over de obligatoriske ting, muret en mystisk sort æske inde, og i den 

æske befandt der kun en ting - 

nemlig det famøse digt. Og grunden til at jeg kan gengive det her, skyldes at min skolekammerat tog en kopi, da 

den sorte æske kortvarigt var i hans varetægt. 

  

Til en hjemvendt sømand 

  

Jeg går tit en tur på havnen 



Med en kasse øl i favnen 

Jeg spejder mod dig i det fjerne 

Du ved jeg ville så gerne 

Se dig runde pynten 

  

Når kassen med øl er blevet slunken 

Og det medbragte æble er runken 

Så letter jeg kroppen på vaklende ben 

Kigger på uret – den er blevet sen 

For sent til at runde pynten. 

  

Jeg går hjem over havnen 

Med en tom kasse øl i favnen 

Mine skridt er lidt slæbende 

Men ingen har set mig flæbende 

Når han ikke rundede pynten 

  

I morgen kommer jeg atter 

I længden ved jeg, at det batter 

Vi to har det som salt og peber 

Men det går hårdt ud over min lever 

Hvis ikke snart du runder pynten. 

  

Din Fader  

  

Hvem kan ikke lade sig røre af dette digt fra en fortvivlet far. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at Carl her er på 

toppen med hans digtekunst.  

Han har aldrig været mere stringent og altfavnende end han er her. Det viser en mand på højde med sig selv og 

sine omgivelser.  

Og det skulle da ikke undre mig om det var de kaotiske tilstande der herskede i atelieret, der gjorde at han var i 

stand til at frembringe verdenskunst.  

I lighed med den Islandske Cellist tror jeg også, at mit beskedne Russiske blod ville bruse, når modellerne 

skiftede stilling.  

  

Juleaften fik vi selvfølgelig også Klipfisk! Sagde Pianisten, men først fik vi Risengrød som alle normale 

mennesker.  

Det var Pianisten der var ved at fortælle sin livshistorie til Franco.  

De var flyttet hen på en gammel sofa der stod ved siden af Bugtalerens lille hule - som han havde indrettet med 

en vis hygge.  

På vægen over sofaen var der en ægte Gobelin, indkøbt på en Auktion i London før krigen.  

Den forestillede 2 hjorte der stod med løftet hoved og brølede deres brunststrid op mod himlen.  

Hvordan den ”ægte” Gobelin var endt i London er stadigvæk noget der undrer de forskere som bruger deres egne 

og andres penge (mest andres) - 

på at efterforske hele sags komplekset om den falske Gobelin. Sandheden er imidlertid, at gobelinen er 

fremstillet allerede i tredverne i en lille Landsby ved navn Låsby. 

Nu ved jeg, at den opmærksomme læser vil sige – Var det ikke ’der ham Borgmesteren fra Fyn havde boet. Jo 

det var det.  

Og som alle Jyder ved – det er svært at forlade sin hjemstavn. 

Så det må have været tungtvejende grunde der gjorde at Theofilius Svendsen rykkede teltpælene op og flyttede til 

Fyn.  

Han satte en betydelig formue i banken da han ankom til Korsør, og friede til hende, som senere blev mor til hans 

to børn. ( Jens og Signe ) 

Signe voksede op i et godt borgerligt hjem, hvad hun var yderst godt tilfreds med.  

Hun tog hele turen igennem uddannelsessystemet, og altid med de højeste karakterer. 

Theofilius og Agnes var da også hele tiden ved at revne af stolthed over deres datter.  

Og så indtraf katastrofen. Signe blev forelsket. Hun mødte nemesis da hun konkurrerede om en forskerstilling på 

Risø, i form af en af de strenge dommere.  



Han røg op af stolen som skidt ud af en Kanin da han så hende – bestået! Gjaldede hans røst ud over lokalet.  

( for dem der kun kender Signe Svendsen via Tv og den lette genre, de mangler helt klart den anden og mere 

seriøse side ) 

  

Theofilius og Agnes besluttede sig nu for at satse på Jens Svendsen.  

Som man så ofte ser i børnefamilier er det sådan, at et af børnene løber med den hjernemasse der er til rådighed i 

familien.  

Og det var i allerhøjeste grad gået ud over Jens Svendsen.  

Nu skulle man tro, at det gik ud over ham i skolegården, mens hans kammerater kunne godt li ham.  

De elskede ham ikke ligefrem, men de kunne heller ikke undvære ham, da det var ham der skaffede alt det de 

ikke kunne skaffe selv.  

Han havde en gammel Cykel, hvor han bagpå havde hængt et par velvoksne tornystre. 

Disse Tornystre var fyldte med alt til faget tilhørende, som der stod på et lille skilt.  

Det hændte endda, at der af og til kom en lærer og spurgte efter kondomer.  

Men ellers var det selvfølgelig mest slik og den slags ting.  

Senere udvidede han forretningen, og solgte aviser og magasiner til Lærerværelset, og isvafler med guf til 

børnene. 

Det udviklede sig ganske langsomt til at blive for stort til Fyn, og på et tidspunkt i halvtredserne flytter han 

tilbage til sin Fars gamle hjemegn – Låsby.  

Hans mor blev i mange år ved med at sende ham sydfynske specialiteter, Rygeost og Kirsebærvin.  

(som han var for nærig til at spise og drikke selv, og siden solgte på kræmmermarkedet)  

Men som Agnes sagde til Theofilius – Han har i det mindste ikke slået nogen ihjel. 

  

Jeg har aldrig smagt klipfisk! Sagde Franco, smager det godt? Ikke udpræget! Sagde Pianisten.  

Nærmest som våd telefonbog drysset over med groft salt.  

Jeg glemte helt at fortælle, at klipfisken blev stillet i et stort fad på den varme kakkelovn allerede ved fem tiden.  

Så var den klar til fortæring, når vi havde fået risengrød og slåsset om mandelgaven. Og slåsse gjorde vi.  

Jeg var både den mindste og yngste, så det var som regel mig der fik nogen på hovedet.  

Mine tre ældre brødre dukkede altid op i sidste øjeblik – som regel skidefulde og på rulleskøjter. 

Så sad de og tjattede til hinanden, indtil det hele pludselig eksploderede og de tumlede rundt på gulvet.  

Moderen gik og hyggede sig, nu var det først blevet jul syntes hun.  

Faderen og Bent (som han jo hedder) sad og trykkede sig i hvert sit hjørne af sofaen.  

Åh din stakkel! Sagde Franco, nu skal jeg passe på dig for eftertiden.  

Han bøjede sig ind over ham og kyssede ham på panden. 

Bvdr var der en høj stemme der sagde – 2 bøsser.  

  

De kiggede over i hjørnet hvor stemmen kom fra, og så en Bugtalerdukke sidde på skødet af en mand.  

Franco kneb øjnene sammen for bedre at kunne se. Det var da besynderligt! Tænkte han, den dukke ligner 

grangiveligt mig selv.  

Stærkt oplivet råbte han til dukken - halløjsa min lille ven, hvad hedder mon du?  

Jeg hedder Heidi råbte dukken tilbage – og jeg er en lille malkepige fra Østrig, og jeg kan ikke fordrage Bøsser.  

Hvorefter Heidi satte i med at jodle.  

Denne jodlen var så kraftig, at selv Palastrina koret som var vant til Mogens Wöldike og andre dirigenters 

udladninger, blev bragt en smule ud af fatningen. 

Bugtaler! Råbte Franco. Stop lige et eller andet i kæften på den der Alpe ost! Alpe ost! Råbte dukken, jeg skal ’gi 

dig Alpe ost.  

Derpå fremdrog hun et Alpehorn på 3,5 meter cirka. Men inden hun nåede at spille på det, havde Bugtaleren lagt 

hende ned i den kuffert hvorpå der stod – Til Neungamme. 

  

Franco tog et par prøvende trut i Alpehornet. Selv om han havde vejrtrækningen i orden, fordi han var sanger, 

lykkedes det ikke rigtig for ham.  

Lad mig komme til! Sagde Ludmilla. De minder mig om de horn vi spillede på i Kaukasus bjergene da jeg var 

ung.  

Faktisk var jeg udtaget til de regionale mesterskaber i Blimffgrad i 1940.  

Derpå tog hun hornet – satte det for munden – og spillede en sønderrivende – nedslående – sonate af en eller 

anden slags.  



Ludmilla holdt inde et øjeblik og sagde – Hvor imponerende! Jeg har ikke spillet i fire år men jeg spiller 

stadigvæk ligeså godt som i gamle dage.  

Det var ikke den slags bemærkninger der fik julehyggen til at brede sig i det lille Atelier.   

Hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro, at der var kommet en bissende flok Elefanter igennem atelieret, vildt 

trompeterende mod himlen. 

  

En skummel sidegade. 
  
 De tre dukker der var på vej til Neungamme, benyttede sig af lejligheden til at smutte ud af bagdøren.  

De kastede sig op i sporvognen der netop kom forbi, og steg ikke af, før de kunne se, at kvarteret ville være dem 

mere venligt stemt.  

De søgte tilflugt i en lille beverding der hed ”Stikkerkroen”. Selv om krigen var forbi for nogle dage siden var 

der enkelte der ikke havde lugtet lunten endnu.  

Pinokjo kiggede sig omkring med store øjne. Han var jo først blevet snittet den samme dag og hans 

verdenserfaring var temmelig begrænset.  

Hitler havde beordret dem til at tie stille og lade ham føre ordet. Han var bange for, at Pinokjos næse skulle 

komme i vejen for hans skumle planer. 

Og Heidi – hun var lidt af en dukke kunne han se. Hun havde allerede fået op til flere opmuntrende øjenkast fra 

nogle af de tilstedeværende lidt rå typer.  

Hitler bøjede sig ind over bordet og sagde - Jeg har en plan! - Skide godt Hitler!, sagde Pinokjo og Heidi.  

Først og fremmest skal vi ud af den rådne by, og det kan ikke gå for langsomt, sagde Hitler. 

’Hva sku der være – Det var tjeneren, der stod med et skråt blik ned i Heidis halsudskæring.  

Vi vil gerne have tre glas mælk og en Spegesild sagde Hitler.  

Så gerne Hr. Sagde tjeneren. Det var dog en utrolig lighed tænkte tjeneren, jeg har da aldrig set noget lignende.  

Hendes overskæg var selvfølgelig ikke så kraftigt som Hitlers, men det han holdt allermest af hos sin mor, var 

den lille hårlok der altid faldt ned i panden. 

Ved den mindste anledning  kastede hun den altid tilbage med et lille koket hvin.  

Han savnede hende allerede, og spekulerede på om han nogensinde fik hende at se igen.  

Hun havde fulgt sin kærlighed da han traskede sydpå til grænsen.  

Han havde stillet i ”Stikkerkroen” og logrende spurgt efter hende, da det regiment, han var Maskot for, skulle 

afmarchere mod det slagne fædreland.  

Ruth? Havde han knurret ud af den ene mundvig. Vil du med mig Ruth.  

Eller er det slut – Ruth. Og Ruth havde straks taget hundesnoren som den stod med i munden.  

Og så blev tjeneren sat i gang med at organisere rejseproviant og andet godt de kunne bruge i den første tid i Das 

Vaterland.  

Ak ja – vi ved bedre. 

  

Tjeneren kom tilbage med de tre glas mælk og spegesilden, og med et ekstra blik til Heidis bryster og et kærligt 

smil til Hitler forsvandt han.  

Hitler åbnede sin jakke og råbte ned i inderlommen – Så er der mad! Op - kom det vel nok grimmeste dyr som de 

nogen sinde havde set. 

Det var Pinokjos første dyr, så han syntes, at det var pænt. 

Nååh! Sagde Hitler, skal fars lille svinehund have sin spegesild. Og så blev svinehunden fodret under højlydt 

smasken og snasken.  

Er i klar over! Sagde Hitler, at vi har hele verden i vores hule hånd.   

Med din gennemslagskraft! Sagde han til Pinokjo, og med dit betydelige talent for løgnens kunst, er du 

selvskreven til at blive propagandaminister.  

Hvis du bliver grebet i en løgn, fejer du bare al modstand til side med din næse. Det bliver hos dig at 

svinehunden får en blivende bolig.  

Så lang tid, du sørger for at få fodret svinehunden kan det ikke gå galt for dig.  

Og med hensyn til dig! Sagde han til Heidi - dig vil jeg gøre til krigsminister. Fik du for øvrigt Alpehornet med.  

Jeg fik desværre kun det lille med! Sagde Heidi. Men det kan sagtens vælte en by på Københavns størrelse.  

Hun gjorde tegn til at fiske alpehornet op mellem brysterne – men Hitler fik hende hurtigt stoppet.  

Er du gal råbte han skal du have os tilbage på knæet igen, hos den dompap - af en Bugtaler - som vil sende os til 

Neungamme.  

(og var der noget som Hitler var god til, så var det til at råbe)  

Og vil du love mig, at du ikke tager Heidi på brysterne, sagde han til Pinokjo. Ja, ja… stammede han.  



Hitler indså øjeblikkelig sin fejltagelse og kastede sig over Pinokjos mund som han holdt lukket ved at stoppe 

borddugen ind i munden på ham.  

Du tier stille! Hvæsede han. Ved du, at i Neungamme bliver vi omskolet og afnazificeret, og når vi så har mistet 

ethvert særpræg bliver vi solgt til den - 

Amerikanske filmindustri hvor vi højst sandsynlig kun får nogle små lusede biroller. 

Han råbte over skulderen – Tjener må jeg få en rulle Gaffatape. 

  

Molotov. 

  
Mens de fejede loftpuds op fra gulvet efter Alpehornets musikalske udgydelser, kunne Jakku Jakkonen ikke 

undgå, at ligge mærke til Ludmillas flotte ben.  

Hun stod foran ham med let spredte ben, og fejede med flotte bevægelser loftspudset op på en lille fejespån, hun 

havde taget op af tasken.  

Som enhver ansvarlig kvinde var Ludmilla altid forberedt på enhver situation. Hun havde ikke forandret sig 

meget, tænkte han.  

Allerede under de ferier i tredverne som de i begyndelsen havde været tvunget til af deres forældre, havde hun 

været forberedt på alle situationer.  

Senere, da hun kom af lyst, fordi hun ville møde Jakku, var hun også altid forberedt på alle situationer.  

Som da han kom med en flaske vin og to rejemadder, og ikke havde en dug med. Da halede hun straks en dug 

frem, og dagen var reddet.  

Eller den gang, da de under en juleferie, hvor de var rundt på Godset for at skyde Fasaner. (Agerhønsene var for 

længst blevet skudt)  

Der blev de passet op af den Engelske hær, der troede de var på manøvre i Øvre Schlessien. 

Straks foldede Ludmilla sit transportable feltlazaret ud, og gjorde klar til at behandle de engelske Officerer for 

chok, og som blev en kende blege om næbbet - 

da de hørte hvor de var. 

  

Og hvor var de da.  

Som vi husker, kom Ludmilla fra Rusland, og Jakku kom fra Finland, og hvad ville være mere naturligt at holde 

sin ferie på Jakkus -  

Mors ferieparadis i Molotov, der ligger i det centrale Rusland.  

Ludmilla var 14 og Jakku lidt ældre. Disse ferier gik mest ud på mad og sprut fandt Ludmilla hurtigt ud af.  

Det var dengang man stadigvæk havde en tjenende ånd på hver en finger, så man vinkede bare, hvis der var et 

eller andet man ville have.  

Når man gik over til Cigarerne og Cognacen gjorde Ludmilla og Jakku sig altid usynlig. De havde lavet sig en 

lille hule på høloftet over hestestalden.  

Som regel kom Jakku først, da Ludmilla altid først skulle på toilettet. 

Hun glemte aldrig den sidste gang de var på høloftet.  

Jakku havde som sædvanlig siddet der da hun kom. Han havde den ene hånd i lommen, og hun kunne se at der 

var meget mere end hans hånd.  

Så havde han spurgt med en hemmelighedsfulgt mine, om hun ville se hvad ham og hans kammerater legede 

med, når lyset var blevet slukket på sovesalen.  

Hun havde selvfølgelig sagt ja, da hun havde visse formodninger om, hvad drenge laver på en sovesal når lyset er 

slukket.  

Da det var middagsmad de lige havde fået, måtte de se bort fra lyset.  

Derpå fremdrog Jakku en lille dåse af blik som indeholdt lidt vand, og et lille stykke Karbid som han antændte 

med en medbragt tændstikke.  

Da det overhovedet ikke svarede til Ludmillas formodninger om hvad drenge foretog sig på en sovesal, kunne 

det ikke undre nogen, at hun følte sig skuffet over Karbidlampen.  

Det endte da også med at hun tog et godt tag der, hvor karbidlampen netop havde været.  

At dømme efter Jakkus ansigtsudtryk savnede han just ikke lampen.  

Er det kun mig der har det varmt? Spurgte hun. Jakku der ville have givet hende ret i alting, var i løbet af nul 

komma nul aldeles uden tøj.  

Lystent og nysgerrigt kiggede han på hende mens hun langsomt tog sine klæder af. 

  

Hun var startet i en alder af ti år, med at komme i Sommerhuset.  



Hendes mor var hjælpekone for kokkepigen, og det varede ikke længe før Ludmilla var med sin mor på arbejde 

hver dag.  

Hun var stor og stærk af sin alder og desuden kunne hun bruge pæren. 

Hun startede med alt forefaldende arbejde, såsom at skrælle kartofler og plukke æbler. 

Når hun plukkede æbler, eller i det hele taget var udenfor, fik hun altid selskab af den unge Herre. 

Hun syntes, at Jakku var en værre drengerøv, selv om han var ældre end hende. 

Når hun dækkede bord i Spisestuen sad han altid og spillede en Charleston, og lavede øjne til hende. 

  

Ak ja, tænkte Jakku. Gamle minder. Men hun holdt sig nu uforskammet godt.  

Han ville også godt indrømme, inden for en snæver kreds, at det var fra hende, at han havde hentet det meste af 

sin inspiration til sine mesterværker.  

Alene den måde hun fejede puds op på fejebakken var fyldt med musik.  

Straks begyndte der at danne sig toner inden i hans hoved.  

Carl! Råbte han, er du i stemning til at digte – vi skal lave sang til Ludmillas ære.  

Der er muligvis nogle af læserne der svagt kan erindre indspilningen af dette nummer med Franco Corelli 

Mortensen.  

Nummeret er indspillet en regnfuld novemberdag først på året i 1945. Den lå nr. 1 på mindst spillede numre i 

Statsradiofonien i 3 – 4 uger, men fladede så ud.  

Den er imidlertid ikke helt død endnu, da den stadigvæk ikke bliver spillet 40 – 50 om året.  

  

På flugt. 
  

Vore tre dukker havde mere end travlt med at komme ud af byen.  

De havde fået et lift på Stikkerkroen med et par Bankrøvere der ville røve Banken i Sorø.  

Imellem Ringsted og Sorø ligger der en lille by ved navn Fjenneslev, og der blev de smidt ud af bilen.  

Den ene af røverne havde et stykke tid talt om, at de manglede generatorbrænde.  

De var alle tre pinligt bevidste om, at de var lavet af træ, og derfor var yderst brændbare.  

Den anden røver smilede hele tiden beroligende til dem – især til Heidi.  

Hun gjorde da heller ikke noget for at skjule sin kvindelighed.  

Hvis du viser mere af dine patter! Havde Hitler hvæset til hende, fører det lige lukt til Ladegården, og så kommer 

du bare i dårligt selskab.  

(det kunne næsten ikke blive værre) 

Da de fik besked på at forlade bilen, løftede den flinke af røverne Hitler op i Kravetøjet. 

Faktisk havde du godt af en tur i Generatoren i betragtning af det lort du har lavet, men jeg har fødselsdag i dag, 

så du slipper med et par huskekager!  

Derpå gik han hen til bilen, og i løbet af ingenting havde han tryllet en lille kaffe arrangement frem.  

Der var Lagkage – der var Vanille kranse – og Gulerodskage – og til sidst fik de huskekagerne.  

Efter en hyggelig time sagde de farvel til de flinke Bankrøvere, som lige kunne nå at røve banken inden den 

lukkede. 

  

Og så stod de der. 70 km. til Korsør læste Hitler på et skilt.  

Tror du, at du kan tie stille nu? Spurgte Hitler Pinokjo. Denne nikkede kraftigt, så hans lille Alpehue faldt af.  

Godt, så fjerner vi tapen og dugen, men vi beholder den, hvis du skulle få lyst til at snakke igen.  

Det var lige før, at Pinokjo fortrød sin lille udflugt med Hitler og Heidi, og selv om han ikke vidste hvad 

Neungamme var, var han sikker på - 

at det ikke var noget rart sted, så han stod last og brast sammen med Hitler og Heidi. 

De blev enige om at, gå langs markskel og skovbryn, og gå i en stor bue uden om byerne.  

Hen under aften gjorde de holdt i en lille lysning i Treskelskoven i nærheden af Lindebjerg.  

Hitler tændte et bål, mens han samtidig advarede dem om brandfaren.  

Hvad har vi at spise? Spurgte han. Jeg har et par klemmer! Sagde Pinokjo.  

De kan sagtens spises, bare man husker at spytte disse jerntingester ud bagefter. Godt! Sagde Hitler, 

De skulle holde til Jyllandssiden. Jeg selv har en lille pose høvlspåner og lidt Bøgesmuld.  

Hvad har du Heidi? Spurgte han. Heidi blev blussende rød i hovedet, og vendte sig om, så hun stod med ryggen 

til.  

Kom så Heidi! Sagde Hitler. Heidi stak den ene hånd ned mellem sine bryster og begyndte at rode rundt.  

  



Først trak hun 2 dusin Østers frem, og dernæst 2 dåser Beluga Kaviar.  

Og dernæst i hurtig rækkefølge – en hel Spegepølse – en Flæskeside – 5 snese Æg – en lammepølse og tre høns.  

Hitler kiggede mistroisk på hende. Jeg syntes nok du blev lidt længe væk sammen med tjeneren på Stikkerkroen.  

Hold nu kæft Hitler! Sagde Heidi. Du ved godt, at jeg gjorde det for Das Vaterland.  

Hun vendte sig om mod træet bag hende, og lænede sig ind imod det, mens hun hulkede stille. 

Ved disse ord kunne Hitler ikke holde tårerne tilbage, og han gik over til Heidi og tog hende kærligt i sin favn, 

mens han hviskede små søde ord i hendes ører. 

Pinokjo ville ikke stå tilbage, og ikke være med i den gode stemning, så han sagde, Vaterland og Vaterland, vær 

venlig at huske på, at jeg aldeles ikke er tysker, men Italiener. 

Og vi Italienere kan ikke fordrage tyskere – ’for det ud af munden på ham. 

Hitler gav øjeblikkelig slip på Heidis Bryster, som han var ved at undersøge for flere varer, og kastede sig over 

Pinokjo.  

Hvis du åbner munden en gang mere, tager vi vejen forbi Neungamme, hvor vi bliver ’en mindre, er du med på 

den.  

Pinokjo nikkede så kraftigt at hans hoved fald af. Heidi forbarmede sig over ham og satte det på igen.  

Sådan set kunne hun godt lide Pinokjo. Og man sku da være et skarn hvis man ikke kunne se mulighederne i 

sådan en næse.  

Det eneste hun ærgrede sig over var, at den var lidt til den tynde side. Men længden kunne man bestemt ikke 

klage over. 

  

Der fulgte nu en afslappet halv time hvor man gjorde sig til gode med den dejlige mad som Heidi havde listet ud 

af tjeneren. 

Pludselig hørte de, at det puslede i underskoven. De kom alle på benene og kiggede efter lyden. Hvem der! Råbte 

Hitler.  

Det er bare mig, var der en stemme der sagde. 

I lyset fra bålet kunne de svagt se noget, der mistænkeligt lignede et hundehoved. Kom frem i lyset! Råbte Hitler.  

Og hunden, som det ganske rigtigt var, kom helt hen til bålet hvor den fyldte godt op på den ene side. Det havde 

været en flot hund kunne de se.  

Den havde et par flotte Whiskers på begge sider af hovedet, og der var på en eller anden måde et aristokratisk 

præg over hunden - 

som mindede Hitler om den Engelske overklasse. 

Han kunne allerede mærke raseriet skylle op i hovedet. Har du en Arierattest! Spurgte han afmålt.  

Selvfølgelig! Sagde hunden, det sørgede min ejer da for. Han rakte attesten til Hitler som straks begyndte at 

nærlæse den i skæret fra bålet.  

Du er Tysker ser jeg! Sagde han. Ja det er jeg! sagde hunden, jeg er en Schnauzer. For at være helt præcis er jeg 

en Riesenschnauzer som er den største af Schnauzerne. 

Med de sidste ord stak den sin snude en anelse i vejret. Hvad laver du så her, skulle du ikke være sammen med 

din herre? Spurgte Hitler.  

Jo! Sagde hunden, problemet er bare, at jeg ikke ved hvor han er.  

Jeg var Regimentshund ved fodfolket på Holmens Kaserne, og var tilknyttet regimentet som Maskot og 

Vagthund. 

Fordrivelse af katte og rotter fra Kaserneområdet sorterede under mig, og den Menige som jeg havde fået som 

personlig opvarter, sørgede altid for mine små og store behov.  

På sin vis et dejligt liv. Men for et par dage siden tog fanden ved dem. Alle ’for rundt som gale, mens de pakkede 

alt deres habengut.  

Min menige lokkede mig til sig, med en rød Pølse, og bandt mig til et vandrør, hvorefter han forlod mig. 

Har i for øvrigt noget vand? Jeg er tørstig, sagde han. 

Mens han stillede sin tørst, begyndte Hitler at nærlæse papirerne.  

Du hedder Adolf Schickelgruber von Lothringen står der her, men jeg tror vi for nemheds skyld kalder dig 

Schickelgruber. 

Vi har jo allerede en Adolf her! Han lo skrattende. 

  

Hunden tørrede vandet af sine Whiskers, og sagde til Hitler. Jeg syntes dit ansigt virker bekendt, har du aldrig 

været i Hamborg. 

Hitler kiggede målløs på ham, og han faldt først til ro, da Heidi fandt et par flasker Champagne i sin udskæring.  

Medens lod de propperne springe, fortalte Hitler lidt om dem selv, og især om, hvor de var på vej hen.  

Sammen er vi stærke! Sagde Hitler, han havde lige fået en strålende ide. 



Du er jo en stor dejlig hund, og jeg er vis på, at du uden besvær kan have os alle tre på ryggen.  

Vi vejer ikke ret meget da vi i hovedparten er lavet af træ. Det kommer an på en prøve! Sagde Hunden, kravl 

bare op.  

Via en træstub kravlede de alle tre op på ryggen af Hunden.  

Den gav sig en anelse, og sagde - der er en af jer der vejer godt til - kan jeg mærke. Hitler kiggede rasende på 

Heidi.  

Inden vi rejser i morgen tidlig! Sagde han, skal jeg skal have undersøgt dine Bryster med en Tættekam. 

  

Da de atter sad omkring bålet og hyggede sig med resten af Champagnen, og lidt friske Fjordrejer, fortalte Hitler 

om deres planer.  

Det var hurtigt overstået da de ikke havde nogen.  

I al sin korthed gik det ud på at komme til Hamborg hvor han havde en fast aftale med Immelmann Rhonkedorff. 

Her havde forbindelse med alle de Varulv grupper der grupperede sig i alle de besatte zoner i Tyskland.  

Hvis vi kan regne med dig! Sagde Hitler, kan du roligt regne med at du bliver udnævnt til Rigshund, med vide 

beføjelser i de, af Tyskland besatte lande.  

Jeg er med! Sagde hunden, men sig mig lige, hvad er der galt med jeres kammerat, han siger ikke meget. Han 

nikkede over mod Pinokjo.  

Denne skulle til at åbne munden, men nåede det ikke, inden Hitler med et rasende blik standsede ethvert tilløb til 

samtale.  

Pinokjo har nogle personlige problemer! Sagde han, dem taler vi om når vi kommer til Neun..øø.. Hamborg, 

mente jeg. 

Pinokjo kom til at gyse da han hørte disse ord, der var et eller andet udefinerbart ved ordene han ikke kunne lide. 

Han besluttede sig for at holde øjnene åbne, og næsen spidset, på resten af turen. 

Han vidste ikke selv af, at han skulle have personlige problemer – faktisk viste han slet ikke hvad personlige 

problemer betød. 

Det var ved at blive sent, og de var alle sammen godt trætte, da det havde været en lang dag.  

Hitler vågnede ind imellem, og hver gang syntes han, at han hørte en sagte kvindestemme og en svag knurrende 

lyd -  

akkurat ligesom en hund, men han skød det væk igen, og vendte sig om på den anden side. 

   

  

I Atelieret. 
  

Bugtaleren var ganske utrøstelig. Han havde først opdaget nu, at hans elskede dukker var borte. 

Godt nok var Hitler ikke altid lige nem! Hikstede han, men på bunden var han nu god nok. 

Imens sad Pianisten og øvede sig på den nye komposition. Efter, at han havde mødt Franco, flød det hele ud af 

hans hænder på en ny vidunderlig måde. 

Den provins Tourné’ som Franco havde talt om, lød forjættende, og allerede en af de nærmeste dage skulle de i 

gang med at forberede turen.  

Det er en født succes! Tænkte han, folk de tørster efter underholdning her lige efter krigen. 

Mogens Wøldike og Palastrinakoret var ved at pakke noderne sammen, for at tage til Radioens Koncertsal hvor 

de skulle opføre ”Historien om den vandrende pind”. 

Den var med Poul Reumert som fortælleren. ( han var for øvrigt skidefuld da han ankom – han startede med at 

slå portneren ud –  

derefter truede han dirigenten på livet – og sluttede af med at gramse på de kønneste af Palastrinakorets damer) 

(Der er 5, forfatteren)  

Umiddelbart før koncerten mandede han sig op og gik ind og lavede en upåklagelig indsats, der da også fik seks 

stjerner i de førende blade.  

Det var åbenbart en dagligdags rutine for Poul Reumert, for at kunne gå på scenen.  

Vi har vel også alle hørt om det der var værre.  

  

Imens sad Cellisten og spillede solopartiet i Carl Nielsens Klarinet koncert.  

Og det var noget af en opgave han var kommet på, da det ikke er helt den samme fingersætning man bruger.  

Med hans medfødte Islandske stædighed og hans lyse sind, var det gået. Folk havde ofte spurgt ham, hvorfor han 

ikke spillede Klarinet.  

Til den slags ignoranter havde han kun hovedrysten tilovers.  

Enhver idiot vidste da, at den eneste rigtige måde, man transporterer en Cello på, er i en Cellokasse.  



Han ville godt se dem, der kunne stuve ligeså mange Klipfisk i en Klarinetkasse som han kunne i sin Cellokasse. 

Egisto Tango var ankommet stærkt forpustet. Han havde været i klammeri med Poul Reumert igen, fortalte han.  

Den ene side af hans ansigt prydedes af et anseeligt blåt øje. 

Denne herlige mand! Udbrød han, hvilket kunstnersind, hvilket temperament, hvilken ære for sit land.  

Og med disse ord var han faldet Cellisten om halsen og hulket, så han var våd helt om på ryggen. 

Inden han var gået fra Atelieret havde han stillet en gryde med klipfisk på Kakkelovnen og bedt Ludmilla kigge 

efter den.  

Så var den dejlig varm når han kom hjem, vidste han. Al den Vodka han havde smuglet med i robåden regnede 

han også med skulle på bordet i aften efter Koncerten.  

Den unge pige fra koret havde lovet at komme med sine forældre og en gammel brystsyg moster fra Fur. 

 (hun var slet ikke så gammel, og slet ikke så brystsyg, kunne han se, da de ankom, de struttede da af sundhed)  

  

På Island 

  
Jeg nævnte før, at han var ankommet i robåd. Det er også rigtigt.  

Sagen er den, at da beboerne i bygden fandt ud af, at de havde et talent i blandt sig, og han skulle give Koncert i 

København, samlede de ind i en mælkejunge. 

Resultatet af denne indsamling var uhyre nedslående. Island havde benyttet sig af krigen til at løsrive sig fra 

Danmark - 

og der var ikke ret mange der følte den store lyst til at støtte det Danske kulturliv.  

I alt var der indkommet 97 kr. og 21 ører – 3 bukseknapper – et skydemærke fra militæret, i bronze – en 

dynamitstang - og 7 kattekillinger.  

Som rosinen i pølseenden var der også en 5 Million mark seddel fra første Verdenskrig.  

Den prøvede han for en sikkerheds skyld at veksle, og han kunne stadigvæk høre latteren fra de ansatte i banken, 

for sine ører. 

Han købte vodka for indsamlingen og hans opsparede penge, lånte sin fars robåd og begav sig på vej.  

Turen omkring Færøerne kunne han godt have undværet, men det var blæstens skyld. 

Han blev først for alvor træt af det, da han blev blæst tilbage til den Grønlandske østkyst. 

  

Her blev skæbnen omsider gunstig for ham, da han slog følgeskab med en flok hvaler der skulle sydpå for at 

holde sommerferie. 

Han lagde sig simpelthen i hvalernes kølvand og lod sig glide med.  

Allerede tidligt på turen fandt han ud af, at tage Celloen frem for hvalernes, og sin egen fornøjelses skyld. Det 

var altid Halfbacks variationer for Klarinet han spillede.  

Engang imellem svømmede Hvalerne helt op på siden af hans Robåd, hvor de brummede med på deres egen 

måde. Og det var så det rystede i båden. 

Ud for Skagen sagde han farvel og på gensyn til de flinke Hvaler, og begyndte så at ro ned mod Øresund.  

For at undgå tolderne roede han bare ind i Københavns havn, som om han havde været på en lille fisketur.  

Han fortøjede sin båd i Nyhavn, hvor han prajede det mest besynderlige befordringsmiddel som han nogen sinde 

havde set.  

Det var karrosseriet fra en gammel Ford, hvor der var forspændt en gammel og affældig hest.  

Jeg vil gerne køres til Gl. Kongevej! Sagde han, hvis altså øget kan klare det. Kusken kiggede fornærmet på ham.  

Den hest har lige vundet ærespræmie i Mynte Basilikums Mindeløb for treåringer! Sagde han.  

Utroligt hvor den er faldet af på den! Tænkte Cellisten, ved første øjekast ville jeg ikke engang turde klappe den, 

af skræk for at den skulle falde om. 

  

Fra nu af klappede det hele, og det varede ikke længe inden han var faldet til hos Carl og alle hans mærkelige 

lejere. Og ikke mindst modellerne selvfølgelig. 

Alt i alt følte han, at han havde fod på tilværelsen. Klipfisken simrede i gryden og sendte sine liflige dufte ud i 

hver en krog. 

Han manglede kun en rask Isbjørnejagt eller en tur på indlandsisen efter sæler for at gøre det hele perfekt.  

Men en god fest med kvinder og Vodka er heller ikke at foragte! Sagde han til sig selv. Og med disse tanker slog 

han døren op til Atelieret og sang –  

Ja ja ja nu kommer jeg, i ser jeg iler. 

  

På Sjælland et sted. 
  



Hitler rejste sig op, og kiggede rundt på sine rejsefæller som så yderst fredsommelige ud i den strålende Maj 

morgen.  

Han kom i tanker om de hviskende stemmer han havde hørt om natten, og besluttede sig for, at have øjnene og 

ørerne åbne, indtil de nåede Hamborg. 

Schickelgruber rejste sig op, og rystede pelsen fri for lopper, mens den gabte længe og inderligt. God morgen 

Hitler! Sagde den, har vi sovet godt. 

Hitler svarede ikke, men gik hen og gav Pinokjo et solidt los bagi. Så står vi op din dovenkrop! Brølede han.  

Der skal hentes koldt vand nede ved kilden til vores morgenkaffe. Heidi rakte ham en spand som hun netop 

havde fundet frem. (i ved selv hvor)  

Mens Pinokjo hentede vand, gik Heidi i gang med at dække et Interkontinentalt morgenbord.  

Schickelgruber benyttede lejligheden til at gå lidt afsides for at klare et presserende problem.  

Lidt efter kunne de se ham stå og skyde ryg, mens en svag stønnen kom ud af dens mund.  

Schickelgruber døjede forfærdentlig med hård mave, da al denne vellevned han havde haft på Kasernen, var gået 

ud over hans fordøjelsessystem.  

Han blev modtaget af en rasende Hitler, da han kom tilbage.  

Næste gang du skal ud at skide! Sagde han, vil du så ikke være så venlig at gøre det med vindretningen. 

Pinokjo, hvis referencerammer jo var lidt tynde, turde ikke sige noget, men han syntes, det lugtede helt godt. 

Heidi slog nu på en stor gonggong som hun netop havde fundet, (bag en sten), og kaldte til morgenkaffe.  

Indtagelsen af morgenmaden skete i fred og fordragelighed, kun afbrudt af en fugl i ny og næ, som kom flyvende 

for at se dette mærkelige selskab. 

En overgang var der så mange fugle forsamlet på en enkelt gren, at den gav efter, og enkelte af fuglene nåede at 

få svitset en halefjer eller to på bålet. 

  

Kl. 7 var de parat til at fortsætte den videre færd mod Das Vaterland. 

Hitler havde opgivet at visitere Heidis bryster, da han havde indset, at de havde en hel mængde fortrin.  

Det var det Interkontinentale morgenbord, der havde overbevist ham. Via træstubben sad de snart på ryggen af 

Schickelgruber.  

Hitler sad foran, Heidi sad i midten, og bagerst sad Pinokjo.  

Efter at have været ved at falde af et par gange stak han armene om til Heidi - og med et forlov - holdt han om 

begge hendes bryster.  

Det er i orden Pinokjo! Sagde hun, men så skal vi også lege lidt med din næse ved lejlighed. 

For min skyld gerne! Tænkte Pinokjo, jeg fatter bare ikke hvad hun mener.  

Planen er! Sagde Hitler, at vi tager over på det mindst befærdede sted, da Korsør sikkert er overrendt.  

Jeg har fundet en lille by lidt uden for Korsør som hedder Vester Bøgebjerg. I nærheden af den ligger der en lille 

skov der hedder Klarskoven. Dette er vores mål i dag. Vi bruger ikke landevejene, da det er for farligt, men 

bevæger os udelukkende igennem krat og skovtykninger.  

Er det forstået! Brølede Hitler. Jawohl gøede Schickelgruber, mens han tog den ene pote op til panden, og gjorde 

honnør. 

  

Hans militære anstand fejlede ikke noget! Tænkte Hitler, det kunne være, at en stilling som Rigshund var for lille 

en post til sådan en begavelse.  

Han havde jo lovet Heidi posten som Krigsminister, men oven på det første døgns hændelser, var han ikke mere i 

tvivl om, at hun skulle være Forsyningsminister.  

Nu vil jeg først se hvordan han opfører sig, hvis vi skulle møde nogle fjender.  

Og han havde ikke mere end lige tænkt det, da der pludselig stod et arbejdshold af Polske roe arbejdere foran 

dem på stien. 

Alle som ’en stod med åben mund, da det besynderlige optog passerede. 

I flere år efter løb rygterne stadigvæk på egnen. 

Der kom endda folkemindesamlere fra København for at studere fænomenet.  

Halvdelen af polakkerne mente, at det var Jomfru Maria der var kommet forbi.  

Den anden halvdel var sikker på, at det var djævelen med to håndlangere der var suset forbi. 

Episoden gav en del travlhed på de Psykriatiske institutioner i de efterfølgende år. 

Der måtte endda indkaldes tolke, til at oversætte de modstridende forklaringer, og der var drabelige holmgange 

ved familiefesterne, hvor bølgerne gik højt.  

Et par stykker blev indlagt med religiøst vanvid, men blev udskrevet efter nogle år.  

Den ene af dem begyndte, at læse til præst, på Århus Universitet sidst i fyrrerne, og besidder nu det største 

embede i byen. Hans døbenavn var Holmski. 



  

Alt dette viste vore venner imidlertid ikke noget om, de fortsatte bare deres tur. 

Hen under aften ankom de endelig til Klarskoven. Heidi tog en lille Oliekande frem og begyndte at smøre sine 

led.  

Det var dejligt! Sagde hun, vil i andre også have en lille tur. Den eneste der ville ’ha en lille tur var Pinokjo, han 

havde længe følt sig lidt stiv i det.  

Hvad går der af mig! Tænkte han, de mange timer med hænderne om Heidis bryster havde vakt nogle ting i ham 

som han ikke engang selv anede, at han indeholdt.  

De organiserede hurtigt lidt brænde og fik tændt et bål.  

Derefter tryllede Heidi som sædvanligt og i løbet af ingen tid, stod der en stor gryde med Irsk Stuvning og 

dampede på bordet foran dem.  

Og som den seriøse Hausfrau som Heidi jo inderst inde var, havde hun sørget for rugbrød – sennep - øl og snaps.  

(enkelte bruger rødbeder til, men hvis man kigger nærmere efter, har disse personer som regel et skulende blik, 

og en dårlig holdning) 

Det varede ikke længe inden der bredte sig en munter og afslappet stemning omkring bålet. 

Hitler fortalte historier fra sin vilde ungdom, og Heidi fortalte om den drøm hun havde, med at være den første til 

at jodle på verdens mest berømte Opera - La Scala i Milano.  

Schickelgruber deltog ikke rigtig i morskaben. Den kunne godt mærke, at den havde været på poterne hele 

dagen.  

Den hørte dog det meste af hvad der blev sagt, men ellers lå den og døsede. 

Men hele tiden med et par vagtsomme ører ud mod skoven. 

Pinokjo havde jo af gode grunde ingen ungdom, at fortælle om, så han følte sig en smule udenfor. 

På en måde beundrede han Hitler for de ting, han havde lavet i sin ungdom – været i fængsel f.eks. 

Han var ganske vist ikke helt klar over hvad et fængsel var, men han syntes, at det lød spændende. 

Ud på aftenen lagde de sig alle til at sove. 

  

I atelieret.                
  

Alle kiggede op, ved lyden af døren, der pludselig blev sparket op.  

Cellisten sprang ind af døren, og kiggede sig omkring efter festen, hvorefter han satte i med det noksom bekendte 

nummer fra Sommer i Tyrol -  

Ja ja ja nu kommer jeg, i ser jeg iler!  

Nummeret havde det selv samme år haft stor succes med Ebbe Langberg og Clara Phonoptikon. 

Der var dog en del anmeldere der syntes, at han var lige lovlig ung til rollen. (han var 15 – forfatteren)  

Rollen som Josepha var givet til den noget ældre Clara Phonoptikon, der for længst havde passeret sit livs efterår. 

Man kan sige meget om Clara, men sanger har hun aldrig været.  

Hun bogstavelig talt mimrede sig igennem diverse Tyrolersange, og sprang rundt som en anskudt krage i 

Tyrolerdansene. 

Rollen som Leopolds unge medhjælper Mickey var – for ikke at sætte Ebbe Langberg i forlegenhed på grund af 

hans unge alder -  

givet til Clara Phonoptikon oldebarn - lille Mads på to år. 

  

Denne Mads, blev for skuespillerne hurtigt en pestilens. For publikum blev han en åbenbaring.  

Han levede fuldstændig sit eget liv på Scenen. Hvis ikke Reggisøren stod parat med hans sut når han skulle ind, 

nægtede han det hele taget at gå på scenen.  

Som regel traskede han helt frem til scenekanten, og begyndte at vinke til publikum.  

Kvinderne i salen begyndte at hvine, og mændene trampede i gulvet.  

Snart havde han fanklubber, først i København, men langsomt bredte det sig til resten af landet. 

(I Randers var der 78 betalende medlemmer, det dobbelte i Århus) Det var svært at hamle op med for Ebbe 

Langberg og Clara Phonoptikon.  

Ebbe havde nu ikke så meget imod det, da han frygtede Claras tunge i kærlighedsscenen til sidst.  

Ebbe Langbergs videre skæbne kender vi alle. Det samme med de øvrige medvirkende (Poul Rikardo Møller som 

Sigismund - Johannes Goldwyn Meier som underbuksefabrikant Møller) Lille Mads gik det jo også ganske godt. 

Han var jo ud af den kendte Hellerup familie – Mikkelsen   

Mads er da heller ikke i tvivl om, at det er Clara Phonoptikon ånd der svæver rundt i universet, og ganske blidt 

puster liv i hans karriere. 



Pudsigt nok startede han også som danser – dog ikke på det Kongelige Teater – men på flere af de små teatre i 

København. 

  

Da forvirringens og gensynsglæden havde lagt sig, faldt de snart til ro omkring det store fad med klipfisk.  

Den brystsyge Moster fra Fur kunne ikke ’li klipfisk - og sad i pausen - indtil der kom sprut på bordet, og 

underholdt sig med Bugtaleren, der heller ikke kunne ’li Klipfisk. 

(Skipper Skræk som sad på hans skød, kunne for øvrigt heller ikke lide Klipfisk)  

Skipper skræk havde ikke nogen som helst fornemmelse af, hvorfor han sad på skødet af Bugtaleren. 

Det sidste han husker, er Olivias ansigt der kigger alvorligt på ham. Hans gode ven Brutus, står i baggrunden 

med nedslået blik. , 

Han har et lumsk smil om munden, og står med sin hat i Hånden. Hatten er halvt fyldt med tårer.  

Fedtmule der er ankommet fra et andet Filmsæt under Disney, sidder og spiller ”Nærmere gud til dig” på et 

gammelt trædeorgel. En såkaldt Salmecykel 

De tre små grise synger kor sammen med Andersine og Bedstemor and. Det lyder så forfærdentlig at den eneste 

tanke han har i hovedet, er tanken om at dø. 

Guden for Tegneserie figurer efterkom åbenbart hans ønske, selv om han ikke havde ment det så bogstaveligt. 

Pludselig havde der lydt et plop inde i hans hoved, hvorpå han fandt sig selv siddende på skødet af en fremmed 

mand.  

Hvis han nu byder mig et Bolche! Tænkte han ved sig selv, så stikker jeg af. 

  

Det varede dog ikke længe inden han fandt ud af, at Bugtaleren og han selv, var lavet af samme dej. 

De kunne begge to ’li en lille ’en, og kvinderne var vandret forbi i en endeløs strøm.  

En af kvinderne måtte for øvrigt godt ’ha standset op! Tænkte Bugtaleren 

Bugtaleren havde fortalt, at hvis man havde den rigtige dukke, lå der en formue og ventede rundt på de 

forskellige Varieteer og Teatre.  

Mens Bugtaleren talte som et vandfald, sad Skipper Skræk og kiggede lidt på den brystsyge Moster fra Fur. 

Hvor kommer du så fra min søde pige! Spurgte han, og hvad hedder du?  

Jeg hedder Olli! Sagde hun, og jeg kommer fra Fur, som ligger ovre i Jylland.  

Da hun sagde Olli, var det som om meningen med livet gik op for Skipper Skræk.  

Helt fra starten var han sat sammen med denne radmagre Olivia, i den ene kassesucces efter den anden.  

En kassesucces han ikke fik del i. Han mistænkte for øvrigt Olivia for at gå i seng med Produceren.  

Og hvorfor ikke! Tænkte han. I forvejen ligger hun i med det halve af Filmsættet, vaskerimanden og Pizzabudet 

fra Polles Pizza.  

Olli? Spurgte han, har du lyst til at tjene rigtig mange penge. 

Da enhver kan høre, at Olli er smækhamrende fyldt med løgn, (hun hed Grethe) er der da heller ikke nogen, der 

er kede af det - 

da nemesis rammer hende med et aldeles lammende slag.   

Det ringer nemlig pludselig på døren, og en af de yderst nødtørftigt klædte modeller går hen for at lukke op. 

Da de to herrer, der stod ude på gangen, havde pudset brillerne en ekstra gang, trådte de ind i atelieret, og 

kiggede sig vagtsomt rundt. 

De osede langt væk af civilt Politi. De var iført blød hat – og Cottoncoats der næsten gik ned til jorden.  

I deres ene mundvig hang der en cigaret. Skoene var fornuftige, og havde tykke såler. 

Vi søger en brystsyg moster fra Fur! Sagde den ene, da de havde legitimeret sig.  

Det er mig! Sagde Olli.  

Folmer Knarvoorn her! Sagde han – og det er min kollega – Inspektør Bhrøsig. 

Vi kommer fra elektricitetsselskabet! Sagde Folmer Knarvoorn:  

De skylder for tre måneders elektricitet, og det skal vi gerne have ud af verden inden den første.  

Findes der ikke andre måder vi kan klare det på! Spurgte hun. 

Knarvoorn hviskede ud af den ene mundvig til Bhrøsig – det er min tur denne gang – køb en buket blomster til 

din elskede - eller ’ta hjem til konen.  

    

På Storebælt. 
  

Hitler sad og kiggede ud over vandet. Der var langt til Nyborg! Tænkte han.  

Selv om de fandt en robåd ville de være ude af stand til at ro den, da den højst sandsynlig ville være for tung.  

Nej! Sagde han til sig selv, vi må sidde på ryggen af Schickelgruber, og håbe på at det går.  

Hans blik fangede et Hasselkrat, og ideen slog ned i ham som en V 2 bombe.  



Hitler tog sin feltkniv og skar en god kæp på en meters penge. Da han havde gjort det, gik han hen til Heidi, 

mens han smilede indsmigrende til hende.  

Søde Heidi! Sagde han, du skulle tilfældigvis ikke have en rød Pølse mellem dine bryster, som jeg kunne få.  

Heidi og Pinokjo som aldrig havde set Hitler smile, blev noget utrygge ved situationen, og tog hinanden i 

hænderne.  

Schickelgruber tog en god solid kæp op, i tilfælde af vold.  

Den havde dog også et godt øje til pølsen, da de Danske røde pølser var dens livret. 

Hør her! Sagde Hitler, vi krydser Storebælt på hunderyg. Det syntes jeg er en dårlig ide! Sagde Schickelgruber, 

jeg har aldrig svømmet mere end 3 km af gangen.  

Det var i fristil til Kasernemesterskaberne. Det var ganske vist med fuld oppakning, men alligevel.  

Ti nu stille, og hør min plan! Sagde Hitler.  

Nu pakker vi lejren sammen, og om fem minutter er der afgang. 

I sandhed en kort plan, men effektiv, for i løbet af ingen tid var vore tre venner klar til afgang.  

Hitler sad foran, og fra den kæp han netop havde skåret, hang den røde pølse og dinglede i en snor.  

Han satte kæppen fat i Schickelgruber halsbånd, sådan at pølsen hele tiden var foran dens snude. 

  

Efter et par timer kunne de kunne de dårligt nok se land bagude. 

Hitler havde forbarmet sig over hunden, og ladet den spise en pølse hver halve time, mens Heidi og Pinokjo 

masserede dens trætte muskler.  

I det øjeblik de var klar til at starte efter pausen, passerede noget kæmpestort forbi ca. 20 meter forude, nemlig en 

hest.  

Det var en Tysk hest, kunne de se på regimentsmærket den havde på Sadeltasken. 

Den havde to menige på ryggen, begge to i gang med at lave middagsmad på et lille feltkomfur, der var stillet op 

på hestens ryg.  

Hej Lammersnitzel von Zughorn! Bjæffede Schickelgruber. Hvad helvede laver du ude midt på Storebælt.  

Ved lyden af hundens stemme vendte hesten sig om, og vrinskede glad tilbage, hej gamle dreng hvordan kom du 

fri af vandrøret?  

Åh du ved! Pralede Schickelgruber, vi gamle Fussenfolkssoldaten har altid et tricks eller to i ærmet. 

I virkeligheden var den blevet befriet af slagterens lille snottede datter, som kom og legede med den hver 

eftermiddag efter skoletid.  

Hun var usædvanlig dorsk, men det afholdt ham ikke for at finde sig i hendes tåbelige lege, som strakte sig i det 

uendelige.  

Hun rykkede ham i halen, og hun rykkede ham i ørerne. Fik jeg fortalt, at hun var ”Slagterens” lille snottede 

datter.  

Og når slagteren så en glad lille pige, var han ikke karrig med de røde pølser til en glad lille hund. 

  

Hesten svømmede nu nærmere for, at tage hele menageriet i øjesyn. 

Soldaterne som på ’en gang havde fået øje på Hitler, strammede sig i brøkdelen af et sekund an, og stod i stram 

retsstilling med tommelfingrende langs buksesømmen. 

Meldung Hrr Hitler, alles gut in das Sonderkommando - Lammersnitzel von Zughorn zurück am Reich  

(Som man bemærker, er den ukendte skribent ikke videre stiv i tysk - det kan vel oversættes som - vi skal have 

Lammesnitsler og Sukkerhorn når vi kommer hjem til riget) 

Hvad med retningen! Råbte Hitler. Den var helt gal, i sejlede på tværs af os, med kurs mod Samsø.  

Da råbte den ene af soldaterne - Hrr Hitler! Melder, at mens vi lavede mad, stod vi netop og talte om, at vi 

manglede en stærk mand - 

en mand der kan stå i spidsen for os, en mand der kan lede slagets gang, en mand der påtager sig skylden hvis det 

går galt. 

Ved den sidste melding blev Hitler enig med sig selv i at holde lav profil indtil de var kommet til Nyborg.  

De kravlede nu alle sammen ombord på hesten. Hitler stak en tommelfinger i munden og holdt den op i mod 

vinden.  

Vi skal den vej! Sagde han, og pegede. 

De sad lidt og tørrede sig i solen alle sammen, og Schickelgruber og Lammersnitzel talte gamle dage fra staldene 

på Holmens Kaserne.  

Efter et stykke tid, kunne de mærke en liflig duft af gryderet i luften. Feldwebel! Råbte Hitler, Hvad har de i 

gryden.  

Eisbein mit sauerkraut mein Führer! Sagde Feldweblen. 



Eisbein mit Sauerkraut! Gentog Hitler. Hans stemme dirrede en anelse, og hans blik flakkede hen imod gryden, 

hvor den liflige duft kom fra.. 

Og for første gang kunne de mærke en lille sprække i det panser, som han havde skjult sig under siden sin 

barndom.  

Med et mildt og venligt ansigt rakte han sin bliktallerken frem mod Feldweblen som fyldte den op til randen.  

  

I Hollywood 

  

Imens var der godt gang i festen i Atelieret. Skipper Skræk følte sig bedre og bedre tilpas.  

Han havde været ude i køkkenet og rodet alle hylderne igennem for at se om han kunne finde noget Spinat, men 

havde ikke fundet noget.  

Spinat var for Skipper Skræk en slags økologisk viagra,  

Han var uovervindelig i sengen pralede Olivia over for veninderne, med det resultat at han var en meget 

efterspurgt herre i venindekredsen. 

Dem der har set en af Skipper Skræks film, vil sikkert give mig ret i, at Olivia ikke just er nogen sexbombe. 

Så der var ikke noget at sige til, at Skipper Skræk drev en omfattende jagt på Olivias veninder.  

Som den udhaler han var, glemte han selvfølgelig at sløre sine spor. 

Olivia fandt ubetalte regninger på Spinat – Spinat på skjorten – Spinat mellem tænderne – Spinat på Kammen – 

og det værste, spinat i underbukserne.  

Hun tvang ham i behandling på Betty Chevrolets hundedyre klinik, hvor det tog ti plejere et par måneder, inden 

Skipper følte sig klar til at møde verden igen. 

Bortset fra det, havde han en glimrende tid på klinikken.  

Han kom ret hurtigt i forbindelse med en Spinat pusher, så der var ingen problemer med at opretholde sit 

sædvanlige behov.  

En del af kvinderne var indlagt p.g.a. et overdrevet sexbehov, og det var jo vand på Tyrens forben, for en mand 

som Skipper Skræk. 

Han havde jo også et vist navn, som han forstod at udnytte over for de unge piger.  

Det var som regel, når han var kommet så langt som til sengekanten.  

Ork ja! Sagde han, (hæ hæ) jeg kan sagtens skaffe dig en hovedrolle i en film, men så skal du også rykke til side, 

så jeg også kan være i sengen. 

Ak ja - hvor er mænd træske. 

  

Til slut valgte han at tage en kold Tyrkerøl, og trække Olivia til side, for at fortælle hende et par småting.  

For eftertiden er det mig der bestemmer hvor skabet skal stå! Sagde han.  

Han gik hen og flyttede skabet et par meter. Sådan! Sagde han, der skal det stå. Der står det godt!  

Olivia sagde ingenting 

Nogen problemer! Sagde han til sidst, da tavsheden blev uudholdelig. 

Overhovedet ikke! Sagde Olivia, men hvorfor er der en lem i gulvet, der hvor skabet stod. 

Jeg store idiot! Tænkte Skipper Skræk. 

Lemmen førte ned til en lang tunnel, der stod i forbindelse med de fleste af omegnens soveværelser. 

Han brugte også tunnelen til sit hemmelige lager af Spinat. 

Han havde selv gravet det hele ud, under indtagelse af et par paller spinat.  

Jorden havde han lagt i baghaven, hvor han senere åbnede et skisportscenter med 5 løjper.  

Han kunne mærke at Olivia var begyndt at få mistanke over al den jord der lå alle steder, og da der ikke lå noget 

skisportscenter i Hollywood - 

(gennemsnitstemperatur på 21 grader) i forvejen, var tanken helt oplagt.              

Nu flytter du det skab tilbage igen, og så går vi tilbage til gulerødder! Sagde Olivia. 

Ja søde Olivia, jeg skal nok! Sagde Skipper Skræk. 

  

I Atelieret 

  
En af modellerne påstod, at hun havde tre rækker med Spinat i sine forældres Havehus på Amager. 

Hun havde lovet at hente en sæk den følgende dag. Men selv ikke manglen på Spinat kunne slå hans humør ned.  

Han sad nemlig midt imellem de fem modeller, der bestemt ikke frådsede med tekstilerne. Uanset hvor han 

vendte sit blik så han bart kød.  

Som den pralerøv han var, sad han og blærede sig med sine muskler. 



Når han pustede på sin tommelfinger kunne han få overarmsmusklen til at vokse.  

Det var et lille trick han havde lært sig, da han var ansat på Firestone i sine unge dage. 

Nu ved jeg det! Råbte Carl Nielsen pludselig. Vi laver da bare selv et Teaterstykke. Måske en Operette eller en 

Kabaret. 

Under indflydelse af Cellistens Russiske Vodka, (der var mikset sammen i et Badekar hos fåreavler Ragnhilddjur 

Skalgrimson Larsen, i udkanten af Reykjavik) - 

havde de talt om, hvor sørgelig afskedens time var. Hvorfor skal vi skilles, havde Carl spurgt om. Der går måske 

10 – 20 år inden vi ser hinanden igen.  

Lad os sætte et teaterstykke op sammen, og bruge den ekspertise vi alle sammen har som udøvende kunstnere.  

Atelieret er stort nok til tyve tredive små runde borde hvor der kan sidde seks personer ved, og det må være nok.  

Carls ord havde opflammet dem alle, og de sprang op, og udstødte høje hurraråb. 

Jakku! Sagde han, har du noget musik liggende i skrivebordsskuffen, eller skriver du noget nyt. 

Jeg har et lille musikstykke liggende, som hedder, ”Historien om en sømand” sagde Jakku.  

Der er ikke flere roller end, at vi kan besætte dem alle sammen, med et par enkelte undtagelser. 

Rent tilfældigt er der en kvindelig Violinist med i forestillingen! Sagde Jakku.  

Ved disse ord kunne de se en klædelig rødme dække hans kinder, og oversiden af hans hænder. 

  

Skipper Skræk som var i en sindsstemning hvor han var nem at forhandle med, sagde omgående ja til 

kontraktudkastet. 

Han betingede sig dog, at han måtte ryge pibe under forestillingen.  

Ludmilla og Franco forsømte heller ikke noget, og det samme gjorde sig gældende med Pianisten og Cellisten. 

De skulle udgøre grundstammen i det kommende Teaterorkester.  

Modelpigerne sagde også ja til at være med, nu manglede de stort set kun at finde ’en der kunne spille den store 

rolle som Sømandens mor. 

Mens de sidder og taler om mulighederne, banker det pludselig på døren med høje myndige bank.  

Kom ind! Råbte Carl. Døren gik op, og der stod vores alle sammens Clara Phonoptikon og kiggede sig omkring.  

Undskyld! Sagde hun med mimrende og brudt stemme, er der nogen der har set Ebbe Langberg. Han er smuttet – 

øh blevet væk mener jeg. 

Da Clara tilfældigvis havde et lille hul i kalenderen, var det ikke svært at overtale hende til at tage denne store 

rolle. 

Og det var en rolle hun med jævne mellemrum spillede til hun var over 90.  

Hun prøvede i en halv times tid, at få Ebbe Langberg eller Poul Reumert, ind i Sømandens rolle, men forgæves.  

Som Carl påpegede, var Skipper Skræk en anelse mere kendt end Ebbe og Poul. 

Det bankede igen på døren. Kom ind! Råbte Carl. Døren åbnede sig langsomt og frygtsomt.  

Ebbe Langberg stak sit kendte gavtyveansigt ind af døren, og spurgte - er der nogen der har set den gamle Heks 

til Clara Phonoptikon?  

Hun prøver hele tiden på, at tage min mødom sagde han modfaldent.  

Allerede under prøverne begyndte hun at kysse med tungen. 

Da han havde sagt den sidste sætning kunne de se hvordan han langsomt skiftede farve.  

Fra hans sædvanlige blegfisede svagt bebumsede kulør, til en dyb mørk farve som en flaske Spansk rødvin, der 

har stået for længe på kakkelovnen.  

Sagde jeg Clara Phonoptikon? Spurgte Ebbe, jeg mente naturligvis Ghita Nørby. 

Nåh det var godt! Sagde Clara, lige et kort øjeblik troede jeg ikke, at du kunne ’li lille dumme mig mere. Kom 

over til Mor og få et lille kys. 

Hvis det bliver på panden! Råbte Ebbe med desperation i stemmen. 

Selvfølgelig sagde Clara. Nu fulgte der et højst besynderligt syn. Clara forsøgte at ramme munden, og Ebbe 

forsøgte at få kysset placeret i panden.  

Det lignede en dans der først blev opfundet tyve år efter, nemlig Twisten. Omsider indgik de kompromis (hun 

ramte ham på næsen, så det må nærmest være uafgjort ) 

Det var meningen at Carl skulle skrive handlingen så hurtigt som muligt, så de andre også kunne få noget at rive 

i.  

Ikke mindst var det vigtigt for Jakku at have nogle vers til at inspirere sig med musikken.  

Så Carl gik straks i gang med at skrive alle sangene, nemlig. Der vil være en lille smagsprøve sidst i dette 

dokument.  

Det er fra åbningsnummeret, hvor Sømanden synger en sang om sine pengesorger – og sine kærestesorger. 

  

Man er ikke på noget tidspunkt i tvivl om at det er Carl Nielsen der har skrevet dette stykke poesi.   



De blev hurtigt enige om, efter premieren, at spille stykket som en Farce, i stedet for som ved Premieren, 

højstemt drama.  

Det var så højstemt at publikum ikke turde klappe, og stille listede ud. Men nu kommer vi lidt for langt i 

handlingen.  

   

På Fyn 

  

En tidlig morgen den10 Maj 1945, vaklede der et besynderligt syn op på stranden, ud for den lille skov der 

hedder ”Kajbjerg”. Den ligger lidt syd for Nyborg. 

Ud af bølgerne voksede der noget der kunne ligne et hestehoved.  

Bag hovedet sad der en hund, som sang gamle sentimentale Slagere ind i Hestehovedets ører, for at få den til at 

glemme smerterne i sine Kejserlige hove.  

Bag ved hunden stod Hitler på en lille kasse. Han var i fuld gang med at indoktrinere de arme soldater igen. 

Foreløbig var de kommet til lektion 4 ud af 10. At dømme efter de to soldaters undvigende øjne, havde han ikke 

meget held med sit forehavende.  

De ville hellere ville se den smukke solopgang, med de springende Delfiner og de pustende Hvaler. 

(Hvalerne er sikkert nogle af dem der hjalp Cellisten fra Grønland til Skagens Nord spids, hvor enkelte af dem, er 

svømmet til venstre i stedet for højre). 

Heidi stod på bagpartiet af hesten, hvor også komfuret befandt sig. Hun var i gang med at forberede et 

Interkontinentalt morgenbord til ankomsten.  

Vi skal snart omkring et Hønsehus! Meddelte hun, der er kun to æg tilbage!  

  

Der var kun en enlig morgenvandrer den morgen, og han gik tur med sin lille hund Kvik.  

Det var ikke fordi han morede sig om morgenen, når han skulle tidlig ud med kræet, men hellere, at den sked på 

stranden – end - at den gjorde det hjemme i haven. 

Og så var der det med moderen. Den slags ting kunne ødelægge en hel dag. Han måtte lære at beherske sit 

temperament. Trods alt var hun hans mor. 

Den enlige Vandrer, hvis navn var Uffe Bagenkop Kiel, var ugift og boede sammen med sin gamle - man kan 

roligt sige - sure mor.  

Vi har jo alle haft en sur gammel mor, men hende her var alle sure gamle mødres mor. Så derfor nød både han og 

Kvik disse lange gåture langs Skov og Strand. 

På en måde var de fuldtids friluftsmennesker da de kun var hjemme for at spise og tanke vandflasken op.  

Allerede som dreng havde han lavet en lille hule i skoven der lå ud til Stranden. Med tiden havde han lavet den 

større, og med flere faciliteter. 

Han nød at være der, fordi der kun var ham og hunden. Han havde dog moderens nyeste portræt til at hænge, 

men i protest havde han hængt det op, med bagsiden udad. 

Senere fandt han ud af, at det var ideelt til at lure på de unge piger fra Hytten. 

  

Det var vældig uskyldigt – han onanerede slet ikke – eller noget i den retning – han kiggede bare. Ganske vist i 

en kikkert, men Herregud da. 

Og så var det, at moderen var kommet anstigende uanmeldt. Fandens også! Tænkte han, hvad skal jeg gøre ved 

hende. Han kunne ikke skyde tanken væk. 

Og så ’så han det syn, der skulle følge ham i drømme resten af hans liv. Ud af havet kom der pludselig en kæmpe 

af en hest, med fire personer på ryggen.  

Forrest, lige bag hestens hoved sad der en hund med bakkenbarter og sang Tyske Slagere. 

Den havde startet med Lili Marleen og var sluttet af med ”Gnädige Frau mit das schøne pusselanken”   

Som det fremgård var den ikke helt stiv i tysk grammatik, men hunden gik trods alt også ud af hundeskolen før 

sin Studentereksamen.  

  

På hver side af to voksne Soldater, sad der to børn, hvoraf den forreste besynderligt nok, lød til at have 

kommandoen. 

Han var ikke imponeret over den talende hund, da der i Frørup, ikke langt derfra, var en kvartet af hunde, der 

sang Swing musik med Svend Asmussens Orkester.  

(Høm – Høm Brothers) Det der med Høm hømmerne, kunne Bassisten i orkestret tale med om, da det var ham, 

der havde vundet retten til at tørre op efter hundene. (eller tabt?) Han solgte dog rettighederne til 

Trommeslageren Erik Frederiksen for hundrede kr. som han øjeblikkelig spillede op, på sin Lut. 



Frederik – som trommeslageren kaldte sig, fjernede hundelortene med sine trommestikker, og det må være 

derfor, at han altid smed dem op i luften - 

når han spillede på sine trommer. Altså stikkerne. 

Hundelortene blev solgt til det lokale Gartneri som trak vandet ud af lortene i en Centrifuge – hvorefter de blev 

malet til en pulveragtig substans der bagefter blev fyldt på poser. 

Poserne blev eksporteret til egne i landet hvor der ikke var så mange hunde og derfor ikke mange hundelorte.  

Det eneste man behøvede var at tilsætte vand til blandingen, hvorefter den svulmede op, og både lignede og 

lugtede som en hundelort. 

Alt efter hvor meget vand man kom i blandingen, kunne man lave både hård og tynd mave. 

Så satte Kommunen et par mand eller tre til at smide hundelorte ud i hele byen, hvor de var mest til gene for 

befolkningen.  

Parkerne fik også deres rigelige del. Man forstår så glimrende, at en borgmester i en lille Købstad godt vil have 

det samme svineri som hans kollega i storbyen.   

(jeg har læst Svend Asmussens erindringer, og pudsigt nok står der ingenting om ovennævnte episode, jeg syntes 

ellers nok - 

at det er et par linier værd - at kunne bryste sig af, at have optrådt sammen med de berømte Høm Høm 

Brothers).    

  

Uffe og Kvik gemte sig bag nogle sten, hvor de havde fuldt overblik over stranden.  

Bare nu ikke mine høns begynder at kagle! Tænkte Uffe, der stadigvæk ikke kunne fatte sig selv og den 

behandling han havde givet sin mor.  

Hun var kommet uanmeldt, trods flere påbud, og fundet ham i en yderst pinlig og privat situation. Han var 

nemlig ved at læse det nye Anders And blad.  

Da det første blad kom i 48 eller 49 og historien her foregår i 45, kan enhver regne ud, at Uffe havde noget af en 

bibliofil sjældenhed.  

Resolut tog han hende ved armen, og slæbte hende udenfor.  

Så kaldte han på Kvik, som var i godt humør den dag, og i dyb tavshed trak han sin mor længere ind i klitterne.  

Du kan lige vente til din far kommer hjem – så bliver det sagt! Sagde hun.  

Uffe snerrede over skulderen – Har! Har! Hvornår var det lige han skred! Sagde han.  

Tre år før du blev født! Sagde hun. 

  

Ligeså hurtigt som hun opfattede sin fejltagelse, ligeså hurtigt opfattede Uffe den.  

Uffe var standset op. Han sendte moderen et ondt blik. Skide være med det! Tænkte han så. 

Nu har jeg levet hele livet uden far, nu skal jeg bare slippe af med mor. (permanent) 

Stedet de var standset ved, lignede et Militært anlæg af en slags. Der stod en hel række affyringsramper, de fleste 

uden indhold.  

På to af ramperne lå der nogle raketter, hvorpå der var malet V 2. 

Nu kommer du her! Sagde han, og trak i hende, ikke mere vrøvl med dig. 

Af en sur gammel kone at være, syntes jeg nu hun klarer det godt! Tænkte han beundrende.  

Men nu ingen sentimentalitet. Med et par raske tag snurrede han hende fast til den Raket der så nyest ud.  

Klappede sig på lommen efter sine tændstikker, som han selvfølgelig havde glemt i hytten. 

Han kaldte på Kvik, som han forklarede problemet, og hunden stak øjeblikkelig tværs over klitterne til Hytten.  

Og hvis der er nogen der tror, at alt dette forgik i dyb tavshed fra moderens side, de kan godt tro om igen.  

Under regnen af skældsord fik han som sidegevinst, at vide hvem der var hans far. Ikke overraskende var det 

hans far.  

Jeg har jo altid vidst det inderst inde! Tænkte han. 

Et øjeblik efter kom Kvik muntert gøende tilbage. I munden havde den portrættet af hans mor.  

Denne disciplin med at gø muntert og samtidig have noget i munden, var noget de havde øvet sig på, i de tidlige 

morgentimer nede ved stranden. 

Efter at have behersket trangen til at sparke Kvik i røven, satte han den til at gø og snerre af moderen, mens han 

selv hentede tændstikkerne. 

Han kunne høre moderens forbandelser næsten helt hen til Hytten, og det gjorde blot hans beslutning 

uigenkaldelig.  

Hurtigt var han tilbage fra hytten, og gjorde klar til affyring. Under en ny regn af forbandelser gik han hen til 

lunten, og uden videre dikkedarer satte han ild til den.  

Han og Kvik sprang i dækning bag en lille mur, og afventede afgangen.  



Den røgsky der kom bagud blev større og større, og pludselig bevægede Raketten sig fremad med et øredøvende 

brøl.  

I løbet af ingen tid var den oppe på flere tusinde kilometer. Eller det skulle den.  

Der var nemlig en grund til, at den ikke var afskudt. 

Allerede et stykke tid før krigens ophør var Tyskerne løbet tør for raketbrændstof og den ville højst sandsynlig 

kun flyve nogle få kilometer. 

Men det vidste Uffe og Kvik ikke noget om. 

   

Det var godt at jeg at jeg havde sin kikkert med! Tænkte Uffe, han og kvik havde gemt sig, så de i ro og fred 

kunne studere den mærkelige forsamling, som lige var ankommet. 

Efter morgenmaden havde de camoufleret deres lille lejr, og ordnet deres udstyr. Da det er svært at camouflere 

en hest, fik den lov til at græsse hvor der var noget græs. 

Om eftermiddagen faldt der en dødlignende stilhed over lejren. Uffe var lige ved at blunde hen, da han hørte 

Kvik pibe ligeså stille.  

Pludselig mærkede han en lang spids finger i hver side, og en stemme der hvæsede ind i hans øre – gæt hvem det 

er!  

  

Det lille selskab der lå og trykkede sig i Skovtykningen ud til Stranden, var kun blevet forstyrret et par gange 

under deres hvil.  

De var nødt til at samle kræfter, da det var meningen, at de ville rejse om natten.  

Første gang de blev forstyrret – var om formiddagen – da der pludselig passerede en Raket hen over deres 

hoveder.  

Den var så tæt på, at de uvilkårligt dukkede sig ned. Raketten forsvandt ud over vandet med en lang røgsky efter 

sig.  

Ti km. ude stoppede røgskyen pludselig, og raketten dalede langsomt ned til vandoverfladen, som den slog nogle 

store smut på, inden den lagde sig til hvile på havoverfladen. 

Anden gang var hen under aften da selskabet var ved at gøre klar til aftensmad, og afgang. 

Det var Hitler der først fik øje på det mærkelige syn. Han stod og kiggede ud over havet, da husligt arbejde ikke 

rigtigt interesserede ham.  

100 meter ude så han et syn, man ikke ser hver dag. En V2 Raket med en rasende gammel dame der padlede 

Raketten med sin ene Tøffel. 

Den løber ind, lige i nærheden af det sted, hvor de hele dagen har set kikkertglimt.  

Uffe var selvfølgelig blevet opdaget med det samme, men så lang tid, han lod dem være i fred, lod de også ham 

være i fred.  

Den gamle dame listede på tæerne hen til Uffes gemmested, hvor hun smed sig på sine knæ, og begyndte at slå 

på ham, mens hun udstødte høje hyl.  

Uffe sprang rædselsslagen op, han kunne mærke hvordan hans hår på ryggen rejste sig, og sveden frøs til is på 

panden. 

Han havde drømt om Heidis bryster, den sidste halve times tid, så moderen havde fundet ham med et liderligt og 

lystent udtryk i ansigtet.  

Så så lille mor! Sagde han udglattende.  

Det var en fejl, tænk ikke mere over det. 

Han rakte prøvende munden frem til et lille kys, og han så, at moderen øjeblikkeligt smeltede. 

En fejl? Ja det var det! Tænkte han ved sig selv. 

Næste gang skal det lykkes 100 %. Gad vide hvad det koster at leje et Lokomotiv! Tænkte han. 

Hvis det ikke går efter planen, giver jeg bare skylden til Frihedskæmperne. 

Moderens såler på tøflerne var lavet af gamle bildæk, og det var først da han kom hjem til hulen, og kiggede sig i 

spejlet, at han så, at der stod Pirelli i panden på ham. (illeriP) 

  

I atelieret. 
  

Clara Phonoptikon rejste sig halvt op i sofaen hvor hun lå. Den havde været høj i går. Hun kunne høre ’en der var 

i gang i køkkenet.  

Hun gik ud fra, at det var Ludmilla, da hun ikke kunne se hende. Skipper Skræk og Modellerne lå i en stor klump 

på podiet og så meget maleriske ud.  

Pianisten og Franco sad og holdt hinanden i hånden og kiggede henførte på hinanden.  



Carl Nielsen skrev som en rasende, og Cellisten og Jakku fik sig en godmorgen bajer. 

Hun kiggede ned i fodenden hvor hele Danmarks Darling lå.  

For første gang i sit unge liv, havde han drukket sig fuld. Det meste af tiden havde han siddet og kigget på 

Skipper Skræk og Modellerne.  

Mere på Modellerne end på Skipper Skræk, måtte han indrømme, da hans far tog ham i forhør. Clara puffede til 

Ebbe med den ene fod.  

Det varede lidt inden han vågnede.  

Han blev først helt vågen, da Clara sagde til ham - Godmorgen Skat, og tak for i nat. 

Ebbe kiggede på hende med grænseløs rædsel i sit blik. Uvilkårligt rykkede han så lang væk han kunne, uden 

dog at falde ned af sofaen.  

Hva, hva, mener du med det Sagde han.  

Nej, jeg driller bare! Sagde hun. Jeg bar dig i seng, da du faldt i søvn.  

  

Ebbes far havde dog en alvorlig samtale med Ebbe, da han noget klatøjet kom hjem.  

Til sidst måtte han opgive, at få presset nogle adresser på modellerne, ud af Ebbe, og satte sig til at græde. 

Ebbe der kendte alle faderens tricks, trak bare på skuldrende, og gik op på sit værelse, hvor han sad og kiggede 

drømmende ud af vinduet. 

Ebbes far var ung og fremstormende i årene efter krigen. I 51 var han for eksempel den første der malede med 

sin nøgne krop.  

Han klemte 20 – 30 tuber ud over sig, og gned sig – med langsomme sensuelle bevægelser - på et stort lærred 

Ikke ’en eneste – i offentligheden eller pressen, tog den ringeste notits af Begivenheden.  

Det skyldes sikkert, at seancen foregik i kælderen under den boligforening som de boede i.  

Han havde omhyggeligt låset døren, og blændet det ene vindue der var.  

Maleriet der har det glimrende navn ”Hængenosser i vinduessprosser” hænger nu På Randers Kunstmuseum. 

  

Det gik først galt, da han skulle op af trappen til femte. Han havde glemt at sørge for noget til at vaske sig i, efter 

smøreriet.  

Satans! Tænkte han. Hans blik faldt på et gammelt lagen der var lagt over æblerne.   

Han tog sit tøj over armen, og iført sit æbleduftende lagen, begav han sig mod sin lejlighed. Allerede på første sal 

gik det galt 

Der stod en mor med hendes fem børn, der var på vej ud af døren. De skulle på Kanalrundfart i den nye Metro. 

Hun blev ligbleg, da han pludselig slog døren op fra kælderen. Hun udstødte et gennemtrængende skrig der 

gjaldede helt op til sjette, og kom tilbage tre gange. 

Denne magtdemonstration af den menneskelige stemme var mere end han kunne overskue.  

Så uvilkårligt trådte han et skridt tilbage – ud i den tomme luft, hvor han ligesom svævede en brøkdel af et 

sekund – inden han faldt ned hvor han kom fra. 

Det varede ikke længe inden den halve blok var forsamlet for at udveksle nyheder om uheldet.  

Moderen med de fem børn havde sin helt store stjernestund.  

Hun var hele tiden belejret af videbegærlige naboer. 

Han snakkede på et mærkeligt og mystisk sprog! Fortalte hun. Hun syntes, at hun havde hørt ordet Mars i hans 

Kaudervælsk. 

Sygeplejersken Fr. Fladbryest, som kom fra Nord Frankrig, og som var hans genbo, var som en af de første ilet 

til, da hun hørte skriget på trappen.  

Efter et øjeblik meddelte hun det måbende publikum, at rumvæsenet ikke var nogen ringere end Maleren oppe 

fra femte. 

Inden der var gået en halv time kom de første, der solgte T Shirts og Stegte pølser. 

Da var de andre imidlertid gået hjem. 

Ebbes far tog navneforandring nogle år senere, da han ikke mente, at der var salg nok i Noller Langberg.  

Fra midt i halvtredserne kaldte han sig Jens Jørgen Thorsen. 

  

Carl Nielsen havde siddet det meste af natten og skåret teksten til.  

Det måtte ske i en vis hast, da det også var ham der skulle være scenograf på forestillingen.  

Selv om Jakku og Pianisten også havde fået deres del af de våde varer, var de langt inde i den musikalske del af 

forestillingen.  

Forestillingen kunne spilles på flere måder, men de havde besluttet sig for at spille den som voksent 

vedkommende Teater.  

Folk de tørster efter god gedigen underholdning! Sagde Carl, med god smag, og ægte hele vejen igennem.  



Selv smykkerne. Da han også udtalte det til Billedbladet, var det det samme, som at invitere alle tyveknægtene til 

tag selv bord. 

Men foreløbig gik tiden med at bestille materialer af alle mulige slags. Til bagtæpper og kulisser – til Kostumer 

og fodtøj.  

Da der ikke var snoretræk i loftet, blev det besluttet at spille med et fast bagtæppe, og alle andre kulisser skulle 

være flytbare, og gerne med motiv på hver side.  

Dem der ikke var med i det kreative arbejde, blev sat til at rydde op, og gøre klar til opsætningen. 

Modellen med de tre rækker spinat på Amager, havde lige været der med den lovede sæk. 

Skipper Skræk havde slugt del halve, selv om han havde lyst til at spise det hele. 

Efter at have udstødt røg og gnister fra piben, samt tudet som en Damper, kastede han sig frådende over 

oprydningen, og i løbet af nul komma fem, var lokalet som slikket. 

Din præmie, min tøs! Sagde Skipper Skræk til Modellen med Spinaten. Rødmende gik hun over til ham, og tog 

ham i hånden.  

Fnisende forsvandt de ind i kosteskabet. Efter en del tumult, lød der en ny langtrukken klagende tuden som fra en 

Atlanterhavsdamper i nød. 

  

Ludmilla kom frisk ud fra badet. Hun havde kun et lille badehåndklæde omkring sig.  

Hun havde fået det ene af de små værelser der fulgte med Atelieret. 

Den eneste der ikke fulgte hende med øjnene var Skipper Skræk, der havde nok at gøre med at kurtisere 

Modellen.  

Ludmilla var i ganske godt humør, hun glædede sig til at lave et stykke seriøst arbejde, i det, hun regnede med, 

blev sit nye Fædreland. 

Hun kunne allerede lide folkene, som hun fra starten af, havde fået et godt forhold til.  

Nu manglede hun kun at få Jakku overtalt til at blive i Danmark også. 

Men det regnede hun ikke med skulle blive så svært, da han om natten havde været særdeles nem at liste med.  

Hun havde haft ham til bords under festen, og på et tidspunkt havde hun bøjet sig ind over ham, og hvisket i hans 

øre - vil du se min Karbidlampe inde på mit værelse? 

Inden hun kunne nå et stave til Karbidlampe, var Jakku i skarpt trav mod det lille værelse. 

  

Imens sad Pianisten og Franco stadigvæk med hinanden i hænderne. 

Hvad hedder du i virkeligheden skat? Spurgte Franco. Pianisten rødmede undselig. Jeg hedder Bent Fabricius 

Olsen! Sagde han.  

Det kan du ikke hedde! Sagde Franco, der er en ung hvalp af en musiker der hedder noget lignende. Så vidt jeg 

husker hedder han Bjerre til efternavn. 

Han sad lidt og tænkte sig om. 

Du skal hedde Willy Grevelund! Sagde han så. Kan du se det for dig!  

I aften Willy Grevelunds Orkester, og den verdensberømte Tenor, Franco Corelli Mortensen. 

  

I Onanistrikov 

  

Ludmilla var i høj grad sin smukke krop bevidst. Hun var høj, omkring 190. Man kan sige som Søren 

Kierkegaard ”Hun ere nysselig og skal forstås baglæns”  

Man kan også lade være, og nøjes med at konstatere at hun var ualmindelig pæn! – hele vejen ned. Også bagpå. 

Der var også sket meget siden barndommen i Torskestivskigade. 

Indimellem, når hun tænkte på sine legekammerater, både som barn og halvvoksen, fik hun altid en lille klump i 

halsen og et stik i hjertet.  

Sverdlovsk og Himstregimski – de to frække fyre, tænkte hun også tit på. De skulle bare vide, at jeg hellere end 

gerne smed trusserne gratis! Tænkte hun.  

Hun tog imod penge, som hun vidste, var stjålet fra deres forældre. Uden skrupler. 

Utallige var også de madvarer hun slæbte hjem til Tørvehytten. 

I hytten boede hun sammen med sin mor og tretten mindre søskende. 

Den yngste, Timvladimir var et år og nogle måneder. Han var den eneste dreng, men det vidste han ikke noget 

om endnu.  

Faderen Vinduespussewitski havde de ikke set i et års tid.  

Sidst de så ham var han kommet ind i Tørvehytten, hvor han stillede sig midt i stuen og kiggede sig rundt, med et 

tungt og bedrøveligt blik.  

Derpå havde han rystet på hovedet og var gået ud af døren igen. Og siden havde de ikke set ham. 



  

Det havde været moderen der brød tavsheden efter et par måneder. 

Det var sgu da godt vi endelig slap af med det fordrukne svin! Sagde hun. Han har altid brugt mine penge før jeg 

har tjent dem.  

Nu må vi stå sammen! Sagde hun til de børn der var hjemme. 

Jeg har fået en ide! Sagde Ludmilla. Jeg har tænkt på at tage til Markedspladsen i Onanistrikov på lørdag og 

spille for folk.  

Hvis folk kan ’li min musik, kan jeg sagtens Tjene 10 Rubler. 

Jeg fortsætter selvfølgelig også med de små julelege med Sverdlovsk og Himstregimski. 

Ved den sidste udtalelse rødmede hun en anelse. 

Sandheden var, at hvis der gik for længe mellem deres besøg begyndte det at klø både hist og pist.  

Og det var fuldstændig umulig at have noget privatliv i Tørvehytten.  

Hver eneste gang hun ville ’ha lidt hygge for sig selv, dukkede der altid pludselig mindst 3 børn op.  

For ikke at tale om hundene. De havde gudskelov kun 7 tilbage, men det var stadigvæk nok til at trække 

Hundeslæden. 

  

Efter at faderen var forsvundet, var det Ludmilla der skulle røgte de forskellige fælder hendes far havde sat ud.  

Der var både Bjørnesakse og Rævesakse, og alle mulige strangulerings redskaber. Især Bjørnefælderne var hun 

ked af at røgte.  

En enkelt gang måtte hun ’gi en af Bjørnene et par på hovedet, da den blev for nærgående. 

Ved siden af, fiskede hun også Laks og Ørreder i søen tæt på Tørvehytten. Så alt i alt, kan man roligt sige, at hun 

havde rigeligt at se til.  

Hun fandt også et par timer hver dag til, at øve sig på Violinen. 

  

Om Lørdagen drog Ludmilla så på marked. Onanistrikov var en by på omkring ti tusinde indbyggere, og var som 

alle andre byer på den størrelse.  

De havde stort set kun et problem. De var ved at løbe tør for tørv - deres vigtigste byggemateriale.  

En Mose har jo den størrelse en Mose har, og der røg jo også lidt i kakkelovnen engang imellem.  

Der findes eksempler på folk der har fyret hele huset væk i løbet af vinteren. Det var den tredje Mose Ludmilla 

havde boet i inden for ti år. 

Ludmilla fandt sig en plads klods op af Kirken, og gjorde sig klar til at spille.  

Der var en god akustik kunne hun hurtigt høre, og tonerne klingede perfekt. 

På grund af varmen havde organisten i Kirken åbnet et par vinduer, mens han sad og øvede sig ved sit orgel.  

Allerede ved de første toner holdt han op med at spille, for i stedet at spidse ører.  

Da han havde spidset dem godt og grundigt, gik han ud for at finde ophavsmanden til denne storslåede lyd.  

Han satte sig på et trappetrin lige over for Ludmilla, og begyndte at lytte. 

Der var ting der var mindre gode – der var ting der var gode – og der var ting der var sublime.  

Efter tre ekstranumre begyndte hun at pakke Violinen ned i kassen. 

Hun tog selvfølgelig først pengene op og puttede dem ned i lommen på sin Filtkofte.  

Hun ville vente med at tælle dem, til hun kom hjem.  

Organisten nærmede sig med listende skridt. Det var en vane han ikke helt kunne lægge af sig.  

Oprindelig var den listende gangart opstået, fordi han ville overraske drengekoret i intime situationer når de var i 

bad, eller skulle forestille, at sove i deres sovesal. 

Løvsavski, som Organisten hed, var det man i vore dage kalder en gammel gris. I gamle dage var han et svin.  

I de 43 år han var ansat, lykkedes det ham kun at ”knalde” ’en kordreng.  

Han kom tidligere hjem en dag, og fandt Kordrengen og hans ældste datter i hede favntag i sin egen seng – 

nøgne. 

Løvsavski tog en Rubel op af sin pung og holdt den mellem to fedtede fingre.  

Den her Guldrubel skal blive din, hvis du går til den adresse som jeg siger dig. Manden er en af Ruslands største 

Violinlærere.  

Jeg kunne tænke mig, at han skulle høre dig spille.  

Hans navn er Professor Spradebassewitc. 

  

Klamski Spradebassewitc. 

Byens eneste notabilitet – Professor og violinlærer – Hovedrig. 

  



Ludmilla kiggede på det lille skilt over dørklokken. Klamski Spradebassewitc - Professor i Teoretisk Fysik – 

Undervisning i violinspil.  

Det der med fysikken var kun en slags hobby for ham, da han langt foretrak arbejdet med de unge violin elever, 

end løsningen af universets gåde. 

I stjerneklare nætter kunne man dog stadigvæk se ham på taget af sin tørvehytte. 

Så lavede han Spektralanalyser og studerede  ivrigt nattehimlen med en rimelig stor kikkert, hans gamle 

Universitet havde skænket ham. 

Ind imellem strejfede hans kikkert ved et ”uheld” et pigeværelse hist og pist.  

Faktisk kunne han følge med i hvad der skete i de fleste af byens pigeværelser.  

Man skulle tro de vidste det! Tænkte han. Det var helt utroligt så mange der stod og klædte sig om, uden at rulle 

for.      

Han var født i byen, og havde boet der indtil fjorten års alderen, da han flyttede til Pskov for at gå på 

Musikkonservatoriet.  

Hans Musiklærer Løvsavski følte sig ikke i stand til at lære ham mere, og havde anbefalet ham til Konservatoriet.  

Efter seks år med hård træning og disciplin tog han sin afgangseksamen med Diplom.  

Nu fulgte der en række travle år. De første par år turnerede han udelukkende i Rusland og de Baltiske stater.  

Takket være Radioen fik udlandet også øje på ham.  

Han fik visum til en Koncert i Berlin med Berliner Filharmonikerne, som skulle spille en Koncert udelukkende 

med Tyske numre. (vi er i tredverne) 

  

Han kom hurtigt til at gå under navnet ”den tavse Russer” da han stort set kun ytrede sig i enstavelsesord.  

Dette gjorde ham voldsomt interessant hos den kvindelige del af publikummet. 

De havde desværre ikke altid den rigtige alder, da mange af de kvinder der kurtiserede ham, var på den forkerte 

side af tres. 

For øvrigt var grunden til hans tavse væsen, at han kun talte Russisk. 

Mens, at han dygtigt holdt mødrene fra livet, gik hen i seng med døtrene bag deres ryg.  

Mødrene gav ham smykker og penge, og døtrene gav ham erfaring og hår på brystet 

  

Han fandt en Agent der kunne varetage hans interesser, og skaffe ham nogle jobs. 

Samtidig besluttede han sig for at hoppe af, når hans Visum udløb.  

Det første job hans Agent skaffede ham, var som fjerdemand i en kvartet der skulle underholde på luksuslineren 

Queen Mary i en af dens ture til New York.  

Han mødte de andre musikere et par dage før afrejsen, for at føle dem lidt på tænderne.  

Hans Tyske var blevet meget bedre, da han havde let ved at lære, så han regnede med, at det rakte.  

Det gjorde det ikke, da de tre andre kom fra Acapulco i Mexico, og kun talte spansk. 

Det var meningen at de skulle spille Sydamerikansk musik i Bossanova baren på fjerde dæk.  

Da lønnen ikke fejlede noget, og han alligevel ville hoppe af i New York, sagde han glad ja til de andre 

musikere. 

Det viste sig, at hans agent havde en fætter der arbejdede for det største Agentur i New York 

”Jack Daniels and Daniels and Johnny Walker Jr.” men det fik han imidlertid ikke noget ud af. 

Fætteren var taget til Tyskland i krigens sidste måneder for at redde sine Märklin tog, og søsterens glansbilleder. 

Han overlevede gudskelov ragnarok, og blev boende i Tyskland indtil han døde i 1987. 

Han skiftede spor i begyndelsen af halvtresserne, og blev øverste chef for Deutche Bundesbahn 

  

Klamski fandt lynhurtigt ud af, at der vrimlede med talentfulde mennesker i USA.  

Og det virkede som om de havde sat hinanden stævne i New York. 

Uden en Agent får man ikke mange jobs, og uden jobs får man ingen Agent, så det var skruen uden ende 

Han fik sin Agent ved et tilfælde. Han havde stillet sig på gadehjørnet mellem 26 og 27 gade, i rygende snevejr.  

Selv om det kneb ham – på grund af frosten – at holde ordentlig på Violinen og buen, spillede han så godt som 

nogensinde før.  

Måske var det den tilstundende jul, der fik folk til at standse op og lytte til den smukke musik der løftede sig op 

imod himlen. 

Det ene nummer tog det andet, og Klamski følte sig snart varm, både om hjertet og om hænderne. 

Langsomt banede der sig en mand gennem folkemylderet. 

  

Allerede på afstand kunne han høre hvordan pengene klingede, når folk smed dem ned i Violin kassen.  

Og det var den eneste musikalske lyd han kendte til.  



Da koncerten langt om længe var færdig, gik han hen til Klamski og præsenterede sig, Colonel Parker! Sagde 

han, og rakte hånden frem.  

    

Efter 25 års hårdt arbejde, hvor han samtidig studerede Teoretisk fysik på Niels Bucks Gymnastikhøjskole, slog 

han sig til sidst til ro i sin fødeby Onanistrikov.  

Sin gode fysik er stadigvæk en af de ting han er mest glad for, selv om den kun er teoretisk.  

Colonel Parker var hans Agent til først i halvtredserne, hvor han kastede sig over det nye talent Elvis Presley, 

som han i løbet af nul komma fem gjorde borgerlig.  

Det sørgede Colonel Parker for, da han solgte Elvis til filmindustrien, hvor han indspillede lavpunkt på lavpunkt.  

Men det gav en god lille skilling ned i Colonel Parkers sparebøsse. 

  

Ludmilla satte en tøvende finger på dørklokken og trykkede til. Det var en af de eneste dørklokker i byen, så 

Ludmilla var noget benovet.  

Men det var en god opfindelse syntes hun, da hun hadede at stå og banke på en tørv, når man gerne ville ind et 

sted.  

Hun hørte trin inde bag døren, og hun lagde mærke til et øje der så særdeles levende ud, i et lille kighul i døren. 

Manden bag øjet kunne åbenbart ’li det han så, så han åbnede døren og kiggede smilende på hende.  

Han så slet ikke ud som hun havde troet, og han var også noget ældre end hun havde regnet med.  

Hun syntes, at han lignede den mandlige halvdel af den populære folkesanger duo fra Værumskaja – Lisski og 

Perski. 

Kom indenfor mit barn, sagde han. Kom indenfor og lad som om du er hjemme. Mens hun hængte sit tøj på 

plads, takserede han ivrigt hendes bagdel med kendermine. 

  

Ludmilla kiggede sig nysgerrigt omkring, da hun kom ind i stuen. Hun havde aldrig set så mange mærkelige, og 

pæne ting før.  

På en forhøjning i det ene hjørne stod der en stor Buddha figur, omgivet af fem Munke, der bad med mumlende 

lavmælte nasale stemmer. 

Den parfumerede røg, kom fra en mængde røgelsespinde, der var stukket ind i små huller på Buddha figuren.  

Røgen bølgede gennem luften på en behagelig måde, der samtidig også sløvede sanserne en lille smule. 

I det andet hjørne troede hun først at hun så to isbjørne sidde og få sig en lille en til halsen. 

Hun  opdagede pludselig, at det var to mænd der var klædt ud i Isbjørneskind.  

De skulle forestille Amundsen og Peary i kapløbet om Sydpolen.  

Der løb en hel flok Pingviner rundt om et stort bassin hvor de skiftedes til, at hoppe ud fra en lille vippe.  

Det var en hel fin tjans fortalte de to mænd senere Ludmilla.  

De kunne dog godt ’ha undværet Pingvinerne, da de sked over det hele, og stjal deres madpakker.  

Professoren betalte dem en god fast løn om ugen, og der blev endda lagt lidt fra til pensionen. 

  

Så hvis folk spurgte, hvad har du med hjem fra Afrika, Professor?  

Ja denne gang har jeg en Negerlandsby og et udsnit af landingsbanen i lufthavnen i Nairobi. 

Og på dette udsnit af landingsbanen var der stillet en lille negerlandsby op med Kokospalmer og Mangotræer.  

Foran Hytten sad der fem negre i rundkreds og spillede på udhulede træstammer beklædt med Isbjørneskind.  

Negrene havde været på jagt i Sydpolsafdelingen en dag Professoren var ude for at køre sin nye hundeslæde til. 

Tarzan skulle have været med til at fange isbjørnen, men blev ”syg” i sidste øjeblik. 

Amundsen og hans makker klappede i deres små luffer, da de opdagede, at kilden til forstyrrelsen af deres 

nattero, var lavet om til trommeskind. 

Pludselig hørte Ludmilla et anerkendende pift, efterfulgt af en højlydt stønnen. Hun kiggede op og fik øje på en 

papegøje øverst i Mangotræet. 

Den sad og pustede sig op, mens den kiggede direkte på hende. Hold da kæft mand! Sagde den, der er lang tid 

siden, at jeg har set sådan nogle flotte patter. 

Professoren elsker også flotte patter, gør han! 

  

Ved disse ord trådte Professoren pludselig i karakter. Tarzan! Råbte han.. Tarzan for helvede, hvor er du.  

Ved disse ord tumlede en noget fortumlet Tarzan frem bag Hytten.  

Først løb han ind i Mangotræet, derefter viklede han sin ene fod ind i en Lian, og faldt ligeså lang han var. (186 

cm.) 

Palmen benyttede sig af lejligheden til at smide et par nødder. 

Den ene faldt ned i den største Bongo tromme, og sprang efterfølgende op og knuste Krystallysekronen.  



Den anden Kokosnød ramte Tarzan midt i panden – med en hul lyd - hvorefter han væltede bagover igen, og 

faldt til ro. 

 Det var først da Tarzan lå på ryggen, at Ludmilla opdagede den bule han havde foran i sine lændeklæder. Den 

var godt nok kraftig på retur, men alligevel. 

Fra den anden side af Hytten viste der sig nu en ung kvinde – klædt ligesom Tarzan – og med højst bekymrede 

miner.  

Elskede! Råbte hun, er du kommet noget til. På det nærmeste nøgen, satte hun i skarpt trav ned mod sin elskede. 

(hun havde vendt sit Tanga Lændeklæde forkert) 

Det første hun gjorde, var at vælte grillen (de havde været ved at grille en sild - påstod de senere) 

Dernæst stak hun foden ned i den spand sild, som den Langtidsledige (som Professoren havde fået med tilskud) 

havde stillet forkert. 

Pingvinerne havde fået bananer og Mangofrugter den dag.  

Hun smed sig på knæ ved siden af Tarzan – stadigvæk med Spanden på den ene fod.  

Han åbnede øjnene og sagde – Åh elskede, vil du gifte dig med mig – med bule i panden og det hele.  

Ja! Råbte hun, jeg troede aldrig du ville spørge. Og så gav de sig til at kysse – meget. 

Hun hed for resten Jane. 

Hold kæft hvor var ’det underholdende, var der pludselig en stemme der sagde.  

Det var Papegøjen der ville give sit besyv med. Den var fløjet ned og havde sat sig på skulderen af Ludmilla. 

  

Den havde kun en svaghed, og det var en lille pibe Hash engang imellem.  

Tarzan havde altid en lille Pibe under lændeklædet, så det varede ikke længe inden de kunne høre Papegøjen og 

Tarzan fnise sammen med negrene. 

Munkene lod Tempel være Tempel, og sluttede sig snart til Tarzan og Papegøjen. 

Og Amundsen og Peary kravlede ud af isbjørneskindet som var så stift, at det kunne stå selv.  

De var kun iført underbukser, da varmen inden i isbjørneskindet nærmede sig kogepunktet. 

Amundsen havde sin Guitar med, og det varede ikke længe inden alle sad og sang og spillede, mens piben gik på 

omgang. 

Af mangel på Negre og Munke i Onanistrikov, havde han allieret sig med den lokale Musikskole og Organisten 

Løvsavski, der leverede elever med den rette indstilling.  

Deres største fysiske anstrengelse var næsten at sværte sig sort. 

Tarzan og Jane! Råbte Professoren, vi må hellere springe Lian træningen over i morgen. 

Og så lo de alle sammen. Selv Pingvinerne. Papegøjen og Tarzan var nok dem der lo allerhøjest, da de lå og 

hulkede af grin nede på gulvet.  

  

Skal vi gå hen til klaveret og høre hvad du kan? Spurgte Professoren Ludmilla.  

De spillede sammen en halv times under stadig større entusiasme fra Professorens side.  

Når hun var færdig med et nummer, kunne hun høre de klappede fra alle hjørner. Jeg elsker dig Ludmilla, råbte 

Papegøjen.  

Det må jeg nok sige! Sagde Professoren, min gode ven, Organist Løvsavski havde så sandelig ret i det han sagde 

om dit talent.  

Har du penge? Hun rystede på hovedet, og fortalte ham kort om familiens fortvivlede situation. Det gør ikke 

noget, sagde han, jeg har penge nok.  

Jeg vil ’gi dig penge til familiens underhold og oveni vil jeg ’gi dig gratis undervisning.  

Hvad skal jeg så ’gi dig til gengæld? Spurgte Ludmilla. Ikke noget før du selv føler dig klar! Sagde han.  

Okay! Tænkte Ludmilla, han får noget på den dumme allerede næste gang. Og så dropper jeg Himstregimski og 

Sverdlovsk i en periode.  

Hun tog hans lettere fedladne hånd i sin og rystede den. 

Derefter tog han sit lille spejl frem, og betragtede sit hår i det. Hurtigt og med rutinerede bevægelser fik han styr 

på lokkerne.  

Så har jeg det bedre! Sagde han smilende. Han havde altid følt sig tiltrukket af Frisørfaget, og hver mandag 

havde han åbent i Salonen, der lå på 3 sal. 

Han smilede indladende til hende, og sagde - for øvrigt må du gerne kalde mig Klam – det gør alle mine venner.  

  

På Fyn. 
  

Da mørket langsomt sænkede sig over det milde Fynske landskab, gjorde det lille fædrelandskærlige selskab sig 

klar til afrejse.  



I solens sidste stråler havde Hitler og de to soldater nøje studeret det Generalstabskort, som de havde haft med 

fra Holmens Kaserne. 

Første etape gik langs stranden til Lundeborg hvor de regnede med at være fremme inden midnat.  

Fra Lundeborg gik turen over sundet til Lohals på Langeland. Hvis de ikke kunne finde en Robåd måtte 

Lammersnitzel von Zughorn lægge ryg til.  

Den følgende dag havde de beregnet en dagsrejse fra Lohals i nord til Bagenkop i syd, men først skulle de til 

Lundeborg. 

Heidi og Pinokjo følte sig ikke rigtig tilpas med det selskab de var kommet i.  

For Pinokjos vedkommende var den bedste tid i hans unge liv, dengang han sad i rolige og trygge rammer på 

bugtalerens skød.  

Bugtaleren åbnede hans mund med et lille håndtag i ryggen, og så strømmede ordene ud af hans mund, uden at 

han selv vidste det. 

Det var dengang han havde selvtillid. Bare han åbnede munden nu, overfaldt Hitler ham på det groveste.  

Han havde også fået hesten på nakken nu, for lige inden de skulle af sted, havde han stået lige bag ved hesten.  

Og da Hitler havde spurgt om alle var klar, havde Pinokjo sagt ja, velvidende at han nok skulle ’ha sagt nej, da 

han skulle tisse noget så forfærdeligt. 

Resultatet var i hvert fald at hans næse voksede med et par meter, hvoraf det halve forsvandt ind i hesten. 

  

Nu havde han både hesten – soldaterne – og Hitler på nakken af sig hele tiden. I tilgift havde han nu også en 

næse der lugtede af lort.  

Det var godt, at han havde Heidi! Tænkte han, han sad som sædvanlig bagerst med hænderne om hendes bryster. 

Hitler sad helt forrest, nærmest på halsen af hesten, dernæst kom de to soldater, og bagerst sad så Heidi og 

Pinokjo. 

Schickelgruber løb foran i store cirkler og spejdede terrænet an. Mens den spejdede havde også tid til at bruge 

hjernen.  

Schickelgruber! Sagde den til sig selv, hvad laver du dog.  

Har du nogensinde fået en rød pølse i Vaterlandet – nej vel. Og var nu Slagterens datter så dorsk og dum når det 

kom til stykket.  

Og var det ikke hende der trods alt havde befriet ham for vandrøret. Ved den sidste tanke måtte han standse, og 

tørre en tåre bort i sine Whiskers.  

Han var glad for den samtale han havde fået med Heidi forleden nat da de andre sov.  

Hun havde lovet at tale med Pinokjo inden Lundeborg, så det var ved at være på høje tid. 

Pinokjo! Hviskede Heidi – hun havde vendt sig om, så hun sad med front mod ham.  

For en sikkerheds skyld satte hun et stykke Gaffa tape på hans mund.  

Sæt nu han ikke kunne ’li hendes planer. Kan du fortælle mig, hvad vi skal i Tyskland – jeg er Østriger og du er 

Italiener.  

Pinokjo rystede kraftigt på hovedet. Syntes du så ikke det er på tide at stikke af! Sagde Heidi. Pinokjo nikkede 

igen kraftigt med hovedet.  

Py ha! Sagde Heidi, vi skal have vasket den næse ved første lejlighed.  

  

De to Feldwebler havde også haft en lille samtale indbyrdes. Det var som om det sjove ved hjemturen var gået 

fløjten.  

Den de ubetinget var mest træt af, var Hitler. Den slags højtråbende personager havde de fået mere end nok af.  

Den eneste af det lille selskab - der var blevet dem påtvunget – som de kunne ønske sig at få med - var Heidi. Og 

det var udelukkende på grund af forsyningssituationen.  

Senest i Lundeborg ville de stikke af - med kurs mod Svendborg. Derfra ville de lade skæbnen råde.  

Den eneste der ikke havde skumle planer var Lammersnitzel von Zughorn, Han gik og tænkte på, hvordan han 

skulle få hævn over Pinokjo.  

Et los fra min højre hov ville sende den helt til Odense. Han vrinskede lidt for sig selv – jeg er vel ikke Tysker 

for ingenting.  

  

Hvis Hitler havde kendt alle disse anslag mod sin autoritet var det ikke sikkert han tog det så roligt som nu.  

Dvs. han tog det ikke mere roligt end han altid gjorde. Han sad og hoppede frem og tilbage på halsen af hesten 

mens han skiftevis pegede til højre og venstre.  

Klokken fem om morgenen slog de lejr op, i en lille skov lidt uden for Lundeborg.  

Heidi tryllede som sædvanligt i feltkøkkenet, og inden længe sænker der sig en døsig ro over selskabet. 

Tilsyneladende. 



Hitler er den første der bryder tavsheden. Jeg går lige ned til stranden og tisser! Sagde han.  

Mens han står på en stor sten og tisser i vandet, mærker han pludselig en hånd finde ind i hullet han har i ryggen.  

Brutalt bliver han hevet op fra stenen, og pludselig ser han sig ansigt til ansigt med den herre og mester han 

skulle have de næste mange år – nemlig Kaj.  

Hvad har du fundet Kaj? Var der en mandsstemme der råbte. 

En Bugtalerdukke far! Råbte Kaj.  

Og Hitler holdt sig i ro, for han elskede Kaj ved første øjenkast. Han elskede alle Kajs vittigheder, og blev aldrig 

træt af at grine af dem.  

Og med tiden blev han malet om flere gange i takt med at moden skiftede.  

Det er jo så forunderlig hvordan folk kan skifte mening fra den ene dag til den anden.  

Selv Hitler blev de træt af – han var da ellers utroligt populær i begyndelsen. 

Og Kaj blev med tiden så dygtig til at bugtale at han kunne føre lange filosofiske og ideologiske samtaler med 

sig selv.  

Kaj elektriker som han hed i sine unge dage, blev først kendt, da han tog navn efter et par Jyske byer og kaldte 

sig Løvring.  

Han var også kendt som manden med de største poser under øjnene. 

Hvis de havde siddet over øjnene havde han ikke kunnet se. 

  

Problemerne løste sig af sig selv. Da Hitler ikke var kommet tilbage, måtte han enten være fanget, eller stukket 

af. 

Heidi meddelte de to soldater, at de havde opgivet flugten og ville tilbage til Atelieret.  

I så fald ville Soldaterne følge deres oprindelige plan, og gå over grænsen ved Padborg.  

Heidi tryllede lidt mellem brysterne og fandt lidt godt frem til soldaterne, til resten af turen. 

De vinkede farvel til hinanden – og det kan ikke skjules at der var mere end ’en, der havde en klump i halsen.  

Kom så! Sagde Heidi, nu skal vi have vasket den næse.  

Og bagefter må du gerne lyve en lillebitte smule. 

  

Clara Phonoptikon 

  

Clara Phonoptikon var sur. Og når Clara var sur, var hun meget sur. Hun var aldeles ikke tryg ved Carl Nielsens 

evner som instruktør.  

Han var opsat på at spille stykket som en farce, og hun ville gerne give alle sine beundrere en højstemt og litterær 

oplevelse på ”Atelierscenen” som de kaldte den.  

Foreløbig havde hun spillet sur siden hun kom om morgenen. Hun regnede med, at han var mør inden middag, 

det var de fleste hun havde givet den behandling.  

Skipper Skræks sure snadde irriterede hende også, men den kunne hun ikke røre, da hun i popularitet ikke nåede 

ham til sokkeholderen.  

Der var også det med deres stemmer. De klingede fantastisk godt sammen. 

I duetten i anden akt kunne hun ligefrem høre hvordan stemmerne gik op i en højere enhed.  

Oprindelig var hun startet ved Balletten - og var senere da hun blev kasseret ved balletskolen - gået over til at 

være Skuespiller på fuld tid.  

Og det havde hun været de sidste mange år.  

I al den tid havde hun gået rundt med følelsen af at havde spildt sit talent på alskens tant og fjas, ja! For at sige 

det lige ud – Gøgl.  

Alle de gange vennerne havde sagt, at hun skulle gå til sang, kunne ikke tælles.  

Hun sang Islandske oversættelser af Edda sagnene, og de mest rabiate sange af Jeppe Åkjær. Alt sammen til eget 

Lut akkompagnement. 

  

Hen sidst i tredverne var venneskaren reduceret betragteligt. De to sidste, var en berømt Oste grosserer og hans 

svoger Civilingeniør Tammes Vindbøjtel. 

Ostegrosseren var den nok som bekendte Oste Bent, som er kendt af enhver der har købt ost i København før 

krigen.  

Dengang sprang man aldeles ikke ud af skabet, medmindre man havde en god grund til det.  

Det var Bent aldeles ligeglad med. Han lod sig skille fra konen da børnene var gamle nok til at flytte hjemmefra 

– og solgte huset – og flyttede ind på et lille værelse.  

For at forjage noget af ensomheden begyndte han at indtage sin middag på en lille beverding der lå lige omkring 

hjørnet. 



Og det varede ikke længe - inden han traf ham - der skulle blive hans livsledsager.  

Nemlig hans svoger Tammes Vindbøjtel. Tammes der var gift med en søster til Oste Bents kone, havde som 

tilskuer - på nærmeste hold -  

fulgt Oste Bents frigørelsesproces og havde mærket nogle rørelser i sin egen krop. Han havde taget 

konsekvensen og udbedt sig en samtale med sin kone.  

Hun havde slået en skraldende latter op, og klasket sig på lårene. Derpå gik hun hen og åbnede skabslågen, og en 

nøgen mand kommer til syne.  

Det var Viceværten. Ja Frue! Sagde han, så skulle de møl vist være pacificeret. Og med disse ord skred han ud af 

døren. Med bar røv, og det hele.          

Tammes der jo var Civilingeniør, kunne ikke rigtig regne ud, hvordan Viceværten havde uskadeliggjort Møllene 

uden tøj, og uden værktøj.  

Din idiot! Sagde hans kone. 

Og det blev de sidste ord han hørte hende sige, da han drejede om på hælen og gik.  

Og nu var han hos Oste Bent.  

  

Parret var ikke mere glade for Claras sangkunst end alle andre, men de havde gjort sig deres forberedelser.  

Oste Bent havde et lille stykke Ejdammer ost med i lommen, og af det formede han er par små ørepropper som 

han stak i ørerne. 

Tammes derimod, havde konstrueret en hat med et par kunstige ører, der sad uden på hans egne (som havde 

ørepropper i). 

Det hændte sommetider at de efter en hyggeaften hos Clara, endte på Wivex, hvor Kai Mortensen og hans store 

Danseorkester spillede. 

Ved disse lejligheder kom Claras fortid i Balletten hende til gode. Der var stil over hendes entre.  

På et tegn fra overtjeneren, slukkedes lyset, og Orkestret satte i med en fanfare.  

Langsomt blev den store Spot fadet op - og pludselig som ved et trylleslag - lå Clara midt på dansegulvet.  

Hun havde spillet Puk, i Sjækspires Skærsommernatsdrøm i tyverne, og det var en præstation hun stadigvæk trak 

på.  

Hun startede med et par høje balletspring, der sluttede af på højre fod, som hun lod glide ud, og langsomt gik i 

spagat, mens hun viftede yndefuldt med armene.  

Til sidst strakte hun armene helt ned til fødderne med bølgende bevægelser. 

Samtidig spillede Kai Mortensen hendes kendingsmelodi. (Se her kommer mutter med kost og spand) 

Enhver kendt med respekt for sig selv havde i disse år sin egen kendingsmelodi når de færdedes i 

forlystelseslivet.  

Hvis ikke man havde ’en, kunne man regne med at være ude af det gode selskab. Oven på den ’entre var der ikke 

et øje tørt. 

Som Clara havde regnet med, fik hun sin vilje. Carl Nielsen følte sig heller ikke sikker på sine egne evner som 

instruktør.  

Han tog en kort samtale med de andre, og sagen var klar.  

Hun glædede sig til at synge med Skipper Skræk, og hun glædede sig til at spille den rappenskralde der var lagt 

op til. 

Og Skipper Skræk glædede sig efterhånden til at komme hjem til Hollywood for, at se hvad Brutus og Olivia 

lavede.  

Han kunne ikke lide det luskede smil, han havde set på Brutusses lumske og nedrige fjæs. 

  

I Atelier Teatret  
  
Og prøverne gik i gang.  

Da der ikke var mange replikker til sømanden, blev der besluttet at han skulle synge dem på Engelsk da hans 

Danske af naturlige årsager ikke var så godt. 

Jakku fik samlet et Orkester via et opslag i Dansk Musikerforbund, så det varede ikke længe inden han havde 

fået samlet et Orkester af nogenlunde størrelse. 

På grund af størrelsen på Orkestret, blev deres prøver henlagt til en lille prøvesal ude i byen.  

Claras store rutine kom nu til sin ret. Det kan være svært, at være Instruktør og skuespiller på samme tid, men det 

anfægtede ikke Clara.  

I hvert fald i begyndelsen. 

Det blev grebet professionelt an, og Clara tålte ingen slinger i valsen. Var der optræk til slendrian blev der grebet 

hårdt ind med det samme.  



Det fandt de andre hurtigt ud af, og medmindre de var med i scenen der blev gennemgået, sad de og læste på 

deres ting. 

Clara havde ringet til Børge Ralov, der var Solo danser og Instruktør på det Kongelige Teater. 

Og han påtog sig at få Fristerinderne til at se forførende og fristende ud. (med en hel del fornøjelse) 

Faktisk påtog han sig at arbejde gratis, mod at få del i et eventuelt overskud, ligesom de andre. 

  

Da Sømanden to gange havde sat ild til sidetæpperne med Piben, forlangte brandmyndighederne at rygning på 

Scenen var forbudt.  

Skipper Skræk som ikke havde været med til mødet, gik fuldstændig op i limningen, og fandt lynhurtigt sin 

kontrakt frem.  

Hidsigt pulsende på sin snadde, pegede han med en muskuløs finger på det sted, hvor der stod, at Skipper Skræk, 

Hollywood –  

Til enhver tid havde lov til at ryge på Scenen. 

Brandmyndigheden rømmede sig nervøst. Der gælder andre regler i Danmark, end i Hollywood! Sagde han.  

Vor herre bevare os! Sagde Skipper Skræk. Jeg kan mærke, at det er på tide at skilles. 

Med et undskyldende blik til den unge model, som han hele tiden havde klæbet sig til, sagde han - 

jeg trænger også snart til at komme hjem til Olivia. Jeg tror at Brutus har et eller andet for, som ikke tåler dagens 

lys. 

Med disse ord gav han sig til at pakke. Og det skal forstås bogstaveligt, da han lavede en lille pakke af de sidste 

Spinatblade. 

Derpå gik han rundt og sagde farvel til dem alle sammen. Selv Brandmajoren. 

Modellen stod og snøftede, og småtudede lidt. Det var kommet så pludseligt.  

Skipper Skræk gik over til hende, og hviskede noget i hendes øre, hun holdt op med at tude og begyndte at grine.  

Derefter gik han hen til døren, vendte sig om, og bukkede i bedste Hollywood stil, mens han svingede med 

Sømandshuen. 

Da han gik ned af trappen, hørte han det velkendte Plop inde i sit hoved. 

  

Han mistede fornemmelsen af sin krop, og følte, at han svævede. 

Nu slår han sine øjn op! Er der en stemme der siger.  

Det lyder præcis, som om det er Olivias stemme! Tænkte han. 

Guuud - vi troede du var død - Skattemand! Sagde hun. Brutus står med åben mund og polypper, og fatter ikke 

en skid af det hele.  

Manden han havde købt lortet af, havde givet ham 100 % garanti for et godt resultat. Og så havde han ført sin 

finger hen over halsen.  

Han knyttede sine hænder i lommen, samtidig med at han prøvede at sætte sit ansigt i henrykte folder.  

Rart at se dig igen, gamle dreng! Brummede han. Han kunne ikke kigge Skipper Skræk i øjnene, men kiggede i 

stedet for, ned på sine skosnuder.  

Hmm! Tænkte han, de trænger snart til lidt sværte. 

Vi troede, at du var gået over på den anden side! Sagde Olivia. 

Det var jeg også! Sagde Skipper Skræk, Jeg vil ikke mere være bange for at dø, jeg har nemlig været en tur i 

himlen.                           

  

Efter at Skipper Skræk var gået, var der stille i lang tid i Atelieret. De sad og gloede på hinanden uden at sige 

noget. 

Det var Clara der brød tavsheden efter et stykke tid. Jeg behøver vel ikke sige, at vi nu mangler en 

Hovedrolleindehaver! Sagde hun. 

Er der nogen der har nogle forslag! Sagde Carl, altså ud over Ebbe Langberg og Poul Reumert. 

Ingen sagde noget. Okay du vinder! Sagde Carl til Clara, få fat i ’en af dem. 

Da det viste sig, at Poul Reumert var på Island for at besøge sine svigerforældre (hans kone, Anna Borg var 

Islænding) løste problemet sig selv. 

  

På sin vis var Ebbe glad for at være tilbage i Atelieret. Især de unge modeller havde præget hans sind.  

Han havde stort set ingen erfaring med kvinder før han var begyndt inden for Teatret. 

Eller rettere sagt, han havde overhovedet ikke nogen som helst erfaring med kvinder. 

De der ranglede tøsebørn, som boede i gaden, kunne man overhovedet ikke kalde kvinder.  

Nej, en kvinde! Tænkte han, er ’en der skal have nogle dejlige modne former, og nogle dejlige store Bryster. Han 

henfaldt igen i drømmerier. 



Han havde læst manuskriptet igennem med en tættekam før han havde skrevet under. 

Han ville sikre sig, at der ikke var noget kysseri med Clara, så han åndede lettet op, da han fandt ud af, at hun 

skulle spille hans mor.  

Der var et kys på kinden til sidst i stykket, da de bliver forsonede, men det klarede han nok.  

Hans far havde været sygeligt interesseret, og forlangt at være med til prøverne for at beskytte Ebbes dyd.  

Det havde krævet en telefonopringning fra Clara, til Noller Langberg, inden han gav sig.    

Pudsigt nok begyndte Clara at samle på Noller Langberg billeder kort tid efter, og fik med årene en ganske pæn 

samling af hans billeder. 

  

Det første problem de stødte på, var sminkningen af Ebbe. Sømanden var jo en fuldvoksen mand på omkring 

fyrre, og det kunne man ikke beskylde Ebbe for.  

Ydermere var han også noget klejn i det. 

De indforskrev den bedste Sminkøse fra det kongelige Teater (hun arbejdede en del på Clara til daglig) 

Hun kunne uden problemer sminke Ebbe 25 år ældre, det var ikke det, der var problemet. 

Problemet var, at det tog fem timer.  

Det løste sig selv, da Clara skar igennem, og kom med det forslag som de fulgte. 

De gav ham den paryk på, som Hans Kurt havde brugt, da han spillede Tordenskjold på Nørrebros Teater.  

Derudover fik han klistret et fikst lille hageskæg på. (det havde det med at falde af, ind imellem)  

Derudover havde han et par Vaders og en strikket Sømandstrøje fra Ny Hebriderne. 

På hovedet havde han en af den slags Sydveste, som modelfiskerne bruger i Anchers og Krøyers billeder. 

Sådan har Poul Reumert set ud som Terje Vigen! Sagde Clara. 

Ebbe stillede sig op på Scenen, for at mærke atmosfæren. Der er ikke to Teatre, der har den samme atmosfære.  

Hvis man er Clairvoriant og tager en tur ud, til der, hvor det gamle ABC Teater lå, 

(Keld og Dirch – Kås og Ryg) og går en tur rundt i området er jeg sikker på at den Clairvoriante kunne mærke 

latterkaskaderne vælte ud ad væggene, og op af jorden.  

Det samme tror jeg ikke vil ske, hvis den Clairvoriante tog et smut i Operaen. 

  

De holdt øje med Ebbe alle sammen, mens han gik og tussede rundt på scenen. De fleste med bange anelser.  

Den eneste der havde det godt med det, var Clara. Den knægt er fyldt med talent! Sagde hun til sig selv. Han 

bliver stor – en af dem man skal regne med.   

Da Ludmilla, af gode grunde, ikke var så god til det Danske, havde Clara fået en genial ide. 

I en Pause dagen før, havde hun siddet og grublet over livets uretfærdigheder, og pludselig havde lynet slået ned. 

Ludmilla havde siddet ved siden af, og gennemgået et par figurer på sin Violin, og Carl og Jakku sad og spiste et 

par klemmer.  

Carl havde spurgt Ludmilla om et eller andet, og hun havde sagt nej tak – På Violinen.  

Clara mærkede adrenalinet pumpe ud i sin krop, og hun sprang op, som trold af en Kukkasse. 

Fra da af havde det gået som en leg. Ludmilla lokkede og tryllede på Violinen så det var en lyst. 

Alle forstod hvad hun ville sige, når hun fandt de indsmigrende toner frem, og publikum kunne mærke 

helvedesdybet, når hun spillede toner med ild i. 

Det gav også et løft til orkestret. De havde jo øvet et andet sted på grund af den dårlige plads, og var først stødt 

til dagen før. 

De havde selvfølgelig øvet med solisterne et par gange, men ellers havde de ingen anelse om hvad de var med til.  

Det er der i og for sig ikke noget usædvanligt ved, og der er mange omrejsende Operasangere der har 

specialiseret sig i bestemte roller. 

De går lige ind på scenen uden prøver, og synger deres rolle - og det var det.  

Orkestret manglede for øvrigt Klarinetten til Generalprøven. Han mødte op umiddelbart før prøven og meddelte, 

at han var bleven Mobiliseret.  

Det lød sådan set rimeligt nok, da han var Løjtnant af reserven. (han havde orlov fra Livgardens Orkester) 

Hvor er der krig? Spurgte Jakku. Der er problemer på Færøerne! Sagde Klarinettisten, vendte sig om på hælen og 

gik.  

Han kom dog til Premieren, ladende som ingenting.  

  

Det eneste de ikke havde regnet med var, at Ebbes stemme var ved at gå i overgang.  

Og det var endda ham der skulle synge åbningssangen. En vidunderlig lille ting af Carl og Jakku. 

Det var især slemt, når han var på scenen sammen med Fristerinderne.  

Til Premieren begyndte publikum at grine, da Ebbe begyndte på sine replikker. Det lød nærmest som om han 

jodlede. 



Han fik mere og mere mod på det, jo højere publikum grinede.  

Han gik totalt i selvsving, og stjal fuldstændig opmærksomheden fra Ludmillas Violinspillende Djævel. 

Det var kun når hun spillede på Violinen, at tavsheden sænkede sig over publikum, og hun blev hver gang fulgt 

ud af scenen af et bragende bifald. 

  

Sømandens Sang 
  

Jeg savner fred derhjemme 

At slå sin hjerne fra 

Nu har vi ingen fjende  

Nu er Tysken stukket af 

Omkvæd 

Min gamle mor hun skifter 

Til gammelt tyskertøj 

Og løber ud om natten  

Og laver ikke støj 

  

Jeg er så flov ved synet 

Når hun tar’ tøjet frem 

Jeg står som ramt af lynet 

Åh gud hvor er hun slem 

Omkvæd 

Min gamle mor hun skifter 

Til gammelt tyskertøj 

Og løber ud om natten  

Og laver ikke støj 

  

Nu sidder jeg og ryster  

I buksen jeg har på 

Hun kalder mig en kryster 

Og begynder så at slå  

Omkvæd 

Min gamle mor hun skifter 

Til gammelt tyskertøj 

Og løber ud om natten  

Og laver ikke støj 

  

Hun løber rundt med våben 

Af allehånde slags 

Og det var bare dråben 

Jeg smutter lige straks 

Omkvæd 

Min gamle mor hun skifter 

Til gammelt tyskertøj 

Og løber ud om natten  

Og laver ikke støj 

  

Det generede ikke Ebbe, at lave grimasser ud til publikum når hun spillede, eller lade som om, han spillede 

Violin med armene.  

Til sidst, ramte Nemesis ham.  

Han var gået bag hende, for at løsne hendes tøj i ryggen, mens hun er optaget af at spille. 

I det samme tager hun et kraftigt strøg på E strengen, og hendes violinbue får fat i Ebbes Hageskæg. 

Ebbe når ikke at reagere, før han ser skægget flagre frem og tilbage foran ham, på spidsen af violinbuen.  

Han prøvede flere gange af fange skæget i farten, men melodien var for hurtig. 

Ebbe holdt derefter begge hænder for munden i resten af scenen, mens publikum hulkede af grin. 

  

Clara havde alvorligt fat i Ebbe i pausen mellem akterne.  



Ebbe var ikke dum, han vidste godt, at han havde forløbet sig, og han lovede Clara, at det ikke skulle ske mere. 

Djævelen, gør alt hvad hun kan for at få Sømanden over på sit parti.  

Sædvanligvis sælger folk deres sjæl for at få en økonomisk gevinst, men det var det slet ikke tale om i det her 

tilfælde. 

Sømanden er udelukkende interesseret i, at slippe af med sin mor.  

(Mærkeligt nok er dette tema, med moderen der skal slås ihjel, på bordet to gange i denne bog. Hvad skjuler 

forfatteren – eller hvad skjuler moderen) 

Han foreslår først Djævelen en ren byttehandel, hvor Djævelen får moderen, og Sømanden får nogle hårdt 

tiltrængte penge. 

Djævelen viger skrækslagen tilbage, da hun ikke, under nogen omstændigheder, vil have nogen der kan gøre 

hende rangen stridig, dernede i varmen. 

Det ender med, at Sømanden alligevel sælger sin sjæl for ussel mammon, og straks hyrer en lejemorder til at slå 

moderen ihjel. 

  

Anden akt starter med, at Sømanden står i udkanten af den store skov, og viser et billede frem af moderen til en 

ualmindelig skummel mandsperson.  

Han har pukkel, og desuden er han sminket som Klokkeren fra Notre Dame.  

(Franco kom jo fra Operaen, som kræver stærke virkemidler, og han havde tilfældigvis et Rigoletto Kostume 

liggende) 

Da publikum så Franco i hans mundering, varede det ikke længe inden den gode og muntre stemning fra første 

akt indfandt sig.  

Godt og vel endda. Det bragte Franco en lille smule ud af fatning, han troede, at han var med i et seriøst stykke, 

men langt om længe kom de i gang. 

Han halter frem og tilbage på Scenen, mens han tænker over Sømandens forslag, samtidig skuler han fælt til 

publikum, og skærer uheldsvarslende grimasser. 

Sømanden bliver utryg ved situationen, men beslutter sig for at gå videre med sin plan, da han kommer til at 

tænke på Moderen.   

Hvor mange penge skal du have? Spørger han Lejemorderen. 

Det kommer an på, hvordan du vil have det gjort! Siger Lejemorderen. Lad mig se billedet. 

Da han ser billedet af moderen kan man se, at han bliver udsat for en stor sindsbevægelse. 

Han slår sig på brystet, og siger! - Denne skønne, attråværdige kvinde vil jeg slå ihjel gratis. 

Alle dem der sad i højre side i salen, kunne tydeligt se, at han krydsede sine fingre bag ryggen.  

(Det var meningen at Franco skulle stå med ryggen til hele publikummet og vise fingeren. 

Men, man får ikke en Operasanger eller en Skuespiller til, at vende ryggen til sit Publikum - aldrig) 

Pludselig kommer Moderen ind på Scenen fra højre, og ligeså hurtigt forlader Sømanden den fra venstre.  

Og for anden gang den aften, mister han sit Hageskæg. Det bliver hængende i en af grenene på Dekorationen. 

Lidt efter så man en hånd, der forsigtigt kom ud bag dekorationen - og snuppede skægget. 

  

Moderen var i et slags militært antræk. Det lignede grangiveligt et sæt Tysk Militær tøj til Menige, der bare var 

syet om.  

Man skal ikke tage forkert af Clara – for takket være sin balletfortid og skuespillertræning, var hun i god form, 

og en attraktiv kvinde. 

Militærdragten var figursyet, og sad som støbt på Claras vævre krop. På hovedet havde hun en Australsk 

Bushman hat, og på fødderne havde hun et par militærstøvler.  

På den ene skulder hang der et Tysk Maskingevær Model 62, over den anden hang alle bælterne med patroner.  

En stor ødemarkskniv stak op af bæltet, hun havde omkring livet.  

Var hun nu så slem som Sømanden sagde. Ja det var hun, men hun var også klog. 

Hun gennemskuer lejemorderen med det samme, men holder ham hen med forskellige tricks, som kun kvinder 

kan.  

Et af trickene gik ud på at holde ham i skak med sit Maskingevær - som hun bruger til at skyde til måls, efter 

ænderne i parken med.  

  

Lejemorderens sang 

  
Man spør mig hvorfor jeg halter 

Og hvorfor min pukkel er stor 

Om hvorfor jeg går i pjalter  



Og kryber som slangen på jord 

Jeg kryber langs muren og fjæler 

Mit blik og mit åsyn hver dag 

De siger også jeg stjæler 

Men slå ihjel, det er mit fag 

  

Jeg gør det for ussel mammon 

Jeg gør det gerne og tit 

Jeg gjorde det sidst på Mr. Hammond 

Men det gjorde jeg ganske blidt 

Jeg kryber langs muren og fjæler 

Mit blik og mit åsyn hver dag 

De siger også jeg stjæler 

Men slå ihjel, det er mit fag 

  

Og denne hulde kvinde 

Har min skæbne i sin hånd 

Hendes lige jeg kan ej finde 

Og vore hjerter knytter bånd 

Jeg kryber langs muren og fjæler 

Mit blik og mit åsyn hver dag 

De siger også jeg stjæler 

Men slå ihjel, det er mit fag 

  

Til slut i Anden akt, efter hans store arie, trækker han på skrømt sin kniv og lader som om han vil begå selvmord 

– da ingen lader til, at ville forhindre det –  

kaster han sig hulkende for moderens fødder og hager sig fast i hendes knæ.  

Til premieren lykkedes det Franco at skære sig i hånden med Kniven, og stykket måtte afbrydes et kvarter. 

Publikum lo blot, da de troede, at det var Teaterblod, og de holdt først inde, da Pianisten lovede øretæver til de 

mest lattermilde. 

Derefter holdt de op med at le. I ca. 2 minutter.  

Da Clara et stykke tid – forgæves – havde prøvet at komme fri af hans omklamring lynede hun uniformen ned, 

og trådte simpelthen ud af den.  

Der var store røde plamager overalt på den.  

Efter den forestilling måtte publikum overgive sig igen. 

Efter en lille mellemakt med en Læge (der er jo altid ’en i salen) og forbindinger og Lugtesalt - alt sammen for 

åbent tæppe – gik forestillingen videre.  

  

Moderen lader derefter som om hun forlader scenen, men gemmer sig bag et træ i stedet. 

Ind fra venstre kommer de fem modeller klædt ud som fristerinder. (i noget gennemsigtigt)  

De prøver at friste Lejemorderen – som ikke lader sig friste, da han kun tænker på moderen og hendes store og 

varme sind.  

Pludselig kommer Sømanden ind på scenen og stiller Lejemorderen til regnskab for hans manglende flid.  

Lejemorderen bilder Sømanden ind, at han har glemt sin kniv derhjemme, og under foregivende af, at ville hente 

den, gemmer han sig bag det samme træ som moderen.  

Man ser af og til en arm eller et ben komme til syne bag træet.   

Fristerinderne forsøger sig med Sømanden, og efter et par Frivole danse, klasker han dem i røven og vifter dem 

af.  

Sømanden havde sejlet på de syv have, og havde været på Bordel på alle Kontinenterne. Mere end en gang havde 

han set de syv slørs dans.  

(men enhver i salen kunne nu tydeligt se, at Sømanden havde mere end svært ved at modstå Fristerinderne)  

Under dansen med pigerne tabte han igen sit skæg. Denne gang landede det mellem brysterne på Gitte, som ikke 

opdagede det.  

Et par dansetrin mere, og det sad pludselig mellem hendes ben, hvor det blev siddende i den sidste rest af Limen. 

Publikum - der i forvejen var helt oppe på dupperne på grund af dansen, var nu på grådens rand - af henrykkelse.  

Gitte fik for øvrigt en storslået karriere i Tyskland et godt stykke tid efter krigen, dog ikke som danser, men som 

sangerinde. 



  

I det samme dukker Moderen og Lejemorderen frem bag træet, og det har en vis afkølende effekt på de dansende. 

Djævelen – hvis Violin man har hørt i baggrunden under det meste af stykket, kommer ind på scenen, og spiller 

den senere så berømte ”Djævlevalsen” 

De tager hinanden i hænderne mens de langsomt begynder at dreje rundt i en rundkreds. 

Det går hurtigere og hurtigere, og til sidst ser det ud som om personerne næsten bliver suget ned i gulvet, og 

dermed lige lukt ned i helvede.  

Denne illusion blev lavet med sorte tæpper og sort baggrund. 

Sømanden kommer til sig selv igen, i sidste øjeblik, og griber fat i Djævelens ben, og vælter hende omkuld.  

Da musikken standser, kan de endelig slippe hinandens hænder, og holde op med at danse. 

De kaster sig nu alle sammen over Djævelen og giver hende nogle læsterlige klø. 

Sømanden benytter sig af chancen, og snupper hendes kontanter.  

Da de har gjort det, kaster de hende i hullet hvor hun kom fra, og hun dukkede først op igen, til fremkaldelsen 

sidst i stykket. 

Sømanden og moderen bliver nu forsonet, og han får lov til at flytte hjemmefra i en alder af 42. 

Moderen har nemlig fået øje på Lejemorderens kvaliteter, og til en start har hun tænkt på at leje Sømandens 

værelse ud til ham.  

Det viser sig nu, at Lejemorderen ikke er så slem alligevel og ikke har slået nogen ihjel endnu.  

Den første gang han prøvede, var pistolen gået af, i hans lomme, og Projektilet var gået igennem hans ene kugle, 

og hans ene fod. Derfor haltede han så fælt på scenen. 

Puklen var heller ikke ægte. Han var jo sminket som Klokkeren fra Notre Dame, og ikke en sjæl fattede 

moderens interesse i denne grimrian.  

Men han sang godt – og højt. 

Ebbe og Claras duet, må have været sød musik i en sløjdlærers ører, da det lød som om man gned to stykker 

sandpapir mod hinanden. Korn 00.  

Fristerinderne havde kun ’en sang, men til gengæld var det en sød lille Blues.  

Det var en sang der handlede om, hvordan det er, at være smuk og dejlig, og se ligeså godt ud som dem.  

  

Fristerindernes sang 
  

Vi er de søde Fristerinder 

Vi er superskønne kvinder 

Vi lægger mændene ned hver dag 

Vi tager dem på stribe 

Fra Skagen og til Ribe 

Vi tager dem efter behag 

Og hver gang vi åbner døren på klem 

Det ender altid med, at vi bliver slem 

  

Ja hver gang vi åbner døren på klem 

Det ender altid med, at vi bliver slem 

  

Vi er de søde små modeller 

Vi er knibske når det gælder 

Det gør det bare ikke så tit 

Vores job det er en Hobby 

Som vi elsker, at gå op i 

Faktisk får den ikke for lidt 

Og hver gang vi åbner døren på klem 

Det ender altid med, at vi bliver slem 

  

Ja hver gang vi åbner døren på klem 

Det ender altid med, at vi bliver slem 

  

Da fristerinderne nu har mistet deres arbejdsgiver, slår de sig sammen med Sømanden, som mod et mindre gebyr 

gerne ville lade sig friste lidt engang imellem. 

(han tror næsten ikke på sit held, og ville gerne have gjort det gratis)       



Under finalen er Djævelen kommet til syne igen, og spiller fredsommeligt med på Slutsangen. 

Det var i al korthed handlingen i stykket. 

Jeg er slet ikke kommet ind på substansen i de forskellige scener, da det ville føre for vidt. 

jeg mener – Handlingen er jo rigelig forvrøvlet i forvejen. 

Og det er slet ikke den værste handling i et stykke som jeg har oplevet.  

For mange år siden var jeg med i en Operette hvor det først gik op for mig, ca. 14 dage hen i forløbet, hvad den 

egentlig handlede om - den Operette. 

  

Clara havde fulgt Premieren med stigende ophidselse. Hun havde lige pludseligt set lyset. Selvfølgelig! Sagde 

hun til sig selv. Det er da den måde vi skal spille den på. 

Efter al Festivitasen kaldte hun alle på Scenen. 

Tillykke mine Damer og Herrer, De medvirker nu i en Farce.  

De kiggede på hende. 

Alle de små eller store uheld som har været i aften, bliver skrevet ind i Rollehæftet, og for eftertiden, spiller vi 

stykket som vi har gjort i aften.  

Og næste gang er det Teaterblod,! Sagde hun til Carlo, du skal selvfølgelig ikke skære dig i hånden hver aften.  

Alle kiggede på Carlos hvide forbinding, og lo sammen med ham. 

Og med hensyn til dig! Sagde hun, og så hvast på Ebbe. 

Du fortjente den skideballe du fik i pausen, for da spillede vi på en anden måde, men på den anden side var det 

også hylende sjovt, sluttede hun smilende af. 

Ebbe der havde været forberedt på det værste, gik hen og trykkede et ordentlig kys af på den uforberedte Claras 

mund.  

Hun fniste som en lille pige, og mistede fatningen et øjeblik. 

Da hun havde fundet den igen, annoncerede hun ekstra prøver den følgende dag Kl. 10. 

  

Forestillingen blev en uhørt succes. 

Denne form for teater var aldrig set før. Publikum elskede det. Anmelderne elskede det. 

  

En af de førende anmeldere – Hans Brix fra Berlinske Tidende skrev…  

(H. B. Hvis mest berømte anmeldelse lød > Anmelde den forestilling, det skulle da være til Politiet<) 

I aftes var jeg i himlen. Da jeg gik derhen troede jeg, at jeg skulle en tur i helvede. Men hvad skete der - jeg kom 

i stedet for i himlen.  

Jeg har ikke set så sjov en sammensætning siden de satte Poul Reumert og Marguerite Viby sammen i et par 

Film. 

Igennem hele Clara Phonoptikons karriere er der gået en rød tråd, af forsømte husmødre, og indestængte 

borgerfruer.  

Men her ser man så sandelig en helt anden Clara Phonoptikon. 

Vi så en Clara fri af alle autoriteter, for hun var nemlig sin egen autoritet.  

Hun beherskede scenen hver gang hun var inde, og indtog den, som om det var hendes egen.  

Først og fremmest var hun morsom, ja jeg fristes til at sige – ubetaleligt morsom. 

Ebbe Langberg (søn af den kendte kunstmaler Noller Langberg) er et ubeskrevet blad i denne sammenhæng. Han 

har været med i et par film i Biroller.  

Sidste år var han jo på Scenen sammen med Clara Phonoptikon i Sommer i Tyrol på Kay Abrahamsen tournéen, 

med en vis succes. 

Jeg syntes ikke, at Ebbe var for ung til rollen, det var nærmest Clara, der var for gammel. 

Her fremtræder han ganske Anarkistisk, og jeg er ikke ganske overbevist om, at hans medspillere altid ved, hvad 

Ebbe finder på i næste øjeblik.  

Men hvor var det morsomt, ja jeg fristes til at sige - sjovt. 

Jeg er ikke sikker på, at Teatret er Ebbes gebet, selv om han var god, men hvis han vil lytte til en gammel 

gråhåret Anmelder - 

 ville jeg satse på filmen, da Dansk film skriger på en helt. 

I går kørte han den hjem på charmen, men han kan ikke satse på, at få sådan en rolle hver gang. 

  

Man kan sige, at Franco Corelli Mortensen kom på sin rette hylde i sin rolle. 

Igennem hele sin karriere må han have afluret noder og unoder af, af enhver slags inden for Operaen.  

Hans maskering var et mesterstykke. Jeg har ikke set noget lignende, siden Premieren på Rigoletto i 1938 på det 

Kongelige Teater.  



(Henning Brøndsted – Chef på det Kongelige Teater, så en af forestillingerne, og kort tid efter fik Franco besked 

på at aflevere kostumet tilbage.  

Ved Claras mellemkomst, fik de lov til at låne det, til de var færdige) 

Han spillede formidabelt, og fyldte på glimrende vis sin rolle ud, og selv om han for nyligt rundede de 50 kunne 

man overhovedet ikke høre det på hans stemme.  

Jeg har fulgt Franco siden han debuterede som Rudolph i La Boheme - og det hører stadigvæk til ’en af mine 

største stunder. 

  

Der var et lille kor med, og de gjorde deres bedste for at forføre både publikum og os tilskuere. 

De var søde og de var sjove, men hvad de ellers indeholder, der er brugbart for Scenen, må stå hen i det uvisse.  

Ingen af dem er professionelle, og det kan til en vis grad ses, men jeg må indrømme, at når forestillingen kører, 

tænker man ikke så meget på det. 

  

Jeg har med vilje gemt den største sensation til sidst. Ludmilla Jeskasutdigskaje. 

Jeg har aldrig hørt sådan et naturtalent før. Da hun ikke kan Dansk, taler hun alle replikker ud gennem sin 

Violin.  

Den hvisker – den hulker – den hvæser – den lokker – den skælder ud – og denne anmelder har aldrig hørt noget 

lignende.  

Publikum var tryllebundne, og klappede som rasende, af hendes kunst.  

Når så dertil kommer, at hun i allerhøjeste grad har scene ydre, vil jeg spå hende en strålende fremtid, måske 

ikke som skuespiller, men så som Violinvirtuos. 

Alt i alt havde jeg en aften, som vi skal helt tilbage før krigen, for at finde.  

  

Hans Brix. 

  

Denne og lignende anmeldelser, sad de og labbede i sig, dagen efter Premieren, der var en rigtig god stemning, 

som varede i hele spilleperioden.  

Clara Phonoptikon var åbenbart vandt til så store succes’er, for hun har overhovedet ikke nævnt forestillingen i 

sine erindringer. 

Jeg har dem til at stå på min reol, og jeg spekulerer da på, hvad hun ellers har udeladt.  

Da der ikke kunne være ret mange i atelieret ad gangen, spillede de langt ud over hvad et stykke normalt kan 

bære.  

De spillede hele sommeren og hele efteråret, indtil den første december, da publikum efterhånden ebbede ud. 

Et par dage efter premieren kommer Ebbe ind fra opgangen, med hænderne bag på ryggen. 

I drømmer ikke om hvad jeg fandt uden for døren! Sagde han. 2 Bugtalerdukker! 

Bugtaleren – der var hyret som Scenemester på forestillingen, vågnede op. 

Det er løgn! Sagde han, det kan ikke være sandt.  

Men det var det, og senere efter forestillingen, da de var alene sammen med Bugtaleren, fortalte dukkerne, hvad 

de havde været igennem, sammen med Hitler. 

De havde besluttet sig til at stikke af, da Bugtaleren havde lagt dem ned i Kufferten, hvorpå der stod 

Neungamme. 

Bugtaleren kiggede ned i gulvet og så flov ud. Jeg mente det jo ikke på den måde! Sagde han. 

Jeg lod mig gribe, af den almindelige stemning efter befrielsen, og lod mig rive med. 

Han kiggede på dem begge to, med tårer i øjnene - og sagde – undskyld, kan i tilgive mig. 

Selvfølgelig kan vi det! Sagde Heidi, ikke også Pinokjo. Pinokjo nikkede lidt forvirret, da han ikke var helt 

sikker på, hvad han lige havde sagt ja til. 

Jeg har lige fået en ide! Sagde bugtaleren. Her efter Krigen kommer Tyskerne til at mangle nogle der kan 

underholde familien, og det skal være os. 

  

På Nørrebro 

  
Mon den er der endnu! Tænkte Schickelgruber. Selvfølgelig er den det, folk skal da altid ’ha noget at spise.  

Den tænkte på sine ømme poter og sin brændende tørst, og kunne ikke lade være med at føle en lille smule 

selvmedlidenhed.  

Han drejede ned ad Værnemagervej, og kunne på lang afstand se det store skilt over Slagterbutikken.  

For en halv time siden havde han sat Heidi og Pinokjo af på trappeopsatsen ind til Atelieret, og ønsket dem held 

og lykke. 



Der havde været en vemodig stemning, men det var ikke stedet til stormende afskedsscener, så han nøjedes med 

at slikke dem godt og grundigt i hovedet. 

Uden for slagterbutikken satte han sig på fortovet – løftede den ene pote op - og satte sit ansigt i indsmigrende 

folder.  

  

Det var Slagtermesteren selv, der først fik øje på ham. 

Stor og bred kom han frem i døren – han havde sit hvide forklæde på, og en sort Bowlerhat på hovedet. 

I den ene hånd holdt han et strygestål, i den anden en stor slagterkniv.  

Jeg syntes jo nok! Sagde han. Så gik han ind i forretningen igen, mens han lo lidt ved sig selv. 

Skuffelsen skyllede igennem Schickelgruber.  

Ganske vist havde han ikke regnet med at blive modtaget som den fortabte søn, og, at slagteren slagtede 

fedekalven - 

I det mindste kunne han godt have rystet op med en rød pølse. 

Karen Gudrun! Karen Gudrun! Kom lige og se, hvad far har til dig.  

Det var Slagtermesteren - han stod og råbte op til privaten på første. 

Schickelgruber strammede sig an, nu skete der endelig noget. 

  

Han så Karen Gudruns ansigt som i en tåge, og tårerne blændede hans åsyn, da hun åbnede døren i bagbutikken, 

og nysgerrigt kiggede ud. 

Pludseligt fik hun øje på ham – Far ’se! Råbte hun. 

Og så løb hun igennem butikken, ligeså stærkt hendes små ben kunne bære hende. Og hun kastede sig omkring 

hans hals, og knugede ham ind til sig. 

’Se far! Råbte hun, Muddi er kommet tilbage. Schickelgruber krympede sig – det havde han glemt. 

Hun kaldte ham for Muddi. 

Men det gjorde ikke noget! Tænkte han, faktisk syntes han også, at hun var blevet helt pæn, i den uge han havde 

været væk. 

Og sådan fandt Schickelgruber von Lothringen sit fremtidige hjem. 

Efter nogle år gled Karen Gudrun lidt i baggrunden, da hun fik kærester og veninder. 

Hun elskede stadigvæk Muddi, men han var ikke den eneste for hende mere.  

Desto mere knyttede han sig til Slagtermesteren.  

Som slet ikke kunne stå for ham, når han sad med den ene pote løftet, og et indsmigrende udtryk i ansigtet.  

Ja, det er godt med dig din svindler! Sagde han. 

Og så kastede han en rød pølse hen til ham.  

Han døde i 1954 mæt af røde Pølser og mæt af dage, 14 år gammel.  

  

Kun ’en gang så han Heidi og Pinokjo igen. Det var på plænen i Tivoli.  

Slagtermesteren havde taget hele sin familie + Muddi, med til Slagternes årlige skovtur til den gamle have.  

Pludselig – efter et luftnummer – vågnede han op. Et par scenefolk havde stillet et lille bord og en stol i 

forgrunden af Scenen.  

Efter en trommehvirvel kom der en elegant herre ind og bukkede for publikum.  

I højre hånd havde han en stor kuffert. Den gik han hen og lagde på det lille bord, hvorefter han åbnede den. 

Han stak begge sine hænder ned i kufferten, og da han tog dem op igen, sad der en stor dukke på hver hånd.  

Han gik hen og satte sig på stolen, hvor han omhyggeligt anbragte en dukke på hvert knæ.  

Det var et verdensnummer - Tivoli havde på plakaten det år. 

Dialogen fløj igennem luften, fra det ene knæ til det andet, i et afsindigt tempo.  

I løbet af et kvarter gennemgår man et helt livsforløb - hos to personer - der først får det til at funke til allersidst.  

Da Bugtaleren og hans dukker til sidst sang trestemmigt, var der ikke et øje tørt. 

  

Heller ikke hos Schickelgruber, der for længst havde genkendt sine gamle rejsekammerater. 

Han havde bjæffet til dem et par gange under forestillingen, men uden held. 

En enkelt gang syntes han, at Heidi drejede hovedet og kiggede søgende ud på publikum. 

Efter forestillingen gjorde han sig simpelthen usynlig. Han rykkede snoren ud af hånden på Karen Gudrun, og 

spænede af sted. 

Han løb om bag scenen hvor der var en dør, der blev benyttet af Skuespillerne.  

På grund af varmen stod døren åben, så han smuttede bare ind. Han så med det samme Kufferten. 

Den lå stadigvæk åben på bordet og dukkerne var lagt sådan, at de lå ansigt til ansigt.  

De havde den aftale med ”Bugtaleren” at de holdt lav profil når de ikke var alene. 



Der var ingen grund til at afsløre forretningshemmelighederne, havde han sagt til dem (hvis han skulle være 

ærlig, havde Heidi et større ordforråd end ham selv).  

De havde ikke lagt mærke til Schickelgruber endnu, så de rejste sig op, og omfavnede hinanden. 

Derpå gav Heidi Pinokjo et ordentlig smækkys på munden – tillykke med i aften, din gamle løgnhals!  

Sagde hun. I lige måde dit gamle Alpehorn! Sagde Pinokjo, og gav hende et solidt klask bagi.  

Jeg trænger for øvrigt snart til et lille trut i Alpehornet! Sagde han, og kiggede lystent på hende.  

Det finder vi ud af i aften skat, sagde en koket Heidi. Hendes blik lovede en del mere, end en dansk normalkone 

kunne indfri på et helt år. 

Din dejlige lille løgnhals! Sagde hun, og kærtegnede blidt hans næse. 

  

Pinokjo havde banket på Bugtalerens dør forleden, mens Heidi fik sig en lille lur. 

Stærkt svedende stod han og krammede sin Sixpence  

(han var holdt op med at gå med sin Tyrolerhat – han syntes ikke, den var mandig nok) 

Øhh..ja! Sagde han. Jeg ville…ba ba – tidens tand er lunefuld, og alting forgår, æhh…ja æhh.. nej.  

Jeg tror jeg venter til en anden dag, sagde han, og drejede om på hælen 

Pinokjo! Sagde Børge, kom nu hen og sæt dig ned og fortæl mig så, hvad der er i vejen. 

Den er bleven slidt, sagde Pinokjo pludselig, mens rødmen skyllede op i hans kinder. 

Hvad er det, der er bleven slidt? Spurgte Børge.  

Pludselig gik der en prås op for ham. 

Stakkels Pinokjo. Han var jo ikke lavet med henblik på at reproducere små kloner af Heidi og ham selv.  

Jeg skulle spørge fra Heidi om du ville lave en ny? Spurgte Pinokjo. 

Selvfølgelig vil jeg det! Sagde Børge, har i talt om hvad størrelse den skal være.  

Disse ord var næsten for meget for Pinokjo, der stadigvæk sad og krammede sin Sixpence. 

Ty…Ty….tyve cm. Stammede han. Net men ikke prangende! Sagde Børge, og nikkede anerkendende. 

I har truffet et klogt valg dig og din ko..! Længere nåede han ikke, før døren sprang op, og Heidi kom farende ind 

med armene oppe over hovedet.  

Jeg troede du sov! Sagde Børge med et lunt smil. Det er jo ikke til at sove for al den snak! Sagde Heidi med et 

ligeså lunt smil.    

  

Hans lille operative indgreb havde sat gang i et ellers halvslumrende sexliv.  

En moderne kirurg, ville sikkert studse, hvis han så de instrumenter der blev brugt til Pinokjos Penisforlængelse 

–  

Et stykke sandpapir – en Høvl – lidt Snedkerlim – en Raspe – en Rundstok i passende tykkelse – en Fucksvans - 

et Centimetermål – og en Skruetvinge. 

Pinokjo var blevet et mandfolk, kunne Schickelgruber både se og høre – hans stemme var blevet dybere, og hans 

optræden god og mandig. 

Jeg må hellere give mig tilkende! Tænkte han, inden det går over til håndgribeligheder. 

Han knurrede forsigtigt – kan i huske mig – jeres gamle ven Schickelgruber. 

Pinokjo fjernede øjeblikkeligt sin ene hånd fra Heidis udskæring, og kiggede sig forskrækket rundt. 

Heidi tabte smørekanden, som hun netop havde fundet frem fra tasken. 

Det var som sædvanlig Heidi, der først kom til besindelse. 

Pinokjo! Sagde hun, kan du ikke se, at det er vores gamle ven Schickelgruber. 

Du har taget på! Sagde hun. Han sendte hende et såret blik. Du ved godt at jeg altid har haft nemt ved at tage på! 

Sagde han.  

Men jeg er ikke kommet for at snakke vægt, hvordan går det! 

Han slikkede dem begge i hovedet. Jeg savner ikke noget materielt, da jeg får alle de røde pølser som jeg kan 

spise, men indimellem savner jeg jer! 

Ja selv Hitler savner jeg! Sagde han. Han var godt nok hysterisk, men sikke dog en energi han havde. De stod 

alle tre og grinede lidt ved minderne.  

Hvad har i fået tiden til at gå, med siden jeg satte jer af på gesimsen! Spurgte Schickelgruber. 

Og de fortalte. Efter en tårevædet afsked og et på gensyn, løb han ud af bagdøren, hvor han satte sig til at skide i 

et stort Tulipanbed, så var han nemlig sikker på, at blive fundet. 

Det blev han også ret hurtig.  

Hvis ikke, at Karen Gudrun var kommet til, havde Kontrolløren givet ham et spark i røven.  

Han stod med det ene ben løftet, da hun ankom med sin far ved hånden.    

  



  

Børge Margot og Knud. 

  

Bugtaleren der på scenen kaldte sig ”Triboni” Manden med den gyldne stemme.  

  
Triboni sørgede for, at alle behov blev opfyldt, og at alle regninger blev betalt, og når det var gjort, delte han 

resten af pengene ud i tre lige store portioner, og det var det. 

Der var aldrig problemer af nogen slags, da de arbejdede hen imod at blive økonomisk uafhængige.  

Heidi var mere inde i det forretningsmæssige end Børge selv var, så hun havde overtaget arbejdet med 

Kontrakterne som de fik tilsendt. 

Børge var født på landet i 1914 i en lille by, ved navn Pindstrup på Djursland.  

Det var en lille grim by, og bestod stort set ikke af andet, end en række huse langs landevejen til Ryomgård.  

De fleste af gårdene lå lidt uden for byen.  

Han var den ældste, af flere søskende, end han gad tælle. 

Faderen var daglejer i mosen hvor han skar tørv, og Moderen hjalp til på Bøndergårdene, med alt forefaldende.  

Hun var også kogekone i det stedlige forsamlingshus, som hed Landbohjemmet. 

Der var mange perioder hvor der ikke var så meget arbejde til forældrene, og så måtte man skære ned.  

Problemet var, at der ikke var noget at skære ned på. Så - jo tidligere man fik sendt sine børn ud at tjene, jo 

mindre munde var der at mætte.  

   

De mennesker der altid talte, om de gode gamle dage, havde han altid lyst til at slå.  

Efter hans mening var de gode gamle dage ikke særlig gode, og kunne aldrig overgå nuet. 

Hans opvækst skilte sig ikke væsentlig ud, fra de andre fattige børn på egnen 

Tidlig ud og tjene, og yderst sporadisk skolegang. Han var dog heldigere end sine 

skolekammerater,                          

da han i en alder af 10 år blev fæstet af Sognefogeden, som havde den største gård i sognet. 

Han blev installeret på et værelse over hestestalden, sammen med en Karl.  

Det var så meningen at hestenes kropsvarme skulle opvarme karlekammeret også.  

Det kunne den ikke, for at sige det mildt, de knagfrøs altid om vinteren. Og så lugtede han altid lidt af hest. 

Som sådan var han ikke ked af at være på Gården, da hans Madmor lavede god mad, og ikke var karrig med den. 

Sognefogeden havde opdaget, at Børge godt kunne lide at læse, så han fik lov til at gå på opdagelse i hans bøger, 

engang imellem.  

En dag havde han fisket en stor tyk bog frem, fra den øverste hylde. Den var på Engelsk. Øv, sagde han til sig 

selv. 

Det viste sig at være hans livs bog. En bog med skematiske tegninger over Marionetdukker og Bugtalerdukker.  

Instruktionerne stod på engelsk, desværre, men det måtte der kunne findes en løsning på.  

Løsningen blev den stedlige skolelærer, der oversatte afsnittene efterhånden som han skulle bruge dem.  

Da Sognefogeden så hvor optaget han var af Bogen, fik han den i Julegave. 

  

Det endte med, at Karlen, som han boede sammen med på kammeret, også blev interesseret i at lave dukker.  

I deres sparsomme fritid sad de altid og snittede på en pind, til en hånd, eller en arm. 

De øvede sig på at bugtale, og Karlen havde sommetider fat i noget af det helt rigtige. 

Derimod ville det ikke rigtig lykkedes for Børge, da hans stemme var ved at gå i overgang. 

Karlen – Åge Skat, som han senere kaldte sig, blev senere en af hans værste konkurrenter, da de kom på vejen, 

med hver deres nummer.  

Ikke rigtige konkurrenter, men de konkurrerede om det samme publikum. Åge Skat arbejdede med 

Marionetdukker, og Børge med Bugtalerdukker.  

Der var dog aldrig et ondt ord imellem dem.  

Tværtimod – når de mødtes, var de altid hurtige til at finde det nærmeste Værtshus, og drikke et par øl, og snakke 

gamle dage.  

Børge yndede at sige til Åge, når han hentede noget ved baren – Åh Skat, gider du lige tage en øl med til mig. 

  

Da Børge blev 14 år blev det besluttet, at han skulle i lære som Sadelmager.  

Om han blev spurgt, kunne han ikke huske – højst sandsynlig ikke, da man den gang gjorde, hvad der blev sagt.  

Værkstedet lå på første sal i Storegade i Randers. 



De havde gået hele vejen fra Pindstrup og til Randers. De havde ikke råd til at tage Rutebilen, eller Dagvognen 

som stadigvæk kørte. 

Men det generede dem ikke, det var de vandt til. 

Hans far var inde ved en Købmand i Kristrup, hvor han købte to Citronvand med Patentprop. 

Dem sad de og drak på en trappesten ved siden af Købmanden.  

Det var første gang, at han havde været i sådan en stor by. 

Hans far lo ad ham. Så kan du godt glæde dig til at se Randers! Sagde han. Den er meget større. 

   

Han følte sig fra første færd hjemme på Værkstedet. Han kiggede sig henrykt rundt. 

Der løb drivremme rundt omkring ørerne på ham, og de trak de forskellige maskiner som han endnu ikke vidste, 

hvad man brugte til.  

Der hang beslag og spænder, af enhver slags, på søm, der var banket ind i væggen.  

På knager hang der remme af forskellig slags. Og så denne duft af læder. 

Motoren der drev det hele, stod i et lille rum ved siden af.  

Midt på akslen var der nogle tandhjul med runde tromler, der trak remmene rundt til Maskinerne.  

Ved at trække i forskellige håndtag, kunne man dirigere kraften hen til den maskine som man skulle arbejde med 

– Smart. 

  

Svenden stod og voksede remmene der løb rundt. Det så lidt farligt ud! Tænkte Børge. 

Remmene var ikke afskærmet på nogen måde, og det hændte da også at ’en og anden fik en beklædningsgenstand 

i klemme, og fik nogle knubs. 

Hans Mester var af den formening, at en læredreng ikke nødvendigvis bliver en bedre håndværker, ved at få en 

masse tæsk, mens han står i lære.  

Så han blev af Mester og Svenden (som også havde stået i lære hos Mester) behandlet som et selvstændigt 

individ.  

Selvfølgelig løb han i byen og hentede Brændevin og Øl til Mester og Svenden, som alle andre Lærlinge, men 

han synes nu aldrig, at det gik ud over hans læretid. 

Han hentede varerne hos Købmand Hjersing på Kirketorvet. Det ligger lige bag St.. Mortens Kirke, så at sige, 

lige midt i torvehandlen. 

  

Det var der Børge mødte sine fremtidige venner. Det var lærlinge som ham selv, eller arbejdsdrengs fra de 

utallige virksomheder der lå i, eller udenfor Randers. 

Der var lange arbejdsdage dengang, men selv om klokken blev seks eller syv inden der var fyraften -  

var der, især om sommeren, rig lejlighed til, at drive rundt sammen med kammeraterne. 

De drak ikke noget særligt, da de ikke havde råd, derimod røg de alt hvad de kunne komme af sted med.  

Han blev ved med at arbejde med sine dukker, og han underholdt ofte sine kammerater med de nye numre han 

fandt på.  

Af selv samme grund var han populær blandt dem. Og såmænd også blandt kammeraternes søstre og deres 

veninder.  

Han nåede da også at blive kærester med et par stykker af dem, men desværre kun på et platonisk plan. 

Han var til sin egen store fortrydelse, stadigvæk jomfru, da han skulle ind for at springe Soldat.  

Det nåede han nu ikke, da han blev kasseret på Sessionen. Det viste sig, at han var platfodet, og det var første 

gang han havde tænkt på det, i forbindelse med sine fødder. 

Børge blev udlært som Sadelmager i maj 1933 i en alder af nitten år. Hans mor og far havde fået råd til Bussen 

og havde taget en af de Grå busser.  

Mester gav frokost med Øl og Snaps, hjemme i privaten. 

Det lå i luften, at Mester gerne ville ’ha Børge til at blive. Børge havde en mistanke om, at datteren Jane havde 

en finger med i spillet. Hun klæbede.  

Børge gjorde alt for at undgå hende, men det var svært, når man spiste sammen hver dag. Det blev dog kun til et 

kys eller to i det skjulte. 

  

Tilfældet kom ham til hjælp da det lille Cirkus – ”Cirkus Myggen” – slog pløkkerne i, til de årlige forestillinger i 

Randers.  

Børge havde taget sin Cykel, og var cyklet op for at snuse til atmosfæren. 

Det var ikke ret stort, det Cirkus, ’en beboelsesvogn – ’en redskabsvogn, og en lastbil af ældre årgang.  

Hovedteltet var rejst, og fire mand var - inde i teltet - beskæftiget med at stille tilskuerpladser og Musiktribune 

op.  



Det kunne ikke være noget stort orkester! Tænkte Børge, der kunne allerhøjst sidde to mand.  

De gik og småskændtes kunne han høre - det var om en mand der tilsyneladende ikke var der. 

Han smed Cyklen og gik nærmere. Er der noget jeg kan hjælpe med til! Spurgte han. 

De vendte sig om alle sammen. Den højeste af dem sagde – ja hvis du kan et eller andet artist nummer så kan vi i 

høj grad bruge dig.  

Vores tankelæsernummer er desværre smuttet fra os i dag. 

Han fik et tilbud fra Cirkus Miehe, og der er jo noget større forhold. 

Det ligger sådan! Sagde Børge, jeg har faktisk et Artistnummer på lager, jeg kan Bugtale. 

Det vil jeg fanme se, før jeg tror det! Sagde den høje. 

Det skal du nok få! Var der en fremmed stemme der sagde, men behøver du at bande? 

De kiggede sig forvirret om, men der var kun dem selv. Den høje var den første der lugtede lunten. 

Har du nogle dukker! Spurgte han. Masser! Sagde Børge. Hent dem! Sagde den høje. 

  

I løbet af ingen tid, fik Børge hentet sine dukker.  

Den lykkefølelse der havde gennemstrømmet ham, havde han aldrig følt før.  

Hvis ham den høje, ikke kunne li nummeret, var der selvfølgelig ikke noget at gøre ved det, men uanset hvad, 

ville han fortsætte med at udvikle nummeret. 

De var færdige med at stille op, da han kom tilbage. En ung kvinde gik og dækkede bord, mens mændene 

vaskede deres hænder i en spand koldt vand.   

Da hun var færdig med at dække bord, hentede hun en stor gryde med en slags stuvning. Kom! Sagde den høje.  

Du er garanteret sulten, det er unge mænd i voksealderen altid. 

De spiste i tavshed.  

De havde spillet i Grenå dagen før, og havde som sædvanligt taget Teltet ned, inden de lagde sig til at sove.  

De måtte tidlig op, for de skulle tidlig af sted. Til at trække hele molevitten havde de to spand heste, og en 

gammel Lastbil fra først i Tyverne.  

Lastbilen var lastet med teltet og alle stængerne.  

Lastbilen kørte altid i forvejen med to af mændene, og hvis de var heldige med lidt lokal bistand, var teltet rejst, 

når de andre ankom.  

Eventuelle hjælpere fik altid en fribillet til aftenens forestilling. 

Nåh! Sagde den høje, jeg er spændt på, hvad du har i din lille Kuffert. Børge rejste sig – for første gang kunne 

han mærke sommerfuglene, han havde i maven. 

Han satte sig på en kasse, tog dukken på skødet, og begyndte på en af de Monologer som hans kammerater havde 

syntes var så sjove.  

Cirkusfolkene grinede da også lidt engang imellem. 

Den høje grinede slet ikke, men sad og smilede lidt for sig selv. 

  

Da han var færdig, kiggede han forventningsfuld over på den høje. Hvad synes du! Spurgte han. 

Han fornemmede, at det var den høje der var Boss. 

Jeg syntes både godt og dårligt! Sagde den høje. Nu får du det dårlige først. 

Jeg kan høre, at i har haft besøg af Bugtalere her i Randers! Sagde han.  

I dit lille Show kunne jeg høre brudstykker fra de første fem Bugtalere der rejser rundt i Danmark. Han nævnte 

navnene.  

Som sådan, er jeg ikke imod, at man stjæler fra hinanden, men man skal altid have lidt af sit eget Originale 

materiale med.  

Børge mærkede hvordan hans hjerte sank i livet af ham. Det var jo rigtigt, hvad han sagde. 

Han havde jo set alle de forskellige Bugtalere på Jylland (Arbejdernes forsamlingsbygning) 

Og det var da også rigtig, at han havde stjålet med arme og ben.    

Modløst begyndte han at pakke sine dukker sammen. 

  

Når det så er sagt! Sagde den høje, så er du den bedste Bugtaler, som jeg nogensinde har hørt. 

Jeg kunne overhovedet ikke se, at du bevægede munden når du talte.    

Du har også et naturligt talent, for den vekselvirkning der skal være, mellem dukken og dig. 

Du har et ægte naturtalent, og jeg tror helt sikkert på, at du er bestemt til scenen. 

Har du selv lavet dine dukker! Spurgte han. Børge nikkede! Jeg har lavet dem efter en bog, jeg fik i Julegave 

engang. 

Hvad så med tøjet? Spurgte den Høje, har du også selv syet det. Børge nikkede. 



Har du arbejde? Spurgte han så. Jeg er lige blevet udlært som Sadelmager! Sagde Børge, jeg kan vistnok blive 

hos min gamle Mester, men jeg ved ikke rigtig. 

Nå, så du er Sadelmager! Sagde den høje, og skottede over til de andre.  

Ved du hvad! Sagde han, jeg har et forslag - du ved godt, at vores tankelæsernummer er rejst. 

I sådan et lille Cirkus som vores har vi altid mange funktioner.  

Linedanserinden kan sagtens sælge slik i pausen, og de flotte Kosakker tager teltet ned i silende regnvejr om 

natten. 

  

Du har sikkert lagt mærke til, at vi har to spand heste. 

Disse Heste er med i manegen, sammen med min kone Margot – han gjorde et kast med hovedet over 

mod  kvinden.  

Hun smilede til Børge, og han smilede tilbage 

Du er vandt til Heste – ikke? Spurgte den høje. Jo, vi havde heste derhjemme! Sagde Børge. 

Ikke ganske i overensstemmelse med sandheden, men han regnede ikke med, at de ville søge oplysninger på 

ham.  

Vi mangler ’en der kan tage sig af hestene! Sagde den høje, og vi mangler også ’en der kan holde seletøj og 

hovedpynt i forsvarlig stand hele tiden.  

Måske prøve sine egne ideer af. 

Til gengæld får vedkommende lov til at gå ind i Manegen hver aften og fremføre sit eget nummer. 

Fordi, ham vi mangler, han er nemlig også Artist. 

Børge var forvirret, han kunne ikke rigtig blive enig med sig selv, om han hørte det, han hørte. 

Er det noget for dig Børge? Spurgte han.     

Ja! var det eneste han kunne fremstamme. Ja tak, mener jeg. De lo alle sammen. 

Børge! Sagde han, du kommer ikke i Manegen den første tid, da vi først skal øve os, 

Efter Randers er den første store by Viborg, og der har jeg tænkt mig, at du skal debutere.  

Nu har vi en god uge til at øve os, og blive dygtige. 

Vi ligger her i Randers en uges tid da det er en god by for os at spille i, så spiller vi en enkelt forestilling i 

Hammershøj, hvor du får generalprøve.  

Derefter hedder det Viborg.  

Skal du have snakket med dine forældre først.  

Nej jeg ringer bare til Sognefogedens, og beder dem give besked! Sagde Børge.  

  

 Det værste var, at få det fortalt til Mester og Madmor, men det gik væsentligt bedre end han havde regnet med.  

Det viste sig at Mester havde en dygtig Svend på hånden. En Svend som han selv havde udlært nogle år før.  

Denne Svend var blevet gift og havde små børn at forsørge, så Mesteren havde været i et dilemma. 

Den eneste der hang med snuden var Jane, der dog blev god igen, da han skaffede fribilletter og Autografer.  

Denne Jane fulgte trofast Børge under hele hans karriere.  

Hver eneste gang han var på plakaten i nærheden mødte hun op, med sine buttede børn, og sin lille tykke mand, 

der var Slagtermester i Vestergade.   

  

Med Cirkus Myggen 

  
Den ”høje” viste sig ganske rigtigt at være Direktøren. 

Han fulgte det nye århundrede, da han var født d. anden januar år 19oo. 

Han hed Knud Åge Andersen, og var Skuespiller af profession.  

De sidste mange år havde han villet starte for sig selv, men selv om han havde pengene, kunne han ikke rigtig 

tage sig sammen. 

Det skyldtes også, at han i tyverne havde meget at lave på de Københavnske Teaterscener. 

Han nåede også at være med i et par film inden han tog på landevejen – nemlig Barken Margrethe af Danmark og 

Præsten fra Vejlby. 

Ved siden af Dansk Artistforbund, lå der et lille værtshus, ved navn Artisten. (Tisten i daglig tale) 

Der droppede Knud Åge af og til ind, for at få sig en øl, og en snak med gamle kolleger. 

Det var som regel Charles Gjerulf – som havde et Tankelæsernummer, (det var ham der smuttede) 

og Varietekunstneren Emil Hagedorf, der kunne jonglere med alt mellem himmel og jord.  

Senere kom de to Brødre ”Bananas” født Kaj og Robert Hansen.  

De var tvillinger, og efter sigende var det kun deres mor der kunne kende forskel på dem.   



De spillede på stort set alle instrumenter og de passede musikken på skift. Når den ene optrådte, spillede den 

anden. 

De havde også en musikalsk Klovne ’entre sammen.  

Den helt klassiske, hvor den hvide Klovn spiller på Saxofon og den anden, der som regel hedder August, spiller 

på. Concertino. 

Den af tvillingerne der ikke spillede, hjalp til med rekvisitterne, imellem numrene.  

  

Udover, at Emil Hagedorf Jonglerede, havde han også et knivkasternummer sammen med Direktørens kone 

Margot.  

Det var også Margot der fremførte de fire store Jyske Heste.  

Hun havde været hunderæd for hestene da hun startede, da hendes eneste erfaring med heste stammede fra 

hendes barndom - 

når hendes bedstefar havde sat hende op på Musse, når hun skulle i Stald.  

Knud havde købt hestene hos en Bonde i Kirke Såby ved Roskilde. Hestene kom på kost og logi hos 

Bondemanden indtil man skulle på landevejen. 

Bag ved den ene længe på gården, lavede de en Manege i de rigtige mål, og der gik Margot i gang med at øve 

sig.  

Hun fik hurtigt et tillidsforhold til hestene.  

Hun mødte altid op med sukkerknalde og rugbrød i lommerne, og hun havde en fornemmelse af, at den bedste 

indlæring kommer under leg.  

Og det er uanset om det er Børn eller Heste. Det blev aldrig noget verdensnummer, men mindre kan vel også 

gøre det.  

Det eneste hun virkelig var ked af at være med til, var knivkasternummeret sammen med Emil Hagedorf. Han 

svigtede aldrig en eneste aften.  

Hans knive sad præcist hvor de skulle, og de små variationer der var, kunne tælles i millimeter. Alligevel var hun 

bange.  

Emil var afholdsmand, men hun lugtede for en sikkerheds skyld til hans ånde hver aften, inden de gik ind på 

scenen. 

Ikke sådan at han lagde mærke til det, for inden de gik i Manegen, gik hun hen til ham, og gav ham et knus – og 

sagde pøj pøj.  

Ved samme lejlighed brugte hun sin næse flittigt. 

Trods disse tiltag vænnede hun sig aldrig helt til knivene. 

  

Århus 

  

Som sagt var Knud Åge Andersen Skuespiller.  

Han var født i 1900 i Århus i Fiskergade, der dengang mundede ud i den lille Fiskerhavn inde midt i byen, hvor 

nu Åboulevarden ligger. 

Hans far var fisker, og havde halvpart i en båd, hvor hans bror ejede den anden halvdel. 

Udover at passe en bod hvor hun solgte den vekslende fangst af fisk, lykkens gudinde tildelte dem, 

vaskede hans mor for folk, og havde et rengøringsjob på Samsøgades skole.  

Da hun mødte på Skolen kl. 4 om morgenen, og Faderen ikke var morgenmenneske, var det Knud Åges 

forbandede pligt at sørge for - 

at hans små søskende kom i skole til tiden. 

Det gjorde de også, men for en mand, der er sådan ca. tredobbelt B menneske, var det en hård tørn. 

Da han blev 14 fik han for engang skyld lov til, at følge sit eget hjerte.  

Han lagde billet ind på en ledig budplads på Århus Teater, og til sin store glæde fik han den. 

Det smagte altid lidt af fugl - smagen af fisk var han nemlig færdig med. 

  

Hvis ikke han kendte sin by i forvejen, fik han den lært at kende nu.  

Han gik som regel, da Århus dengang ikke var stor. I hvert fald ikke hvis man sammenligner med nu.  

Han bankede skuespillere op, hvis de havde sovet over sig, og han hentede maling til Malerværkstedet, og stoffer 

til Systuen.  

Han løb med breve og pakker, og han hentede Skuespillere på Banegården, og bar deres Bagage til det Hotel, 

hvor de skulle overnatte.  

Han hentede også øl og andre livsfornødenheder til skuespillerne på Teatret. Alt i alt syntes han, at han havde et 

glimrende job. 



Alle sine få ledige stunder tilbragte han stort set på Teatret. Han fik for vane at overvære de prøver der blev 

afholdt på Scenen.  

Han listede ind i Store sal, og satte sig på bagerste række, hvor han bestræbte sig på at holde så lav profil som 

muligt.  

Han vidste nemlig godt, at hvis han blev opdaget, blev han smidt ud.  

Det skete da også et par gange, når det var en Københavner instruktør, men de kendte heller ikke Knud Åge, som 

de lokale kendte ham. 

Desto mere han så, desto mere blev han overbevist om, at skuespilleriet var den vej han skulle gå.  

Han vidste godt, at det ikke var nogen nem vej at gå, dertil havde han set for meget på Teatret, men han følte helt 

ind i sit inderste - 

at hvis ikke han prøvede, ville han fortryde det resten af sit liv. 

Han rådførte sig med en af de ældre Skuespillere ved navn Hugo Valentin. 

  

Hugo Valentin var en af Knud Åges stamkunder. Han drak øl, han drak brændevin, og han brugte snus.  

Ikke så sært, at hans medspillere frygtede ham i mere intime situationer på Scenen. 

Ikke desto mindre mødte han aldrig fuld op på Scenen. Sådan lugtede han bare altid. 

I sine unge dage var han førsteelsker på Nørrebros Teater. Den gang var hans skikkelse pæn og slank, og hans 

hår sort og bølget.  

Han havde en nydelig lille Tenor, så han gled fint ind i Teatrets lidt letbenede repertoire.  

Ikke engang hans bedste ven, ville kalde hans krop for slank nu, men hans store stolthed håret, var stadigvæk tykt 

og bølget.  

Han havde talrige amourøse eventyr bag sig, men da han endelig følte sig giftemoden, var der ingen der ville 

have ham.  

De fleste af hans små eventyr var som regel engangsforestillinger. 

Da man som regel foretager sig andet end, at konversere på et stævnemøde, var der ikke nogen af Damerne der 

opdagede hvor enormt anstrengende han var. 

  

Det var først da han prøvede, at få noget mere stabilt op og stå, at det kiksede. 

Den af damerne der holdt længst ud, var der en uge. Som regel skred de efter et par dage. 

Som den ene syrligt bemærkede til en Veninde – der var kun plads til to i den lejlighed! Sagde hun,  

og de boede der allerede - Hugo og hans gigantiske ego. 

Det havde ikke forandret sig synderligt meget i Århus. Bortset fra, at Værtshusene var blevet en tand mere 

snuskede, og hans Logi ikke mere lå på Strøget.  

Han var et eller andet sted i tresserne, men så ældre ud.  

På Århus Teater spillede han altid den Gamle rige Onkel, eller den rare gamle Bedstefar med lommepengene.  

Ældre noble herrer i jagtkostume, var også en af hans specialiteter.  

Han var en god skuespiller, og han var højt elsket af det Århusianske publikum – især kvinderne. 

De vidste jo heller ikke hvor anstrengende han kunne være at høre på. 

  

Og det var ham, Knud Åge havde tænkt sig, at rådføre sig med. Grunden til, at det blev ham var, at de simpelthen 

kunne ’li hinanden.  

Hugo Valentin syntes, at Knud Åge var en vaks og høflig ung mand, og det trak heller ikke fra, at Knud Åge 

sommetider havde en pakke fisk med fra Moderen. 

Og det bedste af alt – Knud Åge var den vel nok bedste tilhører som han nogensinde havde haft. 

Han slubrede alt det som Hugo fortalte i sig, som en svamp der suger vand, og selvom der var mange historier 

med Hugo i hovedrollen - 

sagde han imidlertid også en hel masse ting mellem linierne, som Knud Åge brugte resten af livet. 

  

Nå så du vil være skuespiller! Sagde Hugo, det anede mig nok! Men er du ikke lige ung nok? 

Hvor gammel er du egentlig? Jeg er sytten et halvt! Sagde Knud Åge. 

Jah! Sagde Hugo, jeg var såmænd heller ikke ret meget ældre selv, da jeg startede i sin tid. 

Han stod og fortabte sig lidt i minderne - så sagde han pludselig - har du hørt om dengang jeg duellerede med 

Poul Reumert i Hareskoven.  

Vi duellerede om Bodil Ipsen, og havde tilmed, overtalt hende til at være dommer.  

Jeg vandt selvfølgelig, men det var ham der løb med Bodil, sagde han fortrydeligt. 

Og så fulgte en historie som cirka varede en halv time, og som Knud Åge havde hørt mange gange før.  

Jeg skulle have beregnet lidt mere tid! Tænkte han, der er kun en time til jeg skal møde på Teatret.  



Den fisk han havde haft med, lå og lugtede ude på køkkenbordet. Og det var nok til at tage hans koncentration. 

  

Han hadede fisk, og han havde lovet sig selv, at når han blev voksen og flyttede hjemmefra, ville han aldrig mere 

spise en fisk.  

Det er ikke godt at vide hvornår den fisk sidst har svømmet rundt i Århusbugten! Tænkte han. 

Hans mor var just ikke kendt for, at forære noget væk der kunne sælges, og da slet ikke fisk. 

Men det var jo også hendes forbandede pligt, at stille noget på bordet tre gange om dagen. 

Faderen bidrog med de fisk han fangede – hvis vejret ikke var for dårligt – ellers bidrog han mest til den dårlige 

stemning, der var i hjemmet.  

Han havde fiskerbåden sammen med sin bror, der ikke var et klap bedre. Hvis ikke de var på havet, 

og der var mange dage, der ikke var havdage, kunne man finde de to herrer på Skipperkroen eller Kahytten.  

Hvis de skyldte for mange penge i Kahytten, sad de og drak øl i Skipperkroen, og omvendt.  

Hvis vejret var godt, købte de selvfølgelig øl hos Skibsprovianteringen, og sad og drak øllerne på havnen. 

  

Knud Åge der senere blev moderat afholdsmand, lærte – da han blev voksen - at nuancere sine følelser over for 

sin far.  

Som barn havde han hadet ham. Han syntes altid, at faderen var et forstyrrende element i hjemmet.  

Han var væk det meste af tiden, og når han så endelig dukkede op, var det i en brandert af vekslende styrke.  

Sommetider havde han broderen med, og så sad de og drak bajere hele dagen.  

Da Knud Åge begyndte på Teatrene i København så han utallige eksempler på talenter, der ødede det hele væk, 

på grund af druk.  

Og det var både deres talent, og deres koner. 

Han drak selv en smule, men kun til festlige lejligheder, og aldrig ret meget. 

Da han købte sin lille Cirkus holdt han helt op. Dels for at vise de andre et godt eksempel, dels fordi, at et Cirkus 

er en farlig arbejdsplads.  

Fra 33 til 39 havde han kun ’et eksempel, på druk i arbejdstiden. Det var en ældre Artist der havde rejst hele 

Jorden rundt som Badutspringer. 

(en Badut er et fjedrende springbræt) Han var en ualmindelig nydelig ældre Herre, og meget respekteret af de 

andre.  

Som sagt, havde han rejst jorden rundt og optrådt, og var derfor en særdeles erfaren herre.  

Det år han var med Cirkus Myggen (1934) kom han fra Finland hvor han havde Turneret med et lille Svensk 

Cirkus, rundt i Ødemarken. 

Det første Knud Åg lagde mærke til, var Badutspringerens umådeholdne forbrug af Pebermynter. 

Man kunne dufte ham i flere timer, hvis han var gået forbi. Knud Åge brugte altid sin næse flittigt når han var i 

nærheden af ham.  

Det eneste han kunne lugte var et eller andet ubestemmeligt, hvoraf det meste var Pebermynter.  

Da Badutspringeren åbenbart ikke selv kunne tage en beslutning, om sin pension, besluttede skæbnen at gøre det 

for ham. 

Et af hans numre gik ud på, at springe over to heste.  

Den sidste aften skete der det, at han landede på den bagerste hest, og for at redde situationen, lod han, som om 

han var Cowboy, og fyrede sine pegefingre af, op i luften.  

Så gav han hesten et ordentligt klap i røven, og råbte – kom så Silver, og red hesten ud, under stormende bifald. 

(Knud Åge overvejede faktisk, at beholde nummeret)   

Hans sidste nummer var farligt. Denne gang skulle han springe over ’en hest, og hen over hestens ryg skulle han 

slå en Saltomortale, og lande inde i en Vintønde.  

(Chateau Latour 1921)  

Det er muligt, at det lyder nemt, men det var det ikke. 

Badutspringeren havde selvfølgelig mange gange før, sprunget forkert under træning, og han havde talrige 

hudafskrabninger på sine ben -  

men der var aldrig sket noget alvorligt med ham. 

Da Badutspringeren havde taget afsæt, kunne Knud Åge med det samme se, at han ikke havde fart nok på - 

råbet blev stikkende i hans hals, mens han så Badutspringeren gå sin undergang i møde. 

Han landede med det ene ben i tønden og det andet udenfor.  

Hvis bare tønden havde været 20 cm. kortere! Sagde Knud Åge senere til Margot, så var der ikke sket noget.  

Det vil være for meget og sige, at han flækkede, men det varede flere år, inden han og hans kone Herdis, 

genoptog deres før så sprudlende sexliv. 

  



Jeg foreslår! Sagde Hugo Valentin, at du læser her ved mig, det næste års tid, og så indstiller vi dig til 

optagelsesprøven næste år på Teatret.  

Han var endelig blevet færdig med anekdoten om Poul Reumert og Bodil Ipsen – plus et par stykker mere, som 

Knud Åge også havde hørt før. 

Jeg finder nogle gode roller til dig, inden du kommer næste gang, og så finder vi ud af hvad der passer til dig, og 

din type.  

Hvad betalingen angår! Sagde han, og kiggede på Knud Åge, du har vel ikke andre penge, end de håndører du får 

på Teatret.  

Knud Åge rystede på hovedet, og tav stille om alle de drikkepenge han fik hver dag, og for den sags skyld, også 

af Hugo Valentin. 

Det kunne sagtens finansiere hans beskedne fornøjelser. Han kom en del i det gamle Vennelyst teater, og det 

hændte også, at han lagde sin gang omkring Casino.  

På Århus Teater så han selvfølgelig det hele, stående på tredje Balkon. 

Ved du hvad! Sagde Hugo, vi kan jo sige, at min betaling skal forfalde i fisk, hvad siger du til det? 

Og det blev så enden på det. Og Knud Åge Andersen er sikkert den eneste der har finansieret sin uddannelse med 

et par fisk i ny og næ. 

Da han mødte op hos Hugo Valentin næste mandag – havde han, som lovet – fundet et par gode roller til ham.  

Per Gynt af Henrik Ibsen - og som modvægt – den unge mand i en pikant fransk    

Boulevardkomedie, der hed Fruens Klædeskab. Per Gynt blev lagt på hylden, langt senere, og det blev den lette 

genre han kom til at arbejde med – for det meste. 

Han lærte hurtigt at beregne rigelig med tid, når han havde timer med Hugo Valentin. 

Anekdoterne – med Hugo som helten, fortsatte i en uendelig strøm, og nogle af dem nåede han, at høre både tre 

og fire gange.  

Men han lærte det han skulle, og Hugo Valentin, roste ham indimellem. 

Optagelsesprøven gik godt, og Knud Åge glædede sig til at begynde som Skuespillerelev. 

  

Han fandt ud af, at der var flere fordele ved, at være Skuespillerelev på Århus Teater. 

Han var høj og flot og knaldende sorthåret. (han lignede slet ikke sin far - der som sin bror var, lille grim og 

rødhåret)  

Det var især på Vennelyst og Kasino, at han kom i kontakt med de unge piger. 

Han havde sparet sammen til et jakkesæt, og det var efter Hugo Valentins råd. 

Du er nødt til at have et ordentligt sæt tøj! Sagde han, en skuespiller skal altid optræde nobelt og dannet, når han 

bevæger sig i offentligheden.  

Så han havde købt nye sko, og en mørkeblå habit, og som kronen på værket, købte han en Panamahat og et rødt 

lommetørklæde til at komme i brystlommen. 

Århus Teater kom aldrig til at fortryde, at de udlærte Knud Åge.  

Han blev en god Allround skuespiller, og dækkede hele Paletten af unge mænd, både inde og uden for loven. 

De spillede Holberg engang imellem, men det var, som om de aldrig fandt den tone, som var fremherskende på 

det Kongelige Teater.  

De havde også fået den ind med modermælken. 

  

Inden han forlod Århus teater, var han nær blevet gift.  

Den unge dame, der havde set den unge skuespillerspire i adskillige af hans glansroller, blev varm på ham, på 

afstand. 

Hendes far sad i Teatrets Bestyrelse og havde selvfølgelig fribilletter til det hele. 

Den unge Fr. Hoffmansthal så stort set alle forestillingerne, og i hvert fald dem hvor Knud Åge medvirkede. 

Dette var han komplet uvidende om, da man ikke kan se noget som helst, når man står på scenen og kigger ud til 

publikum.  

Han blev præsenteret for hende, til en Jubilæumsforestilling, hvor Teatrets Personale og Bestyrelse var til stede.   

Alarmklokkerne ringede problemer, da hendes Far med Sofie i hælene, stilede over mod Knud Åge. 

Hans ører var imidlertid ikke indstillet på alarmklokker, så han hørte ingenting. 

Jeg ved ikke om du nogensinde har hilst på min datter? Spurgte Vinhandler Hoffmansthal. 

Nej desværre! Sagde Knud Åge, mens han diskret mønstrede hendes kavalergang. 

Jeg har ellers set dig mange gange! Sagde hun og fnisede, og jeg syntes, at du er god. 

Jeg kunne især godt lide dig, som Nicolai i Nødebo Præstegård. Den så jeg tre gange. 

Hun så tilbedende på ham. 

  



Undskyld mig! Sagde Vinhandleren, jeg skal lige tale med Direktøren om nogle småting. 

Skal vi sætte os på bænken! Sagde hun. Og rakte tunge efter Faderen.  

Der var stadig ingen alarmklokker der ringede i hans ører.  

Han syntes, at hun var sød og Charmerende, og al hende small talk, og små pikante historier der tangerede det 

ondskabsfulde, syntes han kun, var en charme mere.  

Hendes mor var død ved fødslen – fortalte hun - og hun var vokset op med skiftende Barnepiger.  

Hver gang faderen så hende, trak han sin tegnebog frem og stak hende et par sedler, og kunne således skubbe den 

dårlige samvittighed et par meter frem.  

De sad og underholdt hinanden under resten af Receptionen, eller rettere, det var Sofie der underholdt Knud Åge. 

I løbet af ingen tid, kom de rundt om alle de fine familier, hvor Sofie tilsyneladende havde stået i første parket og 

observeret det hele. 

Mens hun fortalte alle sine små slibrigheder, havde Knud Åge et glimrende udsyn til hendes Bryster.  

Bryster var ellers ikke på mode ’der, først i tyverne, og alle dem moder natur havde begunstiget med store 

bryster, snørede dem omhyggeligt ind. 

Sofie havde åbenbart ikke kunnet finde en snor, der var lang nok. 

Efter an times tid kom Vinhandler Hoffmansthal ud fra Direktørens Kontor, en lille smule mere rødmosset, end 

da han gik derind.  

Nu kommer min Far! Sagde Sofie, det har været hyggeligt at tale med dig.  

Det var først da han kom hjem på sit værelse, at han kom til at tænke på, at han stort set ikke havde fået et eneste 

ord indført. 

  

Der gik kun et par dage, så stillede der et bud, med et lille brev fra Vinhandleren. 

Det ville glæde ham og hans datter, at se Skuespilleren, til en lille middag den førstkommende  

Mandag. (de spillede ikke om mandagen) 

Knud Åge, der havde drømt om store bryster, lige siden han mødte hende, havde som de fleste unge mænd 

dengang, ikke ret meget erfaring med det andet køn.  

Kvinden var sat op på en Piedestal, hvor hun ikke hørte hjemme. Og det hæmmede en sund og naturlig omgang 

med det modsatte køn.  

Dette lod Sofie sig overhovedet ikke hæmme af. Allerede under forretten kunne han mærke hendes fod under 

bordet.  

Hun havde bare tæer, kunne han mærke.  

Han ville ærligt talt indrømme, at han følte en vis ophidselse da han mærkede hendes fod i sit skød.  

Han skyndte sig at løsne servietten han havde om halsen, og lægge den ned i skødet. 

Hendes bluse var endnu mere nedringet, end sidst han havde set hende, og det sagde ikke så lidt.    

Knud Åge der aldrig havde været ude for sådan et stormløb før, følte sig i himlen. 

  

Efter middagen, trak herrerne sig ind i Herreværelset til en kop kaffe og en Cognac.  

Hvad Sofie lavede - det vidste han ikke. 

Det fik han at vide ti minutter efter, da døren lige pludselig sprang op, og åbenbarede Sofie i al hendes herlighed.  

Hun havde skiftet til allerhøjeste mode i disse år, nemlig Charleston. 

På hoved havde hun en slags Bøllehat med en lille fjollet blomst i.  

Overdelen og nederdelen gik ud i et og sluttede midt på Knæerne.  

Knud Åge havde ikke set så meget ben, siden han fik listet naboens Grethe med ind i en lille smøge. 

På kjolen var der påsat i tusindvis, af ti centimeter lange frynser. Da… Daaaa! Sagde hun, mens hun spredte 

armene ud, som i triumf.  

Vinhandler Hoffmansthal tabte sin Cigar ned i skødet, og brændte hul i sine nye bukser.  

Knud Åge tabte til gengæld sin Cognac (en femstjernet Martell) ned i skødet, men smadrede gudskelov ikke det 

Bøhmiske krystalglas - 

som Vinhandleren lige havde pralet med. 

  

Sofie drejede et par runder rundt om sig selv, og sagde – er det ikke pænt mit nye tøj?  

Jeg har syet det selv! Sagde hun. Faderen tænkte – Gu har du ikke nikke nej min pige, du har aldrig nogen sinde 

rørt en finger, og da slet ikke sytøj. 

Det var et syn for guder da hun stod og drejede rundt, midt i døren.  

Alle silkefrynserne gik i et med hendes krop, og hendes kjole lignede grangivelig et oprørt hav. Selv når hun sad 

stille, var frynserne aldrig helt i ro.  

Det var først nu, da han så det meste af hendes ben, at han lagde mærke til, at de var noget kraftige.  



Faktisk var hun kraftig hele vejen op, kunne han se, og for første gang kunne han høre alarmklokken ringe. 

Vinhandleren rejste sig. Nåh! Sagde han, jeg har lige et par småting jeg skal lave på Kontoret. 

Vi forretningsfolk har jo aldrig fri! Sagde han til Knud Åge, og gav ham hånden. 

Gå nu ikke for sent i seng! Sagde han til Sofie, mens han gav hende et lille umærkeligt blink. 

Mens han gik ned af gangen, tænkte han – Jeg vil fanme håbe, at det lykkes denne gang, jeg er snart træt af 

hende og hendes børn.  

Plejefamilien hvor hendes to børn var anbragt, benyttede enhver lejlighed til at skrue prisen op.  

Hun rendte stadigvæk rundt og lignede en billig tøs, og teede sig som en på 15, selvom hun var 30! Tænkte han. 

Da faderen var gået, flyttede Sofie med det samme over, og satte sig på Knud Åges fodskammel. 

Hun lagde sine hænder på hans knæ, og sagde – Nu skal du alligevel høre den bedste! 

  

Den hørte han så på i den næste time – og den næste time. Alt sammen sludder og sladder fra en ende til den 

anden.  

Halve sandheder og hele rygter, i en ondskabsfuld blanding af løgn og latin. 

Det hele serveret med plirrende øjne og vrængende grimasser. 

Jeg har fået nok! Tænkte Knud Åge. Han rejste sig op og rettede lidt på sit tøj – hendes hænder havde bragt en 

vis uorden i hans garderobe - 

og skjorten var på mystisk vis kommet udenfor bukserne. Nåh! Jeg må hellere se at komme hjem til konen! 

Sagde han.  

Jeg lovede at komme tidligt hjem, da vi skal et smut ud på Varna i morgen, og drikke Kakao sammen med 

Børnene. Den ældste bliver fire! Forklarede han.  

Sofie spilede øjnene op. Nej nej nej nej! Råbte hun, og mens hun langsomt gled ned af skamlen, begyndte hun at 

hulke hjerteskærende og slå sine knyttede næver ned i gulvet.  

Knud Åge benyttede chancen til at absorbere sig. 

Ude i entreen mødte han vinhandler Hoffmansthal, der kom ilende til, ved lyden af gråd. 

Går de allerede? Spurgte han. Mellem os, så ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal gøre ved min datter, ved de? Han 

kiggede spørgende på Knud Åge. 

Hvis aldrig, at hun har lavet noget, var det så ikke en ide at sende hende på en skole, hvor de lærer disse ting.  

Vinhandleren kiggede på ham, som om Knud Åge lige havde trukket en Kanin op af sin Stråhat. 

Selvfølgelig - sagde han – selvfølgelig! Godnat unge mand, de er genial. 

Det sidste Knud hørte inden han gik, var Vinhandlerens stemme der sagde – Far har lige fået en strålende ide, 

hold nu op med at græde. 

Fars lille Lam – såå tør nu næsen – nu skal du bare høre. 

  

Det sidste hørte Knud Åge ikke, for da var han på vej ned ad trapperne, med et lettet udtryk i ansigtet. 

Han blev ved med at have et godt forhold til Vinhandler Hoffmansthal, der følte en slags fællesskab med Knud 

Åge.  

Han sendte ham også et par kasser vin hvert år, og altid af den bedste. 

Han støttede også Knud Åges Cirkus nogle år senere. 

Det var også vinhandleren, der selv fortalte ham, hvordan det var gået Sofie.  

Han havde sat hårdt mod hårdt. Han havde besluttet sig til at være kompromisløs, og sætte den vilje ind som han 

brugte over for personalet i sin forretning.   

Hun gik helt amok under vilde protester, og hysteriske anfald, der ikke holdt op, før han fortalte, at han ville 

lukke sin pung, helt og aldeles - 

hvis hun ikke holdt sin kæft øjeblikkelig.  

Han havde kigget dybt i portvinen inden han fik samlet mod. Så han var i hopla! Lo han. 

Han meldte hende ind på en Marthaskole, der er en slags husholdningsskole.  

Der gik kun fjorten dage så var hun assimileret! Fortalte han – hun havde fundet et par medsøstre, 

og de sad hver aften og sladrede om de andre, på Sofies værelse.  

Vinhandler Hoffmansthal lavede senere en Mikstur som han kaldte Hoffmans dråber, og den gjorde ham 

temmelig rig. 

Sofie gik i lære som smørrebrødsjomfru på Hotel Royal, hvor hun til sin fars store forbavselse blev udlært fire år 

efter.  

Hun blev på Hotellet nogle år efter, at hun blev udlært, 

Og det endte med at Kokken og hun blev forelsket i hinanden. 

I 1935 blev de gift og åbnede kort tid efter en smørrebrødsforretning, hvor Kokken stod for det lune, og hun tog 

sig af smørrebrødet. 



Børnene var for længst kommet hjem, og var atten og tyve.  

Vinhandleren elskede dem overalt på jorden, og bekostede en stor og fornem uddannelse for dem. 

  

 Midt i de brølende tyvere, følte Knud Åge, at tiden var inde til, at prøve noget andet, så han rykkede teltpælene 

op og flyttede til København.  

Til at begynde med boede han hos en gammel ven fra Århus – Kristian Godthåb, senere flyttede han til Nyhavn 

hvor han fik sig et lille loftsværelse. 

Loftsværelset var billigt og han tog det kun, for at kunne spare nogle penge op. 

Han havde en introduktions skrivelse med fra Direktøren i Århus, og den skaffede ham allerede arbejde, første 

gang han viste den frem. Det var på Nørrebros Teater. 

Det var på Nørrebro Teater, at han stort set var, indtil han startede sin Cirkus.  

Han nåede også at være med i tre – fire sommerrevyer, hvor han hurtigt gjorde sig bemærket med sit lune, og sin 

gode sangstemme.  

På Nørrebros Teater gled han ind i ensemblet - af skuespiller/sanger - med stor selvfølgelighed.  

Enkelte gange fik han hovedroller, men som regel befandt han sig på niveauet lige under de store sangstjerner.  

Det var hans stemme, der manglede lidt i dramatisk klang. 

Det vidste han godt selv – han havde heller aldrig påstået, at han var Sanger. 

Et stykke ind i tredverne begynder tanken om sit eget Cirkus at modne sig i hans hoved, og omtrent på samme tid 

møder han Margot. 

     

Han spiste hver dag på et lille værtshus i Nyhavn. Han var netop i gang med en Biksemad med spejlæg, da hun 

trådte ind.  

Hun var i selskab med en anden kvinde, og to Herrer. 

De satte sig ved bordet ved siden af hans. Hun kiggede sig omkring, som man nu gør, når man lige vil registrere, 

hvem man er sammen med. 

Hendes øjne strejfede Knud Åges, og de spilede sig lige en anelse op.  

Hun havde åbenbart genkendt ham, og han så ud af øjenkrogen, at hun hviskede noget til veninden.  

Pigernes interesse for sin person var ikke noget nyt for Knud Åge, og det var ikke blevet bedre efter at han havde 

medvirket i de to film.  

Det hændte ofte, at der stod nogle rødmende og fnisende småpiger og ville have en Autograf. 

I det skjulte sad han og kiggede lidt på hende og veninden – især hende.  

De havde bestilt rødspætter, undtagen hende – hun havde bestilt biksemad med spejlæg. 

Knud Åge gjorde noget, han ellers aldrig gjorde, han bestilte en øl.  

Det varede ikke længe, før hun også sad og kiggede på ham, kunne han se. Ikke sådan direkte, men alligevel 

undgik det ikke hans trænede blik.  

Hun havde en Turkisblå Kjole på. Om halsen havde hun en sølvkæde med et Kors.  

Kjolen var enkel og havde et klassisk snit, der fremhævede hendes skikkelse.  

Han havde ganske vist ikke set hende bagfra endnu, men hvis det stod mål med facaden, var det ikke helt ringe.  

Hendes hår var kastanierødt, og de fald hun havde i håret, var naturlige. 

Da hun skulle på toilettet lid senere fik han lejlighed til at beundre hendes røv. 

Hun må være danser! Tænkte han. Hvilken gratie – hvilken ynde. 

  

Da hun kom tilbage, sendte hun ham et lille smil der sagde – jeg ved godt hvad du kiggede efter - 

da jeg gik ud på toilettet, og jeg vrikkede måske også lidt rigelig med røven. 

Hendes ledsager – Kurt – var indskrænket, men han var ikke dum. Han havde for længst opdaget de små hede 

øjenkast der fløj mellem de to borde. 

Kurt rejste sig pludselig op, og gik over til Knud Åges bord. Han bøjede sig ind over, og plantede begge sine 

hænder på det.  

Hvis de starter nu, hvornår kan de så være hjemme? Spurgte Kurt. Hans kammerat – Orla - grinede larmende, og 

pigerne sagde – hold nu op Kurt. 

Det vil ikke tage så lang tid! Sagde Knud Åge – Jeg bor lige herov…. Klonk!! Sagde det pludselig, da de to 

pander stødte sammen.  

Knud Åge opdagede pludselig, at han lå på gulvet – stadigvæk siddende i stolen.  

Han havde afsindigt ondt i panden, og han kunne mærke, at der løb noget ned i øjnene på ham. 

Imens værten smøgede sine ærmer op, nærmede han sig med hastige skridt -  

Kan i så komme ud! Råbte han til Orla og Kurt, og jeg vil aldrig se jeres grimme fjæs mere.  



Værten kunne godt lide stamgæster, også selv om de ikke drak øl - Det hændte også, at Knud Åge havde gæster 

med. 

Vi skrider, Orla! Sagde Kurt, vores selskab er vist ikke særlig ønsket. Vi ses skat! Sagde han til Margot, der 

svarede med, at vende ryggen til ham.     

Margot og hendes veninde Ilse, gav sig nu i kast med at yde førstehjælp, på Knud Åge. 

De fik ham hurtigt samlet op og bænket ham omkring bordet igen. Værten kom med et vaskefad med koldt vand, 

og et par viskestykker.  

Margot gjorde omhyggeligt det lille sår rent, som han havde midt i bulen. Såret betyder ikke noget! Meddelte 

hun – det er straks værre med bulen – den bliver stor. 

Satans også, tænkte han – Han var med i Den glade enke, og der var Premiere i aften. Det kunne sagtens gå i 

anden akt, der havde han en stor hat på.  

Det var værre i første akt, da var han i Kjole og hvidt hele tiden. Det måtte sminkekassen klare. 

  

Teateranmelderen Svend Kragh Jacobsen fra Berlinske Tidende var den eneste der opdagede, at der var 

noget forkert ved Knud Åge, til Premieren.  

Jeg citerer: Til sidst vil jeg gerne sige et par ord, om den fra Jylland importerede, Knud Åge Andersen.  

Absolut noget af det bedste, man har fået fra den kant længe.  

Han danser godt - han synger godt - og trods sin højde bevæger han sig elegant rund mellem Møblerne. Han 

vælter dem i hvert fald ikke. 

Men se at få den unge mand til et Sminkekursus. Det er ufatteligt, at de ikke lærer den slags ting i Århus. I første 

akt lignede han et næsehorn: citat slut. 

  
Da pigerne havde smukkeseret Knud Åge, så han helt anstændig ud. Værten kom med en øl og to glas vin – på 

husets regning! Sagde han, og delte rundt.  

Jeg hedder Knud Åge Andersen! Sagde Knud Åge – og jeg er skuespiller på Nørrebros Teater. 

Han gav hånden rundt. Det ved vi godt! Sagde Margot – jeg arbejder i den smørrebrødsforretning, der ligger lige 

ved siden af teatret –  

faktisk har jeg ekspederet dig flere gange. Har du det! Sagde Knud Åge.  

Pludselig gik der en prås op for ham – håret – man kunne jo ikke se håret på dem, der ekspederede, da de var 

iført en slags rødternede Kokkehuer. 

Jeg hedder altså Margot! Sagde hun, og det er min Veninde Ilse. 

Da Knud Åge kastede et blik på sit armbåndsur og da han så, at klokken var seks, fik han pludselig travlt. 

Han sagde hastigt farvel til de unge damer og småløb til Teatret. 

  

Han så ikke noget til hende, før næsten en uge efter. Han kom lidt tidligere end han plejede, da det tog længere 

tid, at sminke sig, med den bule han havde i hovedet.  

Her, en uge efter, havde den antaget alle regnbuens farver. 

Det viste sig, at Smørrebrødsforretningen og Teateret havde bagindgange lige overfor hinanden.   

Margot havde netop fået fri, og kom leende ud af døren, sammen med et par Arbejdskammerater. 

Hej! Sagde hun – tak for sidst! Hvordan har din bule det?  Hun rakte sin hånd op til hans pande, og rørte 

forsigtigt ved bulen.  

Den er ikke så tyk mere! Sagde hun. Nu skal vi bare af med alle farverne! Sagde hun, og grinede. Hendes ansigt 

var så tæt på, at han fik lyst til at kysse hende.  

Jeg fik aldrig sagt ordentlig farvel, sidste gang vi var sammen! Sagde han, skal du noget i aften efter 

forestillingen.  

Jeg skal til gymnastik kl. syv, ellers skal jeg ikke noget! Sagde hun. 

Skal vi sige, at vi mødes her kl. 10! Sagde han. 

  

Da han åbnede døren ud til smøgen, kunne han se, at hun ventede på ham.  

De gav hinanden hånden og smilede til hinanden. Hvor skal vi gå hen og spise? Spurgte han. 

Jeg er ligeglad! Sagde hun. Det må du bestemme. Jeg er heller ikke ret sulten – hvad med et stykke smørrebrød.  

Man skulle tro, at du får nok af smørrebrød, når du arbejder med det til dagligt! Sagde Knud Åge. Nej – nej! 

Sagde hun –  

Derhjemme fik vi altid fisk. Mindst 5 gange om ugen. 

Min far er fisker, og min mor er en af de der Skovserkoner.  

Vi skulle altid spise de fisk som de ikke fik solgt, og som måske havde lagt i solen hele dagen. Jeg hader fisk! 

Sagde hun igen – med følelse. 



Han kiggede på hende, og sank en klump. Er du datter af en fisker sagde han vantro. 

Ja jeg er! Sagde hun kampberedt, er der noget galt i det. Over hovedet ikke! Sagde Knud Åge. 

Jeg synes lige du skal vide, at min Far er Fisker, og min Mor sælger fisk på Domkirkepladsen i Århus.  

De kiggede på hinanden, og begyndte så at grine, og de kunne næsten ikke stoppe igen. 

Da de havde fået vejret igen, stod de og smilede lidt til hinanden. Uden at sige et ord gled hun ind i hans arme.  

Et langt stykke tid efter, kiggede han på sit ur. Ved du hvad! Sagde han – jeg tror sørme at restauranten har 

lukket nu.  

Hvad siger du til, at vi slentrer en tur i Nyhavn, så kan du også se, hvordan jeg her indrettet mig.  

Jeg håber sandelig ikke, at du har reelle hensigter! Sagde Margot.  

Da han hørte disse ord, var han helt sikker på, at det var hende han skulle ’ha.. 

  

Helt naturligt tog hun hans arm, og de begav sig den lange vej til Nyhavn. 

På vejen sludrede de om alt muligt mellem himmel og jord. Snak – afbrudt af mange latterudbrud. 

De havde samme form for humor viste det sig, da de lo af de samme syge vitser. 

Knud Åge følte sig i bedre og bedre form, han havde den følelse af opstemthed, som gør det svært at falde i søvn 

om natten.  

Hvis han sprang ud fra Rundetårn, var han sikker på, at han kunne svæve, så let følte han sig.  

Det var først da han stak nøglen i døren, at han kom i tanker om, at han ikke havde fået ryddet op, inden han gik.  

Margot, der åbenbart kunne læse hans tanker sagde - du skulle bare se mit værelse, det er garanteret værre end 

dit! 

Da de var kommet ind på værelset, låsede Knud Åge omhyggeligt døren. 

Han vendte sig om imod hende og de kastede sig i hinandens arme.  

Mens de kyssede begyndte de ivrigt at tage hinandens tøj af.  

Hver halve meter hen til sengen lå der en beklædningsgenstand på gulvet, og det sidste han tog af, var sine 

sokker. 

  

Næste morgen da de sad ved morgenmaden, spurgte han pludseligt!  

Vil du med mig ud at rejse med Cirkus. Hun blev ikke det mindste overrasket over hans spørgsmål. Ja! Sagde 

hun – Hvornår? 

Til næste år! Sagde han, jeg havde lovet mig selv at komme på landevejen inden jeg blev tredve, 

Men det brugte telt jeg havde kigget på, og havde råd til, vel at mærke, viste sig at være pilråddent. 

Nu har jeg bestilt et helt nyt, designet specielt til mig, og det holder da nogle år, hvis man passer godt på det.  

Jeg er vel ikke så heldig, at du har dyrket akrobatik! Spurgte han. 

Nej så heldig er du ikke! Sagde hun grinende, men jeg har gået til gymnastik, og håndarbejde.  

Øh! Sagde han, jeg nåede ikke at komme ud, inden jeg blev tredve, jeg bliver faktisk 33 næste år. 

Det vidste jeg godt! Sagde Margot, det står i bladene.  

Desuden havde jeg ikke nok penge dengang!  Sagde Knud Åge.  

Det har jeg ganske vist heller ikke nu, men jeg har fået en gammel ven fra Århus – Vinhandler Hoffmansthal til 

at skyde nogle penge i det.  

Det er kun en lille Cirkus! Sagde han – men med hensyn til Manegen, er den nødt til at have nogle helt bestemte 

mål, af hensyn til hestenes rotation.  

Det er noget med centrifugalkraften.  

Det går jo ud over tilskuerpladserne, men vi regner med at lave en prøveopstilling af teltet når det er færdigt 

engang i efteråret, så kan vi se hvor mange der kan være.  

Foreløbig regner vi med 150 til 200 tilskuere. De store Cirkus er flere gange større! Sagde Knud Åge. 

  

Jeg har købt fire Jyske heste af en Bondemand i Kirke Såby! Fortsatte han. Det er to år siden nu.  

Siden har de gået på græs ved ham, og hygget sig. Det har stort set ikke kostet mig en øre, da han også har brugt 

dem til avlsarbejde.  

Alle er glade, for alle får noget ud af det. Hans to piger har selvfølgelig selv deres egne heste, men de har også 

øvet flittigt med de Jyske. 

Manegen stillede vi op i laden, som ikke blev brugt mere. 

Bondemanden har arvet en stor sum penge, og har solgt det meste af jorden fra, og sendt dyrene på slagteriet! 

Fortalte Knud Åge.  

Undtagen Hestene og et par fedesvin.  

Bonden besluttede sig for, udelukkende at lave det, han havde størst fornøjelse ved – nemlig Hesteavl og 

Travløb, så det gjorde han. 



Pigerne trækker hestene ind i Manegen engang imellem, og leger Cirkus! Sagde Knud Åge, og de har 

rapporteret, at Hestene er blevet flinke. 

  

Lige for tiden arbejder de med vendinger. Det minder mig om, at jeg hellere må købe dem en lille gave, næste 

gang vi skal derud.  

Hun hørte godt det lille ord ”vi ” da han sagde det. 

Han kiggede lidt usikkert på hende, og tog hende i hånden. Går jeg for hurtigt frem? Spurgte han.  

Jeg kende jo heller ikke dit forhold til Heste. Mit forhold til Heste er sådan set udmærket! Sagde Margot, for jeg 

har slet ingen forhold til heste.  

De eneste Heste jeg har set, er dem Carlsberg kører rundt med for Turisternes skyld, og så dem, der er på 

Karrusellen i Tivoli. De lo begge. 

Jeg kan kun love, at jeg vil gøre mit bedste. Det er det pæneste jeg har hørt nogen love! Sagde Knud Åge. Han 

rejste sig og gav hende et kys.  

Hvorefter hun rejste sig og gav ham et kys. 

Denne gang lå der ikke så meget tøj på gulvet, som om aftenen, inden de endte i sengen. 

De havde slet intet tøj haft på, da de spiste morgenmad.  

  

Flere år efter, da Cirkus det år sluttede af i Århus, besluttede Knud Åge og Margot, at føre de to Fiskerfamilier 

sammen.  

For at spare på rejsepengene, var det meningen, at de skulle tage med Cirkus, der var på vej til vinterhiet i Kirke 

Såby 

Faderen der hed Isak Andersen, sad i den åbne Lastbil sammen med Knud Åge. 

Moderen, Elna, sad på bukken, sammen med Margit, på en, af de Hestetrukne beboelsesvogne.  

Faderen var i sit es, især da han havde sikret sig, at der stod en kasse øl, under hans sæde.  

De ankom ikke til Sjælland før dagen efter. De overnattede i telt, lidt uden for Nyborg.  

Isak havde været i højt humør, da han aldrig, havde været længere væk end Horsens.  

Og der havde han ikke set så meget. 

Efter at have sikret sig, at de også solgte øl i Nyborg, lagde han sig til at sove. 

De tog den første færge der sejlede næste morgen. De havde købt øl hos skibsprovianteringen, så Faderen så mild 

ud i ansigtet.  

Og udsigten til at komme på havet gjorde ham næsten ekstatisk. 

  

Det var jo selvfølgelig ikke så smukt som Kalø Vig og Århusbugten, det var der jo ikke noget der var, men det 

kunne lige gå an. 

Efter talrige spisepauser og tissepauser, ankom de sidst på eftermiddagen til Kirke Såby.  

De spændte Hestene fra, og overlod dem til Børge, og døtrene på Gården. Børge og de andre var kommet dagen 

før, og var næsten færdige med at pakke ned. 

Efter lidt koldt vand i hovedet, var de klar til København. Eller rettere Skovshoved, hvor hendes forældre boede. 

De havde lånt gårdejerens næsten nye Ford A. Isak sikrede sig omhyggeligt, at der var plads til øllerne, og så var 

han klar.  

Elna var sjældent flov over ham, da han aldrig fremtrådte direkte beruset, højst lidt overstadig.  

På det tidspunkt tjente hun også sine egne penge, og passede stort set sit eget, og det hun fik hevet ud af Isak, 

betragtede hun som lommepenge.. 

Børnene var flyttet hjemmefra, og de var godt i veje alle sammen. Hun var skide ligeglad med, om Isak sad og 

fik et par bajere, nede ved Havnen.  

Det var ikke hendes lever, det gik ud over. 

    

Da de kørte over broen til Amager, begyndte Margot at mærke lidt kriller i maven. 

De skulle bo der i tre dage, og det var jo ikke helt lige meget, hvordan stemningen var. 

Hun kunne godt have sparet sig sine bekymringer.  

Begge forældrene stod i døren da de ankom.  

De elskede Knud Åge over alt på Jorden, og de var stensikre på, at hans forældre var i familie med et af Verdens 

syv Vidundere.  

Det varede ikke længe inden de var bænket ude i den lille gårdhave. Der var udsigt ud over Øresund og man 

kunne se Sverige ligeså tydeligt.  

Der var en lille længe på huset, og den husede værkstedet. 

Det var der Arne sad og bødede garn, når der ikke var havvejr.  



Det var også der, han sad og drak øl, sammen med et par af de andre fiskere, Svenskeren og Næsen. 

Svenskeren var ikke Svensker, men havde kortvarigt haft arbejde på en af de små Sundbåde, der som bekendt går 

til Sverige, og navnet var blevet hængende.  

Næsen havde fået sit tilnavn, fordi han vidste alt om, hvad der foregik på Havnen.  

For en sikkerheds skyld startede han selv rygterne, for hele tiden at være på forkant med udviklingen.  

  

Det varede kun til den første kop kaffe, så sad Elna og Marie og udvekslede erfaringer og priser på torvehandel. 

Isak og Arne diskuterede auktions priserne på havnen, og blev enige om, at de var for små.  

Jeg har en lille øl ude i værkstedet! Sagde Arne – er der nogen der kunne tænke sig. 

Den eneste der rejste sig op var Isak, og sammen gik de to mænd leende ud i Værkstedet. 

Vi skal have en lille Fiskesymfoni i aften! Sagde Marie, er det ikke dejligt.  

Hun ignorerede øjenkastene som Knud Åge og Margot sendte hinanden.  

Er det rigtigt! Sagde Elna og slog hænderne sammen.  

Hvor er hun dog sympatisk – Margots mor – tænkte hun, og hendes madsmag, fejler heller ikke noget.  

Hvornår skal vi spise! Spurgte Margot. 

Om sådan cirka en times tid! Sagde Marie, men kom nu til tiden. 

  

Da de var kommet udenfor, grinede de til hinanden. Det sædvanlige sted? Spurgte han. 

Nej! Sagde hun – der er kommet en ny Pølsevogn nede ved havnen – skal vi ikke prøve den. 

Øhh…! Sagde hun – nu inden vi spiser løg, der er nogle buske derhenne.  

Skamløse kvinde! Sagde han – du lokker mig i fordærv en skønne dag. Gudskelov! Tænkte han 

Senere da han havde spist tre Hotdogs, og hun havde spist to, klappede han sig på maven, det kan vel holde den 

første sult væk! Sagde han. 

De kom hjem, lige til spisetid. Isak og Arne stod allerede bag deres stole og ventede på, værsgo. 

Fisken stod på bordet, i al sin magt og vælde. Det var en kæmpestor Ørred, som Arne havde fået billigt, af en af 

hans gode venner på Fiskeriauktionen.  

Af en eller anden grund, var den ikke blevet solgt, selv om den var frisket lidt op, af og til.  

Lidt frisk is og et par slatter vand gjorde altid underværker. Undtagen i det tilfælde her. 

Omkring Ørreden var der hobet op med alt godt fra havet – såsom Rejer og Hummerhaler. 

På siden af Ørreden var der skrevet – Velkommen - med store bogstaver - lavet af hjemmerørt Majonaise.  

Kanten på fadet var dekoreret, skiftevis med Kartoffelmos – skiftevis med Makrel i Tomat. 

Jeg ved godt, at man drikker Hvidvin til fisk! Sagde Marie, men her i huset drikker vi øl og Brændevin.  

Hold kæft! Marie, Råbte Isak, du er fanme en pige efter min smag – der har du været heldig Arne! Råbte han. 

Alle lo, og Marie sagde, værsgo at sætte jer.  

Margot og Knud Åge, kiggede på hinanden med et lidende udtryk i ansigtet. 

Marie kom ind med det sidste fad, som hun stillede midt mellem Margot og Knud Erik. 

De kiggede målløse på de to store Engelske Bøffer, der lå på fadet, sammen med en hel masse garniture.  

Der var små hvide kartofler fra haven, og der var hjemmelavet Rabarberkompot. 

Der tog vi røven på jer! Råbte Isak – selv om jeg ikke fatter, at der er nogen, der ikke kan lide fisk.       

Der er et gammelt ordsprog der siger – stol aldrig på en – på en mand der. Øh! Sagde han. 

Hold nu kæft Isak! Sagde Elna – sæt dig ned og spis din mad. 

  

Hvad gør vi, hviskede Margot til Knud Åge. Vi spiser så meget vi kan, hviskede han tilbage. 

Jeg regner bestemt med, at i spiser op, man ved jo aldrig hvad morgendagen bringer! Sagde Marie. 

Det gjorde de næsten også, for takket være utallige skåler og rygepauser, kom middagen til at vare det meste af 

tre timer.  

Da de endelig var færdige med middagen, rejste Arne sig op.  

Han fokuserede sine øjn og sagde – nu plejer de fine at trække sig tilbage til Herreværelset og få sig en cognac 

og en Cigar. 

Kom så Isak! Sagde han - nu skal vi ud i værkstedet og ’ha en Bajer og en Pibe tobak. 

Jeg har en god Navy cut plug, af dem de lavede før krigen, da jeg var i Marinen. 

Og så støttede de hinanden ud af stuen. Allerede inden de kom over i Værkstedet brød de ud i sang. 

De sang Gillelejevalsen, kunne de høre. Elna og Marie smilede til hinanden og Elna sagde!  

Dem får vi ikke vrøvl med, når de kommer i seng, de to sømænd. 

Du får heller ikke vrøvl med mig! Hviskede Margot, jeg har aldrig spist så meget før. Du har jo også lokket mig 

ind i buskene, en gang i dag.  



Hvad har jeg! Sagde Knud, med påtaget vrede. Så vidt jeg husker! Sagde han, var det dig der trak mig, ind i 

busken. Schyy.. Hviskede hun. 

Men det var for sent, mødrene sad med nyfigne blikke, og de er i familie med de blikke man  

tilkaster datterens mave, og ikke kan forstå, at hun da ikke snart er gravid. 

Jeg vil være Mormor! Tænkte Elna, og hvis hun tolkede det, hun lige havde hørt, kunne der ikke være tvivl om 

noget.  

Hun gav Marie en albue i siden, og sendte hende et medvidende blik. 

  

De to fiskere sad stadigvæk og drak Vod, ude i værkstedet, da Margot og Knud fandt dynerne. 

De skulle sove, som så mange andre gange før, i Margots gamle værelse, og det hyggede – især Margot sig med.  

Der var kun en seng, og den var ikke særlig bred. For den sags skyld var den også for kort.  

Efter en hurtig etagevask kravlede han i seng, med et lydeligt suk. 

Hvornår har jeg i grunden sidst sovet! Tænkte han. 

Han kunne høre de lyde der allerede var blevet gammelkendte for ham. Først tissede hun, og bagefter kunne han 

høre at hun trak ned.  

Så kunne han høre at vandhanen blev åbnet, og det var den i lang tid. Efter at have tørret sig, kunne han høre at 

hun børstede tænder.  

Og så kunne han ikke høre noget i lang tid, og han lå og fantaserede om, hvad hun foretog sig. 

Margot kom ind fra badeværelset.  

Som altid når han så hende, måtte han beundre Vorherre for, i sin uendelige godhed, at han skænkede Jorden 

denne krop. Og ham. 

Hun havde kun trusser på som hun plejede. Hun viste godt, at han lå og kiggede på hende, når hun kom ud fra 

badet.  

Hun kunne godt li,’ når han kiggede, og hun elskede at føle sig begæret. 

Han fik sådan et sødt beslutsomt udtryk i ansigtet, som om han ville kaste sig over hende med det samme. Men 

det var øjnene der afslørede ham. 

Jeg vil håbe, at han også kigger sådan på mig om 50 år! Tænkte hun.  

  

Hun kravlede op i sengen til ham, og slukkede lyset på natbordet. 

De kyssede hinanden godnat, og hun vendte sig med ryggen til ham.  

Hun passede på med ikke at gøre for meget ud af kyssene, da hun var forædt og søvnig. 

Han lå et stykke tid og tænkte på dagen. Han var helt sikker på, at de to fiskerfamilier var blevet venner for livet.  

Han grinede lidt for sig selv. De var skøre, Arne og Isak 

Han kom til at tænke på Margots bryster. Det gjorde han tit. 

Han kunne godt li’ når de vippede en lille smule, og han kunne også godt li’, at de var store.  

Hun havde en rigtig god røv, og så var hendes hårfarve ægte, 

Jeg må hellere tænke på fiskesymfonier! Tænkte han, ellers skubber jeg snart mig selv ud af sengen. 

  

Røven! Det var en af grundene til, at, jeg valgte hende! Tænkte han. Eller rettere sagt, der var mange grunde til, 

at han havde valgt hende.  

Eller var det hende, der havde valgt ham.  

Han var aldrig helt sikker. Røven og brysterne! Fantaserede han igen. Og hun så flot ud med rød læbestift på. 

Han havde aldrig i sin vildeste fantasi troet at han skulle møde en så attraktiv kvinde, og så oven i købet blive gift 

med hende. Han følte sig heldig. 

De kunne sidde, og grine af de vitser de så i tvivlsomme blade, og de kunne læse op af Avisen for hinanden.  

De havde samme baggrund, og behøvede derfor ikke mange ord til forklaring.  

Hun gled ind i Cirkus på en fuldstændig naturlig måde, og sad sammen med ham i alle deres ledige stunder og 

kiggede budgetter, og spillelister, og den slags. 

I efteråret 32 sagde hun sit job op i Smørrebrødsforretningen, og flyttede ind til Knud i Nyhavn. 

  

Da Knud som regel havde dagen fri, var det meningen at de skulle ta’ toget til Kirke Såby, og arbejde med 

hestene, og Cirkus, der var stillet op.  

Der stod kun det rå telt, og det var meningen, at en lokal Tømrermester, skulle lave tilskuerpladserne.  

Knud havde besøgt den lokale rideskole, og ’der talt med berideren, og fortalt om deres planer. 

Han var yderst positiv. Han havde ofte beundret de fire Jyske heste der stod på marken. 

Inden han var gået igen, havde han sikret sig beriderens tilsagn om daglig træning, for penge og fribilletter - både 

til Cirkus, og Teatret. 



De inviterede ham, og hans lille familie, til København en weekend. De boede hos Arne og Marie i Skovshoved.  

Helge Rømer havde sin kone Bente med, sammen med deres to drenge på otte og ni. 

For hestefolkene fulgte der en travl Weekend. Margot havde lavet skitser til Sadler og hovedtøj, og det 

præsenterede de for, Laurits Jacobsen & Søn.  

Det var byens ældste Sadelmagerforretning med aner tilbage til syttenhundred tallene.  

Indehaveren hed, ved skæbnens gunst, stadigvæk Jacobsen, men det var et tilfælde, da indehaveren før ham hed 

Nørgård – Egon Nørgård.   

I tidens løb havde de specialiseret sig i Cirkusheste, med alt til faget hørende. 

Stauning Jacobsen var begejstret for de tegninger, som Margot havde lavet. Og Knud var stolt. 

Oprindelig ville han selv have lavet de tegninger til seletøjet og sadlerne.  

Han tegnede og malede, en hel aften og kunne ikke rigtig få det til at lykkes. Hun tog pennen ud af hans hånd, og 

tegnede med få og sikre streger tegningen færdig.  

Det blev selvfølgelig hendes arbejde fra nu af, og allerede det første år designede hun også kostumerne.  

  

Så derfor var Knud stolt. Han opdagede nye sider og nye talenter hos hende hver dag. 

Det er også et slags talent, at være ligeså så smuk som hun var, og så gå helt almindelig rundt, og bare være sig 

selv.  

Hun havde altid haft mændenes interesse. Og før hun blev tyve havde hun også nydt de talløse komplimenter, og 

tilråb hun fik, når hun gik på strøget. 

Hvad er det de pifter efter! Tænkte hun – er det fordi jeg har en god røv og et par store patter, eller er det fordi de 

mener, at jeg ser flink og rar ud.  

Efter den tid prellede al tom snak og smiger af på hende. Til den tid kan jeg se på hans øjne om det er ægte! 

Tænkte hun 

     

Resten af dagen blev tilbragt i staldene og i manegen hos Cirkus Schønemann i Cirkusbygningen. 

Staldmesteren var en gammel ven af Knud, og han var blevet begejstret da Knud luftede sine planer. 

For den sags skyld var han også en lille smule misundelig over, at Knud skulle på landevejen. 

Dybest set, er det jo det, Cirkus går ud på. At rejse. 

Efter an grundig rundtur i staldene, fik de lov til at overvære træningen med hestene i manegen. 

Da Margot så disse store sorte heste løbe elegant rundt i manegen, og lystre Albert Schønemanns mindste vink, 

blev hun grebet af frygt.  

Margot! Sagde hun til sig selv, hvad har du nu rodet dig ud i - hun kiggede over på sin mand, og Berideren – de 

stod med julelys i øjnene og fulgte træningen. 

Og det kan ikke nytte noget, hvis jeg synes, at de her heste er store, for de Jyske heste er mindst dobbelt så store! 

Tænkte hun. 

  

Om aftenen var de alle sammen i Tivoli.  

Det var Knud der var den glade giver - og det var han også søndag - da de så de alt det, som man er nødt til at se i 

København.  

Sidst på eftermiddagen fulgte de den lille familie til hovedbanegården.  

Det var en lille træt familie der ankom til Kirke Såby en time senere. De var mætte af god mad og gode 

oplevelser. 

Det viste sig senere, at det var de bedste penge som Knud nogensinde har givet ud. 

Helge Rømer stillede sig til rådighed, år efter år, når der skulle indøves nye numre. 

Og hver gang, at Knud tog efter tegnebogen, vinkede han afværgende. 

De fire Jyske og Helge lærte efterhånden hinanden at kende, og ret hurtigt overtog Margot pisken, og Helge tog 

ophold - uden for Manegen - hvor han kom med gode råd. 

Det var kun den første gang hun var direkte bange for at gå derind. 

Kom nu Margot! Sagde hun til sig selv, du plejer da ikke at være bange for noget som helst. 

Hun mærkede efter, om sukkerknaldene var på plads i lommen, og gik ind i manegen. 

Den første hest kom hen og skubbede til hendes hånd med sin mule, og hun gav den ’en af sukkerknaldene.  

Et øjeblik efter stod alle hestene i en rundkreds om hende, og hun kunne mærke at hendes nervøsitet forsvandt. 

Da hun var sikker på, at de alle havde fået sukker, begyndte hun at tale lige så stille til dem.  

Hun kaldte dem deres navne, og så hvordan de reagerede hver især.  

Med nogle få kommandoer, som hun havde lært af Rømer, fik hun hestene til at løbe i rundkreds.  

(Efter lidt tumult) Og det var starten. 



Hun kom hurtigt til at elske Hestenummeret. Selvfølgelig lavede Hestene fejl engang imellem, men det var aldrig 

grove fejl, der kunne ødelægge et helt nummer.  

Hun elskede selvfølgelig også hestene. 

Disse enormt store jyske arbejdsmaskiner, der har knoklet i de Jyske skove og på de Jyske marker i generationer.  

Det var også dem der trofast trak dem fra den ene Købstad til den anden. 

Vægten var ikke noget at tale om for to heste af deres størrelse.  

I deres beboelsesvogn var det kun halvdelen der var til beboelse, den anden halvdel var der grej i. 

  

På vejen 
  

Det var første gang for de fleste, at rejse med Cirkus.  

Den eneste der havde en del erfaring var Emil Hagedorf der havde rejst med mange Cirkus i sin ungdom.  

Brødrene Bananas – Kaj og Robert Hansen havde overhovedet ingen erfaring med Cirkus, men kunne til 

gengæld spille på ethvert instrument de blev præsenteret for.  

Det brugte de i et nummer, der tog kegler hver aften. 

Alle deres instrumenter var stillet op i den lille Orkesterloge over indgangen. 

Der løb de ud og ind imellem hinanden, og spillede en hundesvær melodi, på 15 forskellige musikinstrumenter. 

Det være sig Piccolofløjte eller Gulvbas. 

Deres Klovneentré var mere improviseret. Det var Knud der havde fundet ud af, at de fyldte for lidt i 

forestillingen.  

Da de var et par værre spasmagere, var tanken nærliggende. De skal være Klovne! Sagde Knud til Margot.  

Ved at lægge hjernerne i blød, lykkedes det at genskabe en af de gamle Klovnerutiner, der oven i købet var 

delvist musikalsk.  

Det er nummeret med spejlet, som de står og pudser på begge sider. Nummeret kommer sikkert fra det gamle 

Grækenland eller Rom.  

Det var oplagt at lave det nummer, da de to brødre lignede hinanden som to dråber vand. 

  

Derimod slap de bedre fra delen, hvor de bare skulle spille. Der var de på hjemmebane. 

Knud Åge havde set dem til en Amatørkonkurrence i Hollænderbyen, og var faldet for deres musikalitet og 

charme.  

Selv om de var Tyve år, havde Knud Åge alligevel taget et møde med forældrene for at berolige dem.  

I visse egne af landet hængte folk stadigvæk deres vasketøj ind, hvis der kom Skuespillere og Cirkusfolk til 

byen.   

Da Charles Gjerulf og hans kone hurtigt blev trætte af Cirkuslivet, er der ingen grund til at opholde sig ved dem.  

Kun dette. Da enhver ved, at man ikke kan læse hinandens tanker, kan man også regne ud, at det er svindel.  

Jeg ser helt bort fra de sporadiske forsøg i videnskabelig regi’, med at læse tanker.  

Altså må de bruge en kode. Det gjorde de også – og det var en kode, de kun huskede med noget besvær.  

Konen, Synnøve - der var Norsk født, stod midt i manegen og oversatte de meddelelser som Charles sendte 

hende ned fra tilskuerrækkerne.  

At det var kodeord, han stod og rablede af sig, var klart for enhver, og der var da heller ikke mange der lod sig 

snyde.  

Han og hans kone fik sig et temmelig turbulent liv i Efterkrigsårene, da de blev vidt berømte, men det var ikke 

for deres tankelæsernummer. 

Derimod med deres samliv, der gik som føljeton i Aviserne i Norge og Danmark.  

Og det var dem, som Børge afløste i Randers. Og det var et bytte som alle blev glade for. 

Knud Åge hersede med ham i de sidste dage inden Hammershøj. 

Børge havde endda så meget selvdisciplin, at han øvede sig for sig selv, ligeså snart han var alene. 

Det viste sig hurtigt, at være et godt nummer. Dukken så ud til at være født på Børges skød. 

Børnene elskede det, fordi det ikke var barnligt, og de voksne elskede det, af den samme grund. 

  

Efter Hammershøj blev Børge flyttet fra første akt, til anden.  

Knud syntes, at Børges nummer skulle ligge lige efter sit åbningsnummer, som var en slags monolog, med en 

lille sang. 

Der var også noget med tiden. Gode lange numre var velsete, da der jo ikke var mange Artister med.  

Knud kunne til en vis grad selv bestemme, hvor lange hans numre skulle være. 

De andre numre havde nu engang den længde et nummer har.  

I første akt Byder Direktøren velkommen og synger en sang.  



Derefter kommer de fire Jyske Heste fejende ind i Manegen fremført af Margot, i en drøm af en kjole som hun 

selv havde syet. 

Den var lavet af et stykke Smaragdgrønt, silkelignende stof, der sad som støbt omkring hendes krop.  

Da hun prøvede kjolen derhjemme, måtte hun flere gange slå Knud over fingrene med Målepinden.  

Denne Smaragdgrønne farve, passede fantastisk til hendes Kastanierøde hårfarve, og hestenes hovedpynt og 

fjerbuske, var selvfølgelig afstemt efter hendes kostume. 

Efter Hestene, kommer de to Bananas – som demonstrerer hvor nemt det er at spille på 15 instrumenter – på 

næsten en gang.  

Et meget musikalsk nummer. Og dejligt langt. 

Efter de to Bananas, kom Emil Hagedorf. 

Dette med, at han kunne jonglere med alt muligt, skal tages bogstaveligt. Det var lige fra Cigaretter til 

Skoletasker.  

Især kunne han godt li’ at jonglere med knive, og han elskede det kick det gav både ham og publikum, når han 

kastede kniven højt op i luften - 

og elegant greb den igen. Efter Emil, er det Direktøren og hans Spaghettinummer.  

   

Nu har vi ikke rigtig været inde på Direktør Knud Åge Andersens rolle i den her ting, som han selv har startet.  

Først møder vi ham ved indgangen, hvor han står og svinger sin store Cowboyhat, dernæst er det også ham der 

byder velkommen inde i teltet. 

Det er også ham der kommer ind imellem hvert nummer, og annoncerer det næste. 

På vej ud, tager han lige ved en rekvisit, og hjælper den ud bagved. 

Det er også ham der kommer ind sidst i første akt, klædt ud som Italiensk kok, med en stor rød klovnenæse på.  

Børge var syg af grin da han så nummeret første gang, han havde aldrig set noget lignende.  

Det var aldrig helt ens, nummeret. Hvis publikum var gode, blev det langt og godt, hvis de var sløve blev det 

også derefter.   

Knud havde lært sig en slags teateritaliensk, og skulle demonstrere for publikum, hvordan man lavede Spaghetti 

på den gode gamle måde.  

Sådan et forsøg er jo dømt til at mislykkes på forhånd, hvad det dog også gjorde, hver aften. Men sjovt, det var 

det. 

  

Så var der pause.  

Det hørte til en af Margots kære pligter, at sælge slik i pausen. Hun opførte sig altid, som da hun stod i 

Smørrebrødsforretningen på Nørrebro.  

Et venligt smil og en frisk bemærkning, solgte mere end sure miner, og arrogance.  

Da der ikke rigtig var nogle stalde at vise frem – kun de fire heste – var der ikke meget at se på, for publikum i 

pausen. Man kunne jo altid tisse. 

Anden akt startede med en ny sang af Direktøren. Og så var det Børges tur.  

Børge tillod ikke sig selv at være nervøs, da det ville gå stærkt ud over hans optræden.  

Hvis hans nervøsitet gik i maven kunne det få katastrofale følger. Men det gjorde den ikke. 

Direktøren havde set helt rigtigt da Børges nummer blev lagt lige efter pausen.  

Folks opmærksomhed havde været afledt en halv times tid fra Cirkus, og skulle nu tilbage på sporet. Og det fik 

Børge. 

Hans lille irriterende dukke fik hurtigt gennet de sidste tilskuere på plads. 

Den var aggressiv - den drillede og hånede - både Børge og publikum. Den sagde alt det man ellers ikke sagde. 

Og den lagde aldeles ikke skjul på noget, men når den sang en lille sød børnesang til sidst kunne man høre en 

knappenål falde til jorden.  

Efterfulgt af et bragende bifald, der bare blev ved. Børge var ør i hovedet de første gange, og tænkte!  

Er det mig, lille Børge fra Pindstrup, der står her, og lader sig tiljuble af publikum. 

  

Knud Åge var også ganske godt tilfreds med sin næse.  

Han havde set i Børges ansigt, allerede den første gang de havde talt sammen, at her var der styrke og 

beslutsomhed.  

Men ligeså snart han talte om dukkerne kom der liv og varme i hans ansigt, så Knud Åge var ikke overrasket 

over hans succes.    

Efter Knud Åges nummer kom Knivkaster nummeret. 

En legemsstor skydeskive bliver kørt ind midt i manegen, hvor den bliver efterladt.  

Der går et øjeblik, og publikum at kiggede lidt forvirret på hinanden.  



Der høres tumult ude bag ved, og pludselig kommer der et yderst elegant par til syne, der hilser overstadigt på 

publikum. 

De kommer åbenbart lige fra fest, for den kjoleklædte Gentleman har en flaske Champagne i hånden.  

Den unge dame er iført en lang hvid kjole med store påsatte silkeroser. Overdelen havde taget flere uger for 

hende at lave.  

Det var af samme slags stof som kjolen, men var kvikket op med flere tusinde Rhinstene som hun og de to piger i 

Kirke Såby havde syet på.  

Emil Hagedorf finder tilfældigvis knivene, hvor de tilfældigvis er blevet lagt, nemlig lige ud for skiven på et lille 

bord.  

Han morer sig med at kaste efter skiven, og det er han ikke ret god til. 

Knivene sidder enten i savsmuldet eller i kanten på skiven. 

Nu prøver Emil at overtale Margot til at være skydeskive. Hun undslår sig leende og fører sin pegefinger op til 

sin tinding, og ryster sit hoved.  

Han tager sin tegnebog op af lommen, og byder hende en stor stak sedler, og hun ryster igen på hovedet.  

Det var virkelig et nummer, hvor folk levede sig ind i Margots situation. Alle kunne sætte sig ind i, hvordan det 

måtte være at blive kastet knive efter.   

Til sidst tager han flasken med Champagnen og skænker op i Margots glas, mens han blinker ud til publikum, 

hvorfra de første advarsler har lydt til Margot. 

Han nøder et glas mere i hende, og alle kan se, at hun er beruset, 

Til sidst siger hun ja, og han fører hende hen til skiven under hujen og begejstring.  

Hvis Margot var nervøs viste hun de ikke. Hun lader sig spænde fast, mens hun samtidig lader som om hun gør 

modstand.  

Han tilbyder hende bind for øjnene, men hun afslår. Staks tager han bindet for sine egne øjne, men tager det af 

igen, da hele teltet protesterer. 

Under ledsagelse af en enlig trommehvirvel, begynder Emil at kaste knivene. 

De sidder så tæt om Margots slanke krop, at flere blandt publikum skriger af rædsel. 

  

Børge spurgte ham en dag, om han aldrig havde ramt nogen med knivene.  

Kun en eneste gang! Sagde han, det var i Ålborg, hvor jeg kom til at ramme min partner i hånden. 

Min partner som samtidig var min kone, havde altid sagt, at den dag jeg ramte hende, ville hun skilles.  

I alle årene havde jeg troet, at det var sagt i sjov, men det var det ikke, viste det sig.  

Den dag i dag, ved jeg stadigvæk ikke, om det var noget hun lavede med vilje, eller om det var et uheld.  

Efter at jeg havde kastet kniven syntes jeg nemlig, at hun flyttede sin hånd en anelse. 

Hun kom i hvert fald og bad om skilsmisse et stykke tid derefter.  

Grunden til, at jeg er lidt mistænksom er såmænd bare, at kort tid efter, giftede hun sig med ”Diavolos” - der, når 

han smed djævle kostumet - 

hed Frank Hansen og var fra Hinnerup. Diavolos - og jeg og konen, optrådte hele sommeren sammen, på det 

dejlige sted, der hedder Skansen!  

Sagde Emil – og virkede ikke synderligt trykket af situationen. 

Derefter kom Klovne entreen med de to Brødre ” Bananas”. 

Som sagt før var det ikke et særligt originalt nummer, men det fungerede fint i de små rammer som Cirkus 

Myggen gav dem.  

Det blev da også kun til det ene år for de to Brødre.  

De fandt tilbage til musikken, og havde i de næste mange år, skiftende orkestre, der gradvist blev større og større.  

Den ene af Brødrene – Robert Hansen – dirigerede som bekendt Radioens Underholdningsorkester i mange år.  

Den anden bror endte i Statens Musikråd hvor han sikkert sidder endnu. 

Det sidste nummer tilhørte Cirkusdirektøren. Denne gang kom han ind som en tidlig Eskild fra Svendborg.  

Nummeret havde et fast skelet, men han brugte kun det - der var nødvendig for, at få det til at hænge sammen.  

Det var nemlig et ”lokalt” nummer, forstået på den måde, at Knud Åge hele dagen gik og samlede oplysninger 

om de lokale.  

Det var ikke altid, at det var nok, bare at bruge ørerne, og han veg ikke tilbage for at fritte de mange børn ud, 

som kom for at hjælpe til. 

Han veg heller ikke tilbage for at slå en sludder af henne i Brugsen, med de folk der stod og sludrede der.  

Så på den måde, var han som regel altid på forkant med, hvad der forgik i byen. 

Han hængte ikke folk ud, men lavede bare lidt harmløst sjov med dem.  

Det hele krydret med vanvittige indfald, og sjove påfund.  

Det var sjældent, at det var de samme vitser som aftenen før, han fortalte, så personalet fik sig også et godt grin.  



Og det bedste var, at publikum gik fra Cirkus med et stort smil om munden.  

  

Børge kom godt ud af det med alle i Cirkus. Omvendt kunne de også godt li’ ham. 

Han var Artist, det var han slet ikke i tvivl om. Han elskede stemningen, og han elskede atmosfæren. 

Han var aldrig nervøs, man han kunne alligevel godt mærke adrenalinen helt ud i fingerspidserne, når han stod 

bag tæppet og skulle ind.  

Det fik ham imidlertid til at yde sit bedste hver aften. 

Hans nummer blev også langsomt bedre og bedre for hver aften der gik.  

Han begyndte også så småt at udvikle et nyt nummer med nogle af de andre dukker, hjulpet af Knud Åge. 

Cirkus spillede stort set kun i det Midtjyske område, da der var små og mellemstore byer nok til at dække 

behovet.  

Når de skulle i Vinterhi i Kirke Såby, slog de teltet op i alle de store byer ned igennem Jylland til Fredericia. 

Rejsen over Fyn og Sjælland foregik på samme måde. 

Som regel sluttede man af i Slagelse. 

Man skulle tro at Cirkus ville Turnere på Sjælland når det nu havde hovedkvarter i Kirke Såby. 

Knud Åge kunne imidlertid ikke undvære den Jyske lune og sprogtone. Det var der han hørte hjemme, og det var 

der, han følte sig tryg.  

Det var også der, han flyttede til, da han holdt op med Cirkus, han flyttede nemlig tilbage til Århus sammen med 

Margot. 

  

I Skagen 
  

De var blevet gift i foråret 33 i al hemmelighed.  

De havde ikke lyst til fest og familie og Bryllupskage og alt det der, så en eftermiddag giftede de sig på 

Københavns Rådhus, i al stilhed. 

Bryllupsrejsen gik til Skagen via Ålborg. De tog nemlig den daglige færge - Jens Bang - der besejlede ruten 

København – Ålborg.  

Efter en overdådig frokost ombord - og en del fletten fingre - indlogerede de sig på byens største Hotel, hvor de 

holdt bryllupsnat. 

Efter morgenmaden tog de toget til Frederikshavn, hvor de skiftede til Skagengrisen, som førte dem det sidste 

stykke.  

Det var første gang, at Margot var i Jylland, og Knud Åge havde galant overladt vinduespladsen til hende.  

Og hun elskede hvad hun så. Den lille hyggelige Station i Strandby. Udsigten over Kattegat - og på venstre side 

udsigten over Råbjerg Mose.  

En uendelig mængde sand, og en uendelig mængde vand, tilsat vild lyng i alle forårets farver.  

Forskellige græsarter konkurrerede med Gyvel og Marehalm om, at dominere landskabet. Meget særpræget! 

Tænkte hun.  

Knud Åge var mindst lige så imponeret som Margot, da han heller aldrig havde været på Skagen. 

Han havde bestilt værelser på det kendte Hotel Brøndum.   

  

Vel ankommet til Skagen, prajede Knud en dreng, der stod udenfor Stationen og gloede på de nys ankomne, til at 

vise vej til Hotellet. 

Knud Åge havde spenderebukserne på den dag, så han gav drengen en Daler på forskud. 

Drengen fulgte dem ivrigt på vej, mens han bar et par af Margots små tasker, med en tilbedende mine. 

Drengen var kommet i den alder hvor hans nysgerrighed overgik hans generthed, så han tilkastede Margot mange 

beundrende blikke  

Daleren brændte også i hans lomme, og han kunne næsten ikke vente med at få den omsat i slikmutters butik på 

Søndervej. 

Vel ankommen til Hotellet, hvor en venlig tjener viste dem vej til Receptionen, kunne de endelig slappe af på 

værelset.  

Jeg trænger til et bad! Sagde Margot, og bagefter trænger jeg til noget at spise. En halv time efter, sad de bænket 

i restauranten, hvor de ivrigt studerede menukortet. 

De har meget fisk her! Sagde Margot. Hun kiggede over på Knud Åge, der ikke kunne undertrykke et smil.  

Du skal bare over på næste side! Sagde han, der kommer leverpostej, og flæskesteg og alt det der. 

  

Der var ikke mange gæster den dag, da marts jo ikke den store Turistmåned nogen steder. 

Der sad kun en Herre i tredverne og spiste et stykke med Æg og Rejer. 



Da han var færdig med at spise, fordybede han sig i en Avis, mens han drak et par kopper kaffe. 

Tøjet han havde på, havde været dyrt! Tænkte Knud Åge, og den eneste hat der hang på knagerækken var en 

Borsalino. 

Den kviede Knud Åge  sig ved at købe, da han syntes, at den var for dyr. Manden nikkede venligt til dem, da han 

opdagede, at Knud Åge kiggede på ham. 

Lidt efter foldede han sin Avis sammen, drak den sidste slat kaffe, og rejste sig op. 

Han stod lidt og kiggede ud af vinduet. Det var typisk Martsvejr, og det havde regnet og rusket den sidste times 

tid.     

Han blev åbenbart enig med sig selv, at blive inden døre den dag, for han forlod Restauranten med et nik og et 

smil til begge to, og gik op af trappen til sit værelse.  

2 minutter efter kommer han tilbage, og snupper sin hat på stumtjeneren, mens han sender Knud Åge et noget 

anstrengt smil. 

  

Sikke et møgvejr! Sagde Margot – hvad skal du for øvrigt lave resten af eftermiddagen. Det samme som dig! 

Sagde han.  

Jeg så nogle interessante klitter på vejen herop! Sagde hun, jeg kunne godt tænke mig at gøre det, med udsigt 

over Skagen eller vandet.  

Der er alt for koldt ved denne årstid! Sagde Knud Åge, og vi ved heller ikke om der kommer mere sne. Desuden 

regner det. 

Han sad og tænkte sig lidt om. Ved du hvad vi gør! Sagde han. I morgen går vi ud og køber nogle gode store 

regnslag.  

Dem må vi kunne købe i Skibsprovianteringen nede ved havnen. 

Øhh.. Sagde han, hvis du altså mener det. Han kunne mærke, at han blev en smule rød i hovedet.     

Hun kiggede drillende på ham. Selvfølgelig mener jeg det, det ved du da. 

Og det vidste han jo godt. Der fandtes snart ikke det sted, hvor de ikke havde gjort det. 

  

Før han lærte Margot at kende havde han ikke haft nogen som helst anelse om, at der fandtes den slags seksuel 

adspredelse.  

Han var gået hende på klingen engang, de var i gang med de store betroelser om hinandens liv. Du må love mig 

ikke at blive sur! Sagde hun. Det lovede han. 

Jeg har haft mange kærester! Sagde hun. Jeg har også haft et par stykker, som jeg har været forelsket i.  

Men aldrig som dig skat! Sagde hun beroligende til ham. Og du spurgte jo selv. 

Jeg kunne ikke få mig selv til at tage dem hjem til Fiskerhytten, hvor jeg aldrig vidste hvad humør min Far var i.  

Derfor gjorde vi det alle mulige steder i nabolaget. 

Tit var det under en jolle, der var vendt på hovedet, nede ved stranden. Sommetider endda min fars jolle! Sagde 

hun, og smilede lidt.  

Det er jo heller ikke noget, at vi gør hver gang! Sagde hun, og smilede kærligt til ham. 

Selvfølgelig var det ikke det! Tænkte han. De gjorde det ligeså tit, som alle andre normale mennesker - i 

ægtesengen.  

Men bortset fra det, kunne han godt li’ det.  

Da det som regel altid skete om natten, at lysten kom over dem, var de aldrig blevet opdaget endnu. 

  

Ved aftensmaden viste det sig, at der boede et par mere på Hotellet. 

Knud Åge og Margot, og herren fra om eftermiddagen, havde bænket sig, da de kom ind i Restauranten. Det var 

et yngre par på deres egen alder.  

Manden var klædt som millioner af andre mænd Jorden rundt, hvid skjorte og slips, og dertil et mørkt, 

dobbeltradet sæt tøj. 

Kvinden, som var den yngste, omkring Margots alder, var anderledes smart klædt på. 

Hun havde en kort stram nederdel på, og overdelen bestod af en lille Jakke der fremhævede hendes talje og bryst.  

Under jakken havde hun en hvid silketop. Skoene og tøjet var sorte, og dannede en fin kontrast til Naturperlerne 

hun havde om halsen.  

Hun var ikke egentlig køn! Tænkte Knud Åge, men der var et eller andet udefinerbart over hende. 

Må jeg anbefale vores Fyldte Rødspætte hr. – det var tjeneren, der havde materealiseret sig. Han havde et 

menukort med, som han lagde foran dem.  

Ja, det må de gerne! Sagde Knud Åge – det bliver bare ikke til os – vi spiser ikke fisk. Der lød en diskret latter 

ved de andre borde.  

De blev enige om den berømte Paprikagryde, med røget Kylling og ris. 



Det varede ikke længe inden tjeneren stillede en støbejernsgryde midt på deres bord, med et - velbekomme.  

De snusede duften ind af gryderetten, og gav hinandens hånd et lille klem, før de gik ombord i den berømmelige 

Paprikagryde.  

Vanen tro, fik Knud Åge en Danskvand, og Margot drak et glas Rødvin til. 

Desserten var - som desserter skal være på landet - æblekage med flødeskum, med æbler fra Krohaven. 

Det unge par, bagved Margot, tog den samme menu, mens herren ved vinduet, tog den fyldte Rødspætte.  

Efter middagen sad de og nød en kop kaffe og en cigaret.  

Elskoven om eftermiddagen – og den gode solide middag - havde gjort dem behageligt afslappede, og myge i 

sindet. 

Knud Åge var altid parat til at erobre hele verden når de havde været sammen seksuelt. Med Margot ved sin side, 

kunne han alt, følte han. 

Vi skal også snart til at tage vores forholdsregler! Tænkte han, ellers har vi lige pludselig en hel redefuld unger.  

Det gjorde heller ikke noget, men det var alt for tidligt, og vi skal have talt om det.  

  

Han blev pludselig afbrudt i sin tankerække, af den unge mand foran ham. Han råbte over til herren ved vinduet - 

kom de ud til Grenen i eftermiddag Hr. Ishøy. 

Desværre! Sagde Hr. Ishøy, jeg syntes ikke, at vejret var til det, så jeg hyggede mig på værelset med en god bog.  

Ja, vi hyggede os også på værelset! Men det var ikke med en bog! Sagde den unge mand, og grinede højlydt.. 

Han kiggede sig omkring efter det forventede bifald, men fik ikke noget. 

Knud Åge kunne se på at den unge pige, at hun heller ikke syntes, at det var særligt morsomt. 

Hun rykkede ham i Jakkeærmet, og kiggede bedende på ham. Han rykkede sin arm til sig, og tændte en ny 

cigaret med den sidste glød fra den gamle. 

Vil de ikke gøre mig selskab ved mit bord, ligesom i går! Sagde Ishøy - det var jo vældig fornøjeligt. 

Jo tak! Sagde den unge mand - ikke også Lisa. Uden at vente på hendes svar, rejste han sig med sit glas i hånden, 

og gik over til Hr. Ishøjs bord. 

Må jeg have lov til at byde dem et glas vin, eller måske en kop kaffe! Sagde Hr. Ishøy til Knud Åge. 

Knud Åge kiggede på Margot, der nikkede smilende. 

Inden de satte sig, præsenterede de sig for hinanden. Mit navn er Preben Ishøy og jeg er vinhandler i København!  

Nærmere bestemt, på Jagtvej! Sagde Ishøy. 

  

Og jeg hedder Svend Åge Hæsselstrøm – og det er min pi… kone, Lisa. 

Jeg gør i papirer! Sagde han, uden at gøre nærmere rede for, hvilke papirer.  

Papirer! Tænkte Hæsselstrøm. Ja, det er sgu da også rigtigt nok, penge er da lavet af papir. 

Mit navn er Knud Åge Andersen, og det er min kone Margot! Sagde Knud Åge. 

De satte sig alle sammen ned, og Ishøy kaldte på tjeneren. 

Vil de stille en flaske Cognac på bordet! Sagde han – de ved den jeg plejer at få – og en kande kaffe. Han 

studerede vinkortet et Øjeblik. 

Jeg kan se, at de har en Pomerol 1924 - hvis de skal ned i kælderen, så tag hellere et par flasker eller tre med op, 

nu de er der. 

Så kan den også blive tempereret! Sagde han forklarende til de andre.  

Jeg ved ikke, om jeg kan tillade, at de betaler det hele! Sagde! Knud Åge. 

Ved de hvad! Sagde Hr Ishøy – I aften vil jeg gerne være den glade giver, da jeg i eftermiddag har fået særdeles 

gode efterretninger.  

Og uden at komme nærmere ind på hvad disse særdeles gode efterretninger gik ud på, hævede han sit glas, og 

skålede. 

Margot som havde siddet med ryggen til det unge par, da de spiste, benyttede lejligheden til at kigge nærmere på 

dem.  

Lisa sad lige over for hende, ved siden af Hr. Ishøy. For bordenden sad Hæsselstrøm. Margot smilede til hende, 

og hun smilede et lille undseeligt smil tilbage. 

Margot fattede ikke, hvad hun så i Hæsselstrøm. Han vejede mindst 20 kilo for meget, og mange af disse kilo 

havde taget fast ophold i hans hoved.  

Hans øjne var bare to små sprækker. 

  

Derimod kunne hun umiddelbart godt lide Hr. Ishøy. 

Han så glad og tilfreds ud, og han lignede en mand der just havde skudt Papegøjen.  

Han var midt i tredverne ville hun skyde på. Hans overlæbe prydedes af et tændstiktyndt, snorlige overskæg.  



Han havde et kraftigt mørkebrunt hår, som han lagde ned med Brillantine, og han havde disse mørke skygger på 

kinderne, som indikerede en kraftig skægvækst. 

Han var klædt en smule gammeldags i tøjet, med høj flip og Vest. Han mangler tydeligvis en kone, der kan sørge 

for, at han ser anstændig ud i tøjet! Tænkte Margot. 

Selv om tøjet var gammeldags, kunne hun alligevel se, at det var lavet hos en Skrædder der kunne sit kram. Men 

umiddelbart kunne hun godt lide ham.  

Han så venlig ud, og så havde han det der humoristiske drag omkring munden, hun så godt kunne li’.  

Da tjeneren havde serveret for dem, gik han rundt og tændte alle de levende lys der var rundt i Restauranten.  

Der hang også et par Petroleumslamper, som han forsigtigt tændte. 

Det var efterhånden blevet helt mørkt udenfor, og de kunne høre, at stormen og regnen havde taget til.  

Engang imellem kunne de mærke, at det rystede svagt i fundamentet. 

Tjeneren – Bruno, havde lyst til at fløjte, da han gik og hyggede om sine gæster. 

Før gæsternes ankomst havde han sagt til Kokken – Der sker sku ikke en skid i aften.  

De fem gæster som vi har boende, kan sagtens finde på, at spise et andet sted, end lige hos os.  

Der er heller ingen lokale der kan finde på at gå ud i sådan et vejr. 

For hans skyld måtte de fem gerne blive ved til den lyse morgen, da hans kæreste var indlagt på Ålborg sygehus 

til en brok operation.  

Hun kunne ikke blive opereret for noget mere relevant! Tænkte han tit galgenhumoristisk. 

  

Snakken var i fuld gang omkring bordet. 

Er det ikke dem, der er Skuespiller? Spørger Lisa pludselig Knud Åge. Hun kigger på ham, og kan ikke lade 

være med at smile.  

Smilet forandrede hendes ansigt fuldstændig, og gjorde det ungt, glad og levende.  

Havde det nu været i gamle dage! Tænkte han, og jeg selvfølgelig ikke havde været på bryllupsrejse - såh.  

Han vendte sig om og smilede til Margot, som straks løsnede sine negle, som hun havde sat i hans inderlår. 

Hun smilede tilbage – et af den slags smil der sagde - pas nu på makker, du ved hvad der sker. 

Han vendte sig om mod Lisa og sagde - jo det er rigtig nok, har du set mig i Avisen? 

Nej! Sagde hun, jeg har faktisk set dig flere gange på teatret, da min mor og jeg tit går i teatret. 

Du kender garanteret godt min mor, hun sidder på regnskabskontoret på Nørrebros Teater. 

Det er bl.a. hende der udbetaler forskud. Hun hedder Jonna Larsen. Du kender hende sikkert bedst som fru 

Larsen. 

Er fru Larsen din mor? spurgte Knud Åge vantro. Han tænkte på den lille kraftige Fru Larsen, med de små korte 

ben, og det store brystparti.          

Lisa der åbenbart kunne læse hans tanker, sagde – jeg har min højde efter min far, han var Garder i sytten 

hundrede og hvidkål.  

Ishøj slog pludselig på glasset – hævede det – og sagde, skal vi ikke drikke dus, vi skal jo være her nogle dage 

endnu. 

Og vi kan jo ligeså godt hygge os, hvis lejlighed bydes. 

Hvis det her vejr fortsætter, kan vi jo dårligt nok komme uden for en dør. 

De rejste sig alle sammen, og hævede deres glas og sagde skål. 

  

Jeg er faktisk så glad i dag! Sagde Preben Ishøy, at jeg var nødt til at dele det med nogen. 

Jeg er i dag blevet eneindehaver af Ishøy og Foghts Vine og Spirituosa. 

Min gamle kompagnon – Foght, telegraferede i eftermiddag til mig, at han var løbet bort med min kone, og ville 

forlade firmaet, til den pris vi aftalte for over ti år siden.  

Det er en særdeles favorabel pris, som jeg ikke kunne ønske mig bedre. 

Selv om de har gået på listesko, har jeg stort set fra dag et, været klar over, at der var ugler i mosen. Skal vi 

skåle! Sagde Preben.  

Knud Åge der ikke var, vandt til at drikke noget særligt, kunne efterhånden godt mærke de 6 – 7 genstande han 

havde fået, men han besluttede sig til at slå gækken løs. 

Indimellem, kunne han også godt mærke det pres, han havde levet under siden jul, med at få sit Cirkus op at stå. 

Og så var brylluppet kommet oveni.  

Han kunne ligefrem mærke hvordan hans Myoser i ryggen løsnede sig, for hver genstand der gled ned. 

Så han skålede med de andre. 

Ahh.. Sagde Preben, og smaskede med læberne – den Pomerol har jeg ikke selv bedre, hjemme i kælderen.  

Jeg håber ikke, at jeg keder jer med mit Privatliv! Sagde han.  

Nej nej! Sagde Hæsselstrøm – vel Lisa, han gav Lisa en albue i siden.  



Margot kunne se, at det gjorde ondt på hende, men Lisa lod som ingenting. Margot lagde dog mærke til, at hun 

fortrak munden en anelse. 

I det øjeblik besluttede Margot sig til, at hade Svend Åge Hæsselstrøm, så i det øjeblik han rettede sit glas mod 

hende for at skåle - 

sendte hun ham de mest iskolde og fordømmende øjenkast hun kunne Mobilisere. Det opdagede han imidlertid 

ikke, da han efterhånden var ved at være fuld. 

Efter frokosten på Foldens Hotel havde han fortsat med at drikke på værelset.  

Han havde købt et par flasker Whisky på sit stamværtshus i Pisserenden, for at have lidt at stå imod med. 

Lägerquist havde gudskelov været der, da han ankom til Foldens Hotel. Man kan sige meget om Svenskerne, 

men de er fanme præcise! Tænkte han.  

Hvis det går godt – og hvorfor skulle det ikke det – er der mindst 50 tusinde i det til mig. 

Mødestedet her på Skagen, er også udmærket! Tænkte han, hvis Svenskeren var gået i land fra en af Sundbådene, 

havde panserne snuppet ham med det samme. 

Nu skal vi bare ha’ varerne fragtet til færgeterminalen i Ålborg, og derfra til København. 

Nåh. Skide være med det! Tænkte han, foreløbig går det jo godt. Skååål! Råbte han.      

  

Den gjorde ondt, den der albue han gav dig i siden! Sagde Margot. 

De stod ved hver sin håndvask, ude på dametoilettet. Margot kunne se, at Lisas øjne langsomt blev fyldt med 

tårer. 

Hun satte sig ned på en stol og skjulte ansigtet med sine hænder, og begyndte at græde. 

Jeg hader ham! Snøftede hun, men hvad skal jeg gøre, jeg har overhovedet ingen penge, og er tvunget til at blive 

her, indtil han skal hjem. 

Du skal ikke tro, at jeg har noget at gøre med ham seksuelt, gudskelov da. Jeg er servitrice på et lille værtshus der 

hedder Rottehullet.  

Det ligger i Pisserenden i København. Der kommer Svend Åge hver dag, og stikker hovedet sammen med 

værten.  

Så vidt jeg ved, laver han ikke noget, og tilsyneladende mangler han aldrig kontanter. 

Han spurgte, om jeg ville med på en lille forretningsrejse til Skagen, med alt betalt.  

Da jeg fortalte ham, at jeg ikke havde noget ordentligt tøj at ta’ på, smed han 500 kr. på bordet og sagde - så gå 

ud og køb dig noget.  

Hun kiggede på Margot. Kan du så regne ud hvor svært det hele bliver! Sagde hun.  

Jeg kunne aldrig i livet finde på at have noget med ham at gøre! Sagde hun, men jeg har taget imod en hel masse, 

og jeg har ikke ydet noget til gengæld.  

Har du bedt om noget? Spurgte Margot. Aldrig! Sagde Lisa. Om jeg så skal sove i hotellets kosteskab i nat, så 

nægter jeg at sove sammen med den mand mere.  

Ved du hvad! Sagde Margot – og gav hendes hånd et lille medfølende klem – i nat sover du hos os, vi laver bare 

en lille opredning på sofaen. 

Eller også må Knud Åge sove i Badekarret! Sagde hun, og grinede.  

Det sidste er selvfølgelig bare pjat, men tør nu dine øjne, og lad os gå ind til mænnerne igen, og så lader du bare, 

som om det hele er i den skønneste orden. 

Lisa gav hende et knus - jeg vidste - at du var sød! Sagde hun, sommetider kan man se det på folk. 

  

  

Preben var i fuld gang med sin historie om Konen og Kompagnonen, da de kom tilbage. 

Jeg gav dem alle chancer for at kunne mødes! Sagde han – jeg begyndte endda at finde på møder ude i byen.  

Min kone var ansat på vores kontor! Sagde han forklarende. 

Jeg er flere gange kommet for tidligt tilbage, og bogstaveligt talt, taget dem med bukserne nede. 

Jeg tror ikke, at de på noget tidspunkt har haft mistanke om, at jeg vidste det hele. 

Jeg nød også den forvirring det skabte i baglokalet, når jeg lige pludselig stod i Butikken. 

Så kom min kone med blussende kinder ud i butikken – ivrigt glattende sit tøj, og jeg kunne høre Foght forsvinde 

fløjtende ned i kælderen. 

Han troede, at han tog røven på mig. I virkeligheden var det mig, der tog røven på ham. 

Det havde stået på i rigtig mange år, sikkert helt fra den gang han, kom ind i firmaet. 

Jeg opdagede det ved et tilfælde. Døren ud til gaden, stod åben på grund af varmen, en dag jeg kom fra et møde 

ude i byen.  

Nej! Hold nu op! Var der en kvindestemme, ude bagved, der sagde.  

Hvad tror du ikke min mand ville sige, hvis han opdagede, at hans kompagnon, gik og klappede hans kone bagi. 



  

Derpå lo hun den latter, som havde skilt hende ud fra mængden, den aften i Tivoli, hvor jeg mødte hende.  

Hun var sammen med nogle veninder, og man kunne hurtigt høre, at det var hende, der havde kommandoen.  

Hun snakkede og lo hele tiden, mens hun kostede rundt med veninderne. Det var så sødt! Tænkte Jeg.  

Jeg var ikke selv kendt som klassens ”Karl Smart” men var en ganske almindelig dreng, med ganske almindelige 

interesser – såsom Modeltog og Seriehefter, og den slags.  

Og det kunne jeg stadigvæk li’ at lege med om aftenen, helt op i voksenalderen! Sagde han. 

Faktisk leger jeg stadigvæk med mine tog engang imellem! Sagde han, og skævede rundt. 

Nej, hvor spændende! Sagde Lisa, jeg elsker tog. Gør du! Sagde Preben, og kiggede interesseret på hende. Ja – 

og jeg elsker også tegneserier! Sagde hun, min storebror samler på dem, og han importerer dem vistnok fra 

Staterne. 

Ved du hvad! Sagde Preben, jeg tror lige, vi skal have en lille samtale senere i aften, jeg kunne godt tænke mig, 

at få din brors adresse. Bor han i København? 

Det kan man godt sige! Sagde Lisa, han bor i Valby. 

  

Er der nogen der vil skåle? Det var Svend Åge, der med snøvlende stemme, hævede sit glas. 

Og så synes jeg, at du skulle slappe lidt af! Sagde han til Lisa, og ville gi’ hende en albue i siden, men ramte ved 

siden af, og faldt næsten ned af stolen.  

Preben sendte ham et fortørnet blik, og trak Lisa nærmere til sig. Han lagde sin ene arm beskyttende omkring 

hendes skulder, og lod den blive liggende. 

Hvad skete der med konen! Spurgte Margot – hun kunne sagtens forestille sig et nyt kærestepar i Vinhandleren 

og Servitricen. 

Inden de begyndte at kigge for dybt i hinandens øjne ville hun dog gerne lige høre slutningen på historien. 

Jo! Sagde Preben, mødet i Tivoli udviklede sig, og i løbet af ingen tid, kiggede vi på Bryllupstøj. 

I ved sikkert selv, hvor hurtigt det kan gå.  

Margot og Knud Åge kiggede smilende på hinanden. 

Bryllupsnatten tilbragte hun med at rydde op, og fjerne ris i alle skufferne. Veninderne havde betænksomt 

drysset ris imellem alt tøjet.  

Til sidst havde han lagt sig i stuen, hvor det lykkedes ham at få et par timer på øjet.  

Han havde selvfølgelig glædet sig til bryllupsnatten, men det fik være til en anden god gang. 

Og den ”anden gode gang” forekom kun yderst sporadisk. 

  

Jeg er en mand med ganske almindelige drifter! Sagde Egon, og jeg har altid drømt om at få børn – gerne mange, 

men det blev der ikke noget af.  

Jeg har overtaget Vinhandlen nu, men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne havde set en ny 

lille Ishøy stå i spidsen for firmaet. 

Han havde åbenbart glemt hvor han havde sin arm, for han trak Lisa helt ind til sig, og gav hende et klem.  

Mange børn! Tænkte hun, hvor er han dog sympatisk. Hun puttede sig ind til ham. 

I starten var Foght vældig flink, men ret hurtigt fik den dårlige samvittighed - over for mig - overtaget.  

Den holdt sig ikke særlig længe, da han mærkede min ligegyldighed.  

Så til sidst gad de dårligt nok skjule det. 

Han rejste sig med nogen besvær og hævede sit glas. Her ser i en heldig mand og en lykkens pamfilius! Råbte 

han – lad os skåle, og lad os få et par nye flasker på bordet. 

Det er vel ikke sådan, at du mangler arbejde! Spurgte han Lisa, jeg mangler ’en til at stå i forretningen. Sådan set 

mangler jeg også ’en til at være på kontoret. 

Han havde igen lagt sin arm omkring hendes skulder, og hun så bestemt ikke ud til at have noget imod det.  

Heller ikke Svend Åge Hæsselstrøm, der mere ”lå” end sad ved bordet. 

Hvornår har du i grunden sidst leget med dit modeltog, sad jeg en dag og tænkte! Sagde Egon. 

  

Det var år siden. Resolut gik jeg ned i kælderen og hentede hele udstyret op, og begyndte at samle det i den fine 

stue.  

Den brugte vi ikke til noget særligt, da vi stort set ikke havde nogle gæster. 

Min kone rendte til håndgerning og sløjd og foredrag om aftenen, så hun havde ikke tid til gæster. 

Jeg spurgte hende tit, om det var et godt foredrag hun havde hørt. Så sagde hun altid – åh, du ved - det 

sædvanlige.  

Jeg vidste selvfølgelig godt, hvad det sædvanlige var.  



Mærkværdigvis sagde hun ikke noget til toget i ”sin” fine stue, og det tolkede jeg, som om hun havde taget en 

beslutning.  

For en uge side tog jeg selv en beslutning, da jeg ringede til Brøndums og bestilte et værelse, under påskud om, 

at jeg ville pleje mine Jyske kunder. 

Jeg sagde også at jeg samtidig ville stresse lidt af fra forretningen.  

Min Kompagnon og min kone vidste udmærket, at vi ingen kunder havde i Skagen, men jeg lod dem tænke det 

de ville, og tog bare af sted. 

Og nu sidder jeg her - fri som fuglen – og det er fanme dejligt. 

Han kiggede kærligt på Lisa – som han stadigvæk sad med armen om – og undertrykte sin lyst til at give hende et 

kys.  

Jeg har aldrig været den store charmør! Sagde han til hende. Til gengæld er jeg arbejdsom og trofast. Og så har 

jeg en nobel karakter – ifølge min mor altså.  

Han grinte larmende. 

  

Mens de to spirende kærester gav sig til at udforske hinandens sjæle, fortalte Margot hviskende Knud Åge om 

den samtale hun havde haft med Lisa ude på toilettet. 

Hun behøvede nu ikke at hviske, da Hæsselstrøm for længst var faldet i søvn ind over bordet. 

Enden blev, at Knud Åge skulle sove på gulvet, og de to piger skulle sove i dobbeltsengen. 

Efter et par glas vin mere, blev de enige om at finde deres natteleje. 

Hæsselstrøm kom forbavsende hurtigt på benene, når man tog det store kvantum spiritus han havde nydt, i 

betragtning. 

Kun kneb det en anelse op af trappen. Begge mændene skubbede på, og de to piger trak i hver sin arm.  

Hans værelse lå gudskelov på første, og efter en del tumlen frem og tilbage, fik de lagt Hæsselstrøm i seng. 

Knud Åge smed sig øjeblikkelig på den madras som Margot havde redt op ved siden af dobbeltsengen, og før 

hans hoved ramte hovedpuden sov han. 

  

Preben Ishøy var allerede mødt da de næste morgen kom ned til morgenbordet.  

Da han fik øje på Lisa lyste han op i et smil der gjorde ham ti år yngre. Vil i ikke sidde her hos mig! Sagde han 

og gjorde en indbydende bevægelse.  

Han var forbavsende frisk! Tænkte Knud Åge misundelig. 

Selv følte han det som om han havde en klipfisk i munden. Med sennepssovs. 

De to unge piger var også forbavsende friske, og talte til hinanden som gamle veninder. 

Lisa satte sig ved siden af Ishøy med den største selvfølgelighed. Han sendte hende et strålende smil som hun 

gengældte, og gav hendes hånd et lille klem. 

  

Da de havde siddet en halv times tid går døren op og en noget klatøjet Hæsselstrøm kommer ind. 

Uden at værdige dem et blik, forsyner han sig fra morgenbordet og går hen og sætter sig ved det fjerneste bord i 

restauranten. Med ryggen til. 

De sidste dage i Skagen bliver nøjagtigt som de havde drømt om.  

De slog sig sammen med Ishøy og Lisa, som var flyttet ind på Ishøys værelse.  

Margot havde meldt sig frivilligt til at hente Lisas tøj og kuffert som stadigvæk var på Hæsselstrøms værelse. 

Det nåede hun imidlertid ikke, da Lisas kuffert på mystisk vis dukkede op uden for deres dør. 

Hæsselstrøm så de ikke mere til, da han ifølge tjeneren Bruno, var rejst til Ålborg sammen med en Svensk herre. 

Det var imidlertid ikke det sidste de hørte til Hæsselstrøm, for da de åbnede avisen næste dag fangede deres blik 

med det samme et billede. 

Det var en noget duknakket Hæsselstrøm, og en anden herre, som blev ført væk af politiet.  

Det fremgik af artiklen at de to var medlem af en stor smuglerbande, som havde specialiseret sig i at smugle 

ædelstene og guld fra Rusland -  

og de Baltiske lande ind i Danmark, og derfra videre til forarbejdning ude i Europa. 

Senere - da de for længst var kommet hjem – læste de, at de to herrer, hver var blevet idømt 6 års fængsel. 

Hæsselstrøm kunne dog ikke holde sig i skindet da han blev løsladt et stykke inde i krigen.  

Han blev hurtigt rodet ind i sortbørshandel - og andre ulovligheder - i skyggen af de nedrullede 

mørklægningsgardiner. 

  

Preben Ishøy og Lisa mødte ham enkelte gange når de undtagelsesvis havde bevæget sig ud i det Københavnske 

forlystelsesliv.  

Hver gang lod han som om han ikke kendte dem. 



På daværende tidspunkt gik vinforretningen ikke så godt på grund af krigen. De få flasker de havde tilbage fik 

lov til at samle støv på hylderne.  

Det der gik bedst, var den danske frugtvin, der blev kaldt Pullimut. Ubehagelig sød, som hvis man ganger 

Martini med to, og tilsætter et skvæt citronsyre.  

Han ville smage på sprøjtet - på sine kunders vegne naturligvis – og det kostede et par dage i sengen for 

nedrullede gardiner.  

Alligevel havde han ingen skrupler med at sælge det til sine kunder, da alle kendte det, og alle drak det.  

  

Allerede før krigen (efter Lisas råd) havde han taget tobaksvarer ind i sortimentet, og under krigen kunne han 

sælge stort set alt hvad han fik tildelt. 

Selv den lokale tobak der blev dyrket i stor stil overalt – mest på Langeland og Fyn – var han af og til leverandør 

af.  

Via Knud Åge kom han i kontakt med Borgmesteren i Nyborg Theofilius Svendsen - der sendte ham nogle kilo 

engang imellem.  

Han sørgede altid for at Theofilius Svendsen havde et par flasker god rødvin til sin flæskesteg, til gengæld 

sørgede Svendsen for, at han altid havde flæskesteg til ’sin rødvin. 

Knud Åge havde oprindelig mødt Svendsen på borgmesterkontoret, da han skulle have den sædvanlige tilladelse 

til at slå teltet op og spille en forestilling.  

Låsby og Århus ligger som bekendt ikke langt fra hinanden, og da Svendsen var ligeså meget skuespiller, som 

Knud Åge var Krejler, faldt de i hak med hinanden med det samme. 

Allerede samme aften sad Borgmesteren og hele hans familie, på de dyreste pladser, inviteret af Knud Åge. 

Takket være dette bekendtskab, var der altid udsolgt i Nyborg, Da borgmesteren (og dermed kommunen) 

rundhåndet delte fribilletter ud.  

  

Lisa som han var blevet gift med i 38 blev hjemme i huset og passede det minimale kontorarbejde der var.  

Samtidig passede hun de små som blev født i 38 – 40 – og 42.  

Selv om den første blev en pige, og Ishøy så brændende havde ønsket sig en dreng, så tog han fløjtende på 

arbejde hver dag. 

Pigen blev selvfølgelig fars øjesten og ved skæbnens gunst, blev det hende der førte firmaet videre engang i 

tresserne. De to sønner valgte helt andre livsbaner. 

Karl – den yngste – gik søvejen, og endte som Direktør i rederiet Torm. Den anden søn Fritz, blev som bekendt 

skuespiller og Instruktør.  

Det der med skuespilleriet kunne de takke Onkel Knud for, sagde de tit til hinanden.  

Drengen havde altid hængt ved Knud Åges læber, når han og Margot ankom med toget fra Århus. 

  

Og det gjorde de tit – dels for at besøge Margots forældre – dels for at besøge Ishøys.  

Teltet blev lagt op i Kirke Såby sidst i tredverne, mens de stadigvæk kunne klare enhver sit.  

Han havde kontaktet Århus Teater og var foreløbig blevet engageret som fast skuespiller i tre sæsoner. Derefter 

ville de se hvad skæbnen havde i sin hånd. 

Han holdt dog aldrig helt op med at længes efter landevejen og det frie liv som Cirkusdirektør. 

Det var især om foråret når sneen smeltede og vejene begyndte at blive farbare igen, at tungsindet kom over ham.  

Margot kunne mærke det hvert år men lod ham altid i fred, da hun vidste, at når der var gået en uge, var han 

ovenpå igen 

Margot blev ansat på Teatrets systue, hvor hun endte som leder.  

Dagen efter, at hun blev udnævnt, sagde hun sit job op, og åbnede sin egen lille butik i Søndergade, hvor hun 

kreerede og solgte sine egne modeller.    

Til deres forældres store sorg fik de aldrig nogen børn. Det var ikke noget de selv valgte, sådan blev det bare.  

Jo større var deres glæde når de besøgte Ishøys i København. 
 


