
Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Første kapitel. 

Hvad har du af tøj, Børge? Spurgte jeg.  
Han kiggede mistrøstigt ned af sig selv. 
Jeg har faktisk kun det jeg går og står i! sagde han. Og så har jeg lidt undertøj i posen. 
Han nikkede over mod den plasticpose, som vi havde hentet sent i aftes efter løbet i Fussingø. 
Eller rettere sagt, tidlig i morges.  
Efter den store anstrengelse det havde været med at få løbet op at stå, trængte jeg til at drikke 
mig i hegnet, og det havde jeg gjort.  
Mærkværdigvis havde Børge fortsat stilen med sodavand - til min store overraskelse. 
Det sagde mig, at han mente det alvorligt. Han lignede en der havde set lyset. 
Nu får vi noget ned på et stykke papir! Sagde jeg, og bagefter skal vi et smut i Kirkens Korshær for 
at finde noget kluns til dig. Du kan altid betale mig tilbage når du begynder at tjene nogle penge. 
Han var åbenbart ikke vant til, at folk bekymrede sig om ham, for tårerne væltede op i hans øjne. 
Han greb min hånd og trykkede den kraftigt, men kunne ikke sige noget for bar bevægelse. 
Jeg tog hånden til mig. Jeg var ikke tilhænger af for store følelsesudladninger så tidligt om 
morgenen. 
Eller rettere sagt om dagen da klokken snart var tolv middag. 
Jeg tændte for min pc. Og begyndte at lede efter nogle standardkontrakter som jeg kunne bruge. 
Jeg fandt hurtigt ’en, og printede den ud med det samme. 
I et kort svagt sekund overvejede jeg, om jeg skulle justere lidt på tallene, men besluttede at lade 
være. 
Jeg var sikker på, at med Børges talent skulle jeg nok få mine udlæg ind igen. 
Jeg gennemgik tallene sammen med Børge, og da vi havde gjort det, skrev vi under begge to. 
 
Hvor kommer du i grunden fra? Spurgte jeg. Er du født i Danmark? 
Slet ikke! Sagde han. Jeg er født lidt uden for en by der hedder Dabou, og den ligger på 
Elfenbenskysten. 
I nærheden af byen løber der en flod der hedder Gee, og der er jeg født. 
Hvis de lever endnu, har jeg stadigvæk nogle søskende, og min mor boende i landsbyen. 
Jeg var omkring 4 år da min danske far og mor hentede mig. 
De første fire fem år jeg var i Danmark kunne jeg stadigvæk en smule Fransk og Swahili men det er 
for længst gledet ud. Jeg har aldrig kendt min far, da han forsvandt kort tid efter, at jeg blev født. 
Det er selvfølgelig noget jeg har fået fortalt af mine danske forældre, da jeg ikke selv husker noget 
fra den tid. Og dog! Sagde han eftertænksomt, jeg har en eller anden erindring om, at jeg sidder 
på flodbredden og kigger på nogle mænd der kaster deres garn ud. De står i vand til livet og 
snakker muntert sammen. 
Jeg kan huske, at garnene glimtede i solen når de kastede. Det var også der, at vi børn badede, 
sammen med resten af landsbyens børn. Men ellers kan jeg ikke rigtig huske noget! Sagde han. 
Det passer ikke helt! Sagde han, jeg kan også huske, at min mor og de andre kvinder vaskede deres 
tøj ved bredden af floden. 
De sang altid. Hvad de sang, kan jeg ikke huske, kun, at det var flerstemmigt.  



Har du aldrig tænkt på at besøge dem? Spurgte jeg.  
Jo mange gange! Sagde Børge. Jeg skrev endda til ”Sporløs” for nogle år siden, men jeg fik aldrig 
sendt brevet. Jeg har sikkert manglet penge til frimærker! Sagde han og lo. 
Jeg havde heller ikke fast adresse dengang. Tv kommer jo og filmer i dit hjem, og det er svært, når 
ikke man har noget. Han lo igen.  
Sådan set var det ikke en skid morsomt, og det tror jeg heller ikke Børge syntes. 
Jeg var ikke fri for at føle medlidenhed med ham, men starten på et makkerskab skal aldrig basere 
sig på medlidenhed, så jeg tog mig sammen.  
Hvad med dine Danske forældre? Spurgte jeg, lever de endnu? 
Nej! Sagde han, det er mange år siden de døde. 
Det var et færdselsuheld. Vi var på vej til min Onkel, da vi blev torpederet af en bil i et vejkryds. 
Jeg sad på bagsædet, men ud over et brækket ben og nogle småskrammer kom jeg ikke noget til. 
Mine forældre derimod var døde på stedet. Igen begyndte hans øjne, at løbe over med tårer. 
Det gør mig fandme ondt Børge! Sagde jeg. Selv om man er Journalist er man jo ikke lavet af sten. 
Hvor gammel var du? Spurgte jeg. 
 11 eller 12! Sagde han. Jeg drømmer stadigvæk engang imellem om det. Men det er efterhånden 
blevet sjældent. Det er også over 25 år siden.  
Jeg tænker tit på dem med stor kærlighed. De var gode mod mig, og jeg fik stort set hvad jeg 
pegede på. 
 De var lidt oppe i årene, og havde aldrig fået børn selv, så jeg kom som sendt fra himlen. 
Da jeg blev udskrevet fra Hospitalet var det blevet bestemt, at jeg skulle være hos min onkel og 
min tante. 
Og det var noget helt andet. De havde en lille gård, et stykke uden for Nyk. Mors, i en lille landsby 
der hedder Bjergby. Der var tre børn på gården i forvejen. 2 sønner og en datter der var lidt ældre 
end mig selv. 
Den ældste af sønnerne var inde at springe Soldat ved livgarden, og den yngste hjalp til på gården. 
Datteren gik i skole. Hun skulle begynde i mellemskolen – som det hed dengang – i Nyk. Mors efter 
sommerferien.  
De var sådan set flinke nok! Sagde han, men det blev selvfølgelig aldrig det samme som med mine 
plejeforældre. Det var på den tid, at landbruget blev mekaniseret for alvor, og der var ikke al det 
slid og slæb som der var før i tiden. På et tidspunkt solgte min Onkel alle dyrene, og dyrkede Raps 
og Korn i stedet for. Vagn, den yngste af sønnerne gik i lære som elektriker, og det tror jeg 
stadigvæk han arbejder som. Det er mindst 10 år siden jeg har hørt noget til ham.  
Knud, den ældste, blev ved Livgarden, og jeg får sommetider et lille glimt af ham, når der er store 
mærkedage i Kongefamilien. Nu er han bare en af dem der bestemmer over de andre. Jeg tror, at 
han er Kaptajn, eller noget i den retning. 
 
Jeg kiggede diskret på mit ur. Vi måtte for guds skyld ikke misse vores aftale med Jens Jørgen 
Gruus. Det var der heller ingen fare for, da der stadigvæk var et par timer til. 
Mere kaffe? Spurgte jeg. Børge rakte koppen frem, og jeg fyldte i. 
  
 Hvornår fandt du ud af, at du kunne synge? Spurgte jeg. 
Det var sådan set min Onkels skyld! Sagde han. Altså sådan indirekte. Han havde en hel masse 
Lp’er stående med Frank Sinatra og Tony Bennet. Han havde også en del plader med de store jazz 



orkestre såsom Duke Ellington, Count Basie og Glenn Miller. Tit, når jeg kom hjem fra skole, satte 
jeg Frank Sinatra på grammofonen og sang med i vilden sky.  
Jeg opdagede pludselig en dag, at min Onkel stod i døren med et yderst fornøjet udtryk i ansigtet. 
For hulen Børge! Sagde han, du kan jo synge.  
Min onkel havde lært at spille Trompet som spejder, og han tog undervisning indtil han kom ind 
som soldat, så han var ikke uden musikalske evner. Senere da han kom på Kalø landbohøjskole 
kom han med i skolens orkester. Han, og et par andre sad også og spillede lidt Jazz uden for 
skoletiden. De fik endda en af lærerne med på trommer! Sagde han. 
Vi fik et helt andet forhold til hinanden efter, at han havde opdaget min interesse for Jazz. 
Ikke fordi vores forhold havde været dårligt, men vi fik bare noget andet at snakke om. 
Noget mere simpelthen. 
Han fandt sin gamle nodemappe frem, og begyndte at gi’ mig lidt undervisning engang imellem. 
De rytmiske øvelser havde jeg det rimeligt nemt ved, det var straks værre med noderne. 
Men efterhånden lærte jeg da, at synge en sang fra bladet – som det hedder.  
Øhhh.! Sagde jeg. Du er jo bøsse ikke? Jo selvfølgelig! Sagde han, det er alle ”normale” mænd da. 
Har du problemer med bøsser? Spurgte han. Overhovedet ikke! Sagde jeg, nogle af mine bedste 
venner er bøsser. Vrøvl! Tænkte jeg, hvorfor fanden sidder du og lyver, du kender sgu kun dem fra 
fjernsynet. Gustav - Jim Lyngvild og alle de andre, med eller uden løse håndled.   
Jeg fandt ud af, at jeg var bøsse da jeg gik i sidste klasse i Bjergby skole! Sagde han. 
Jeg var omkring 14 år og stor af min alder. Vi skulle have en ny underviser. 
Det viste sig at være en mand, selv om de havde forberedt os på, at det skulle være en kvinde. 
Hun skulle vist på barsel, eller noget lignende. 
Jeg forelskede mig helt og aldeles i Jeppe, som han hed. 
Jeg begyndte at gøre meget ud af de lektier som vi havde for til hans timer. 
Jeg elskede når han roste mig. Jeg elskede også når han fremhævede mig over for klassen. 
Det elskede klassen til gengæld ikke. Det var første gang jeg hørte ordene ”Bøsserøv” og ”Svans” 
og mange lignende ord. Som jeg sagde før, gik jeg i sidste klasse, så det fik en ende. 
 
Datteren på gården forsøgte sig en enkelt gang. 
Hun var godt et år ældre end mig, og sikkert mere erfaren. Eller hun lod som. 
Der skulle køres halm ind. Vores opgave var at stå på høloftet og modtage halmen. 
Og stakke det, så der var plads til så meget som muligt.  
Imellem to læs begyndte hun at gøre tilnærmelser. Jeg vil indrømme, at nogle af de ting hun 
gjorde ved mig var meget godt! Sagde han grinende. Jeg vidste imidlertid, at det med kvinder ikke 
var mig. Jeg kunne mærke det, sådan aller inderst inde, men jeg gjorde min pligt. 
Det blev for øvrigt både første og sidste gang jeg var sammen med hende, da der aldrig rigtig var 
lejlighed til det. Hun kunne måske også mærke på mig, at jeg ikke var interesseret i hende, da jeg  
altid omhyggeligt sørgede for, at jeg ikke var alene med hende.   
Hende kunne jeg for resten godt tænke mig at møde igen, hun var skidesød! 
 
Jeg har ikke fortalt meget om min faster Tove! Sagde han efter en lille pause, hvor vi skænkede lidt 
mere kaffe. Han er sgu et flot stykke mandfolk! Tænkte jeg lidt modstræbende. Hans muskler 
spillede under den knap så hvide undertrøje, og hans ansigt lyste af fortælleglæde.  
I virkeligheden var det faster Tove der holdt sammen på hele gården. Det var hende der passede 
regnskaberne – det var hende der fik folk op med røven, om morgenen – det var hende der gik 



med i marken hvis det behøvedes. Og så de dagligdags ting, såsom, at bage sylte henkoge og 
plukke fjer af diverse fjerkræ. Sådan er det gudskelov ikke mere! Sagde han. 
Det var ikke kun Vagn der var musisk – det var hun også. Hun forærede mig en maleræske i 
julegave det første år jeg var der. Vi fik meget tid til at gå, med at male efter det samme motiv, og 
så sammenligne vores billeder bagefter. Hun lærte mig meget. 
Omkring den tid, da jeg begyndte skolen i Nyk. Mors skete der noget på hjemmefronten der 
ødelagde det hele. Der forsvandt nogle penge! 
Hvordan og hvorledes har jeg ikke den mindste anelse om. Trods det, kunne jeg sagtens mærke de 
skæve blikke, de stjålne øjenkast og snakken der forstummer når man kommer ind i stuen 
Den sidste gang jeg var hjemme samlede jeg dem alle i køkkenet hvor jeg bedyrede min uskyld. 
Jeg ved ikke om de troede på mig. Det var svært at aflæse deres ansigter. 
Det meste af tiden stod de og gloede ned i gulvet. 
Jeg ved ikke hvem der stjal de penge! Sagde Børge – det var 100 % ikke mig. 
 
Jeg kan da sagtens sætte mig ind i deres situation. De havde jo ikke drømt om at få en ”neger” ind 
i familien. De havde selv tre børn, hvoraf den ene sprang soldat og de to andre var godt på vej til 
at blive voksne, og flytte hjemmefra.  
Er du sikker på, at du gider høre alt det her? Spurgte han pludselig. Jeg har jo ikke haft et liv der er 
særlig spændende, eller et, der er værd at tale om. 
Selvfølgelig gør jeg det! Sagde jeg. Jeg er da nødt til at vide lidt om dig, nu, hvor vi skal til at 
arbejde sammen. 
  
Fik du nogensinde studenterhuen? Spurgte jeg.  
Nej! Sagde han. Jeg forlod øen nogle dage inden jeg skulle til eksamen. Jeg skred simpelthen fra 
det hele. 
Da jeg startede på skolen var jeg en af de bedste, men jeg rutchede langsomt ned af 
karakterskalaen. 
Der var også et par stykker der var fulgt med fra Bjergby skole, og det varede ikke længe inden der 
var hvisken og tisken i krogene. I begyndelsen lukkede jeg bare ørerne, men efterhånden som 
tiden gik, blev det sværere for mig.  
På samme tidspunkt kom jeg ind i Nyk. Morses hash miljø. Og det var i sandhed beskedent 
dengang, da det bestod af en håndfuld unge der fyrede sig en fed engang imellem. 
Jeg kunne godt li’ at komme i miljøet, da de mennesker der færdedes der, forekom mig at være 
meget mere tolerante. Og det er kun hash jeg snakker om, da jeg aldrig har været i nærheden af 
hårde stoffer. De tog mig som jeg var – og ikke ham Børge - som var bøsse.    
Jeg kom der en del - spillede lidt skak – spillede lidt guitar – og sang meget gerne. 
Han så salig ud, og sukkede. Jeg blev helt misundelig over at høre den slags.  
Min sang lød som en frøs kvækken, og mit spil endnu værre, så det er ikke så sært, at de ikke gad 
ha noget med mig at gøre.  
 
Jeg havde besluttet mig for at tage til Århus, da den for mig fremstod som en storby. 
Men af en eller anden årsag stod jeg af i Randers! Fortsatte Børge.  
Jeg stod og kiggede ud af vinduet på toget da vi nærmere os. Vorup til den ene side og Randers til 
den anden. Jeg syntes faktisk, at der var en smule sydlandsk i det. 
Jeg købte den lokale avis i banegårdskiosken og satte mig ud i ventesalen. 



Arbejde. Jeg skulle ha’ noget arbejde. Jeg kiggede ivrigt alle annoncerne igennem, og rykkede et 
par lovende ud. Dem ville jeg kigge på, på hotellet. 
Jeg havde sparet et par tusinde op, og det skulle jeg klare mig for indtil jeg fik arbejde 
Jeg havde bestilt værelse på Sømandshotellet for en uge. Det var knapt halvdelen af mine penge, 
så det var med at få fingeren ud. 
Jeg besluttede mig for at gå gennem byen, dels for at spare, dels for at lære byen bedre at kende. 
Og det gør man som bekendt bedst på gåfod. 
Jeg har altid haft på fornemmelsen, at her har jeg levet før. Jeg har i fordums dage gået i de smalle 
gader med de toppede brosten. Jeg har været håndværker, eller sådan noget.  
Han stod lidt og grinede. 
Det er selvfølgelig gas! Sagde han, men der er nu et eller andet om det.   
Jeg har altid følt mig utroligt godt tilpas i byen. Det er som om jeg altid har boet i den. 
Vor herre bevares! Tænkte jeg, sådan en gang sentimentalt ævl.  
Jeg tror ikke en skid på sådan noget. Karma mig her, og karma mig der. 
 
Da jeg havde set mit værelse, gik jeg ud i byen for at købe noget mad. Der var ikke mulighed for at 
lave varm mad, så foreløbig måtte jeg klare mig med tørkost. 
Det generede mig ikke, da jeg også havde gjort det i Nyk. Mors. 
Jeg købte et stort rugbrød, og en bakke med krydderfedt, salami, leverposteg, og et stykke ost. 
Det kunne jeg stadigvæk leve af! Sagde han og grinede - hvad jeg til dels også gør.   
 
Fik du arbejde? Spurgte jeg. 
Ja, langt om længe! Sagde han. Som kioskpasser og tankpasser på en tankstation. 
Den nede ved havnen. 
Det var sådan set ganske udmærket, bortset fra lønnen selvfølgelig. De multinationale er jo ikke 
ligefrem kendt for deres høje lønninger. Jeg har lige læst i dag, at timelønnen hos Macdonald og 
Burger King i USA, er 60 kr. i timen, og da de gennemsnitlig arbejder 20 timer i ugen kan enhver 
idiot regne ud, at det kan man ikke leve af.   
Men det var nu ikke så dårligt, at være tankpasser dengang. Nu om dage er der røverier snart hver 
dag mod tankstationer men det var der bestemt ikke dengang. Det gav også nogle tillæg for 
aftenarbejde, så jeg klarede mig.  
Dengang boede jeg i en lille lejlighed i Vestergrave. Et dejligt sted og flinke naboer. 
Det lykkedes engang imellem at få lokket en sød fyr med hjem, men det fes altid ud, af forskellige 
årsager. For fanden! Sagde han, jeg var dårligt nok fyldt tyve, så der var ingenting der hastede. 
 
For tre år siden, trængte Randers og jeg til en lille pause fra hinanden. 
Manderod – for meget hash – for mange bajere – for lidt penge og alt det der.  
Jeg fik et lift med en lastbilchauffør - som jeg tit havde talt med på tanken – og fik lov til at køre 
med til Haderslev hvor han hørte hjemme. 
Inden vi kom til Haderslev havde jeg fået arbejde på firmaets lager, og lovning på et lille værelse 
med adgang til the køkken.  
Det gik godt i et par år. Så begyndte jeg igen med nogle af mine gamle uvaner. 
Jeg kunne heller ikke holde ud at sidde alene med mine tanker efterhånden.  
Og, så skulle jeg ud at møde andre mennesker, men det kunne sagtens være kedsomhed, også.  
 



Så blev jeg smugler! Sagde han og grinede.  
Det var et par af de andre lagerfolk der havde en lille gesjæft ved siden af! Fortalte han. 
De var ikke særlig fantasifulde da de bare kørte varerne over og håbede på ikke at blive snuppet. 
Det blev de heller ikke i lang tid, men til sidst klappede fælden selvfølgelig. 
3 mdr. i sønder omme statsfængsel, og det var det. 
Efter afsoningen satte jeg kursen mod Randers, for det var her jeg følte mig hjemme. 
Og her står jeg nu! Sagde Børge. Og jeg er sulten! Sagde jeg. 
 
 
Det er så heldigt at jeg har en lille lejlighed i midtbyen i København! Sagde Jens Jørgen Gruus. 
Der kan i flytte ind, indtil i begynder at tjene nogle penge. Her et forskud! Sagde han, og rakte mig 
en kuvert. Så kan i klare jer en måned eller to. Jeg stoppede pengene ned i min tegnebog og rakte 
ham hånden. Du har reddet min dag! Sagde jeg. Randers er godt i gang med at ødelægge mine 
nerver og få dem til at hænge uden på tøjet. Nååh er det nu så slemt! Sagde Jens Jørgen Gruus. Jeg 
syntes at det er en utrolig flot by. Når vi er på tourné, glæder jeg mig altid til, når vi skal til 
Randers. 
I modsætning til mit rygte så interesserer jeg mig i høj grad for kultur.  
Og det har Randers meget af. 
Han stod og tænkte sig lidt om. Må jeg tale rent ud? Spurgte han pludseligt.  
Satans også! Tænkte jeg, nu skal han til at spørge om et eller andet der ikke rager ham.  
Vil du gøre dig selv, og mig, en stor tjeneste og sætte en tændstik til den toupe’ du har til at flagre 
rundt på hovedet! Sagde han. Uvilkårligt fløj min hånd op til hovedet for at mærke efter. 
Satans også – den sad helt ovre ved det ene øre.  
Prøv at se på mig! Sagde han. Efter, at jeg klippede mig skaldet er kvinderne helt vilde med mig. 
Jeg kan dårligt gå i fred på gaden. Det er et eller andet med, at man sender visse hormonale og 
maskuline signaler ud til kvinderne. Tror jeg nok. Skide være med det – det virker i hvert fald. 
 
Jeg må indrømme, at især det der med pigerne lød tiltalende på mig. Ikke fordi jeg ikke havde 
prøvet, men jeg var åbenbart ikke på pigernes hitliste. Jeg kiggede ned af mig selv. Vi havde ikke 
nået Kirkens Korshær inden lukketid, så vi havde ikke fået købt noget tøj. 
Børge lignede én der sov i tøjet. 
 
Jeg har helt glemt at sige tak for i går! Sagde han.  
Det er noget af det sjoveste jeg har været med til. I er fandme skøre her i Randers.  
Det er jo det jeg siger! Sagde jeg. 
Ja, men på den gode måde! Sagde Jens Jørgen Gruus.  
Du skal også ha’ noget nyt kluns, Børge, du ser herrens ud. Børge krympede sig. 
Til gengæld synger du satans godt, så der er kun en lille biting! Sagde han grinende. 
Fra nu af er det slut med hash og andre stoffer. Det er slut med alkohol. Og der er slut med at 
rende rundt i byen om natten og skabe sig tosset. 
Jeg forventer at du passer dine noder og lærer de sange du får for. 
Hvis, i kan gå ind på de betingelser kigger vi på kontrakten. 
Jeg kiggede på Børge og han kiggede på mig. Vi nikkede samtidig 
 



Senere samme aften gik jeg ud på toilettet hvor jeg tog min toupe’ af og med en rask bevægelse 
smed den i toilettet og skyllede ud. Jeg lod fingrende glide igennem håret for sidste gang, tog 
trimmeren, og gik helt i bund.   
 

Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Andet kapitel. 

Børge! Råbte jeg. Jeg stod i badeværelset og kiggede mig selv i spejlet. 
Alt mit hår var væk, undtaget de sidste millimeter som trimmeren ikke kunne tage.  
Børge lignede en der havde set et spøgelse, da han fik øje på mig i spejlet. 
Hold kæft Kurt! Sagde han, der tog du sgu røven på mig. 
 
Mens han barberede mit hovet tog jeg ham flere gange i at kigge undersøgende på mig. 
Det kunne han godt glemme alt om! Tænkte jeg. Jeg er til piger. Store frodige piger. 
Gu er jeg ej. Jeg er til én, der bare kan holde mig ud. 
Når jeg kiggede mig selv i spejlet, ville jeg godt indrømme, at der var kommet et vist maskulint 
præg over mig. Og det havde jeg det rigtig godt med. 
Ved du hvad der altid har irriteret mig! Sagde jeg.  
I mange år havde det ærgret mig, at den jeg lignede mest i familien er min mor. 
Som helt lille havde jeg slangekrøller, og jeg hadede det. Nej hvor er hun sød, og nej hvor er han 
kær. Folk kunne ikke finde ud af hvad jeg var for én. En han eller en hun. 
Jeg lignede en af Raphaels engle, men det var jeg selvfølgelig ikke bevidst om dengang. 
 
Det værste var de store svedige hænder som de alle sammen havde. Lige fra familie og gode 
venner til tilfældigt forbipasserende. De aede mig på håret, og stak hele deres grimme ansigt ned i 
hovedet på mig, og sagde titte bø, mens de borede en stor stiv finger ind under hagen på mig og 
dikkede. Jeg hadede det. 
Indirekte var det mig der var skyld i mine forældres skilsmisse. 
Min far ville klæde mig på som en dreng. Som naturligt er. Jeg er sgu da en dreng. 
Min mor ville have at jeg skulle klædes ud som pige. Enden på det hele blev, at jeg skulle gå i 
pigetøj når jeg kom hjem fra skole. Samtidig måtte jeg sige farvel til at lege med mine 
skolekammerater efter skoletid, da ikke syv vilde heste kunne få mig uden for en dør. 
På det tidspunkt skred min far, han havde simpelthen fået nok.  
Og helt ærligt, han ku’ fandme godt ha’ taget mig med. 
Da jeg var omkring 10 år tog jeg mig endelig sammen og sagde fra.  
Jeg havde en eller anden fornemmelse af, at hun ikke var rigtig rask. 
Jeg betroede mig til lægen, som efter en undersøgelse gav mig ret. 
  
Det er kun få år siden hun døde! Sagde jeg.  
De sidste mange år har hun været indlagt på Riisskov. 
Det er ikke meget jeg har været der. Hun kan heller ikke kende mig alligevel. 
 
Nu om stunder snakker de jo så meget om fødselspsykoser. 



Man mener, at det er sådan én hun har haft. 
Jeg tog et sidste kig i spejlet. Hold kæft for en flot fyr! Sagde jeg. 
Der er fandme kommet stil over den gamle. Denne flotte fyr. 
jeg følt en ikke ubetydelig glæde, ved synet af mig selv, grinende over hele hovedet.. 
Det klæder dig helt utroligt! Sagde Børge. Han vimsede omkring med et lille spejl, for at vise 
hvordan det så ud i nakken.  
Vi mangler lige det sidste! Sagde Børge. Han rodede i sin taske, og fremdrog triumferende en lille 
flaske olie. Han tog et par dråber på fingerspidserne, og begyndte at gnide min isse ind. 
Tak skal du ha’! Tænkte jeg, du ligner ham der Bruce Willis - på en god dag. 
 
Hvordan holder du dig i form, Børge! Spurgte jeg. Du må da gøre et eller andet. 
Det er nemt, og det kan gøres alle steder! Sagde han. Det er gymnastik på den gode gammeldags 
måde med - arme stræk - og mavebøjninger. Det er temmelig hårdt, så i begyndelsen tager jeg kun 
10 minutter af gangen, men sætter det senere op. 
Skal vi gi’ den en skalle her i den sidste uge! Sagde jeg med stigende begejstring. 
Min begejstring var knap så stor, da jeg et kvarter efter, lå og gispede efter vejret nede på gulvet. 
I morgen formiddag tager vi også nogle af de svære øvelser! Sagde han. 
Senere, da vi havde været i bad, og vi sad med en kold vand, kunne jeg pludselig mærke hvordan 
velværen krøb ind i mit legeme. 
Den følelse kunne jeg næsten ikke huske – i nyere tid.. 
Jeg skulle helt tilbage fra før, min mor blev skør i hovedet.  
Jeg har sikkert været syv eller otte. Da fik jeg alt, hvad jeg havde ønsket mig til jul. 
Det var nu nemt nok at opfylde, da jeg kun havde ønsket mig to ting. 
Et Modeltog og et Meccano sæt. Da strømmede den der lykke følelse igennem mig, for første gang 
i mit liv. Den kunne næsten sammenlignes med den følelse der greb mig nu. 
Jeg syntes ikke at jeg har haft et særligt opsigtsvækkende liv, og derfor har jeg lært at skønne på 
de lunser Vorherre kaster ud. Eller hvem man nu tror på! Sagde jeg. 
 
Selvfølgelig var jeg træt, men jeg var træt på en god måde. 
Jeg bliver tit overhalet af kondiløbere, når jeg er ude at gå tur. 
Som regel kan jeg høre dem i forvejen, men det er ikke altid. 
Det er som regel når vejret er dårligt, at jeg ikke kan høre dem. 
Jeg kan stadigvæk holde på mit vand – nogenlunde – men det kniber, når man går i sine egne 
tanker, og pludselig bliver overhalet af en hvirvelvind på ben.  
På den tid om morgenen tænker jeg ikke på løbeture, men på rundstykke – basse – og avis. 
Jeg holder også meget af, at kigge på de forskellige løbearter. 
Der er den oprejste, med albuerne ind til siden. Så er der den foroverbøjede, der nærmest crawler 
sig frem, og ham der løber som om det er ham der har stafetten.   
Sommetider tror man ikke sine egne øjn.  
Det er høje og små, tykke og tynde, mænd børn og kvinder. Der er små tykke og der er høje tynde    
der er små tynde og der er høje tykke. Men alle har lidt for tykke numser. Nogle har meget for 
tykke numser, og alle disse numser er alle i sorte tights. 
Der er enkelte der formår, næsten, at løbe baglæns. Der enkelte der løber med klapvogn. Der er 
også enkelte der løber med en slags klapvognens Ferrari. Den er trehjulet og lavet af letmetal. 



Der er plads til en henrykt dreng eller pige. Jeg er ikke fri for at misunde barnet lidt. Det sidder jo 
trygt og sikkert – spændt fast – og får set det meste af byen i en rasende fart. 
Der er ikke meget tid til at plukke en vild valmue til mor.  
Eller klappe en hund, hvis man havde fået lov 
Men man kender byen, sådan rent fotografisk, et glimt hist og et glimt pist. 
 
Vi er nødt til at gribe det her fornuftigt ad, Børge! Sagde jeg til ham. 
Så, vi må hellere gøre som manden siger. Ingen hash ingen alkohol, og ingen svinkeærinder. 
Det gælder selvfølgelig også for mig selv, da jeg vil være et godt eksempel for dig. 
En slags Mentor! Sagde jeg beskedent. 
Hvad betyder Mentor? Spurgte han. En slags vejleder, sagde jeg lidt svævende. 
Foreløbig bliver vi boende sammen, af rent praktiske årsager, og fordi det er billigt. 
Vi skiftes til at lave mad og rydde op. Hvis Jens Jørgen Gruus kigger ind en dag skal der være 
ryddeligt. Den er jeg med på! Sagde Børge, faktisk er jeg en rigtig lille hyggefis når det kommer til 
stykket. Og faktisk sker der ikke noget den første uges tid! Sagde jeg, da orkestret er på Tourné i 
det meste af Jylland. 
Arrangementet i Fussingø skov kom lidt på tværs af deres planer, så de var nødt til at tage en 
ekstra overnatning i Randers. 
De har for øvrigt hende der Solonumsen med på sang. Hvem? Spurgte Børge. Hende der Sanne 
Salomonsen! Sagde jeg, kender du ikke hende?   
De spiller i morgen i musikhuset i Århus, det kan være vi kan liste et par billetter ud af Jens Jørgen. 
En rigtig fed ide! Sagde Børge – og så ud som om han mente det. 
 
Hvad har vi i køleskabet! Tænkte jeg.  
Er du sulten? Spurgte jeg Børge, så er det nu. Du smører selv, for øvrigt. 
Det var ikke det helt store udvalg, men vi blev da mætte. Vi rejser om en uge! Sagde jeg.  
Den sidste uge, tilbringer vi her i Randers, da det er langt den billigste by, at bo i. 
Derfor skal vi handle ind til en uge, og ikke mere. 
Derefter skal vi i Kirkens korshær og ekviperes fra top til tå. Tøj til fint og tøj til hverdag. 
Vi må se om de vil prutte om prisen hvis vi betaler det hele på en gang. 
 
Jeg gik tit og tænkte på muligheden af, at jeg skulle være alene resten af livet. 
En gyselig tanke. En ting var jeg dog klar over, jeg måtte slække lidt på mine krav, eller sænke mit 
ambitionsniveau. Det gjorde jeg både to og tre gange uden, at det hjalp. 
Jeg fungerede ikke sammen med piger. Jeg følte mig altid som en idiot, 
Jeg gjorde det forkerte, og sagde det forkerte, så det var altid dødt på forhånd. 
Der er også mange piger der snakker bedst med mænd, fordi de ikke gider deres eget køn. 
Faktisk tror jeg, at jeg snakkede lige dårligt med mænd som med kvinder. 
 
Jeg glemmer aldrig da jeg flyttede til Randers! Sagde jeg. Jeg havde fået en lille lejlighed i 
midtbyen. Den var såmænd udmærket, og meget centralt beliggende, men først og fremmest var 
den billig.  
Jeg vågnede en morgen kort tid efter, jeg var flyttet ind. Jeg lå længe og kiggede på de to billeder 
jeg havde hængt op for det samme. Jeg har altid et par billeder hængende, der hvor jeg kaster 



mine øjn om morgenen. Ved du hvad, Børge! Sagde jeg, jeg lå og kom i tanke om, at hvis jeg 
pludselig fik en blodprop, kunne der gå flere måneder inden jeg blev fundet.  
Og i vore dage ordner bankerne alle vores pengesager, så det er først når kassen er tom, der er 
nogle der reagerer.  
Og hvorfor går der så lang tid. Det gør der, fordi der ikke er nogen til at bekymre sig om os. 
Når jeg tænker efter, har jeg ingen venner men kun en masse bekendte, som jeg ikke engang 
kender navnet på. Jeg kunne ikke forestille mig, at én eneste kunne finde på at kigge ned i min 
lejlighed, for at se om jeg stadig tilhørte de levendes tal. 
Jeg ved jo af gode grunde ikke hvad folk kalder mig ude i byen, men jeg kunne ikke forestille mig at 
det var særligt smigrende.  
 
Hvor mange venner har du Børge, hvis du skal være helt ærlig. 
Børge formede et nul med tommel og pegefinger. 
Jeg har det ligesom dig! sagde han, en masse ”bekendte” som regel drukkammerater. 
Det jeg savner mest er familie. I de senere år længtes jeg mere og mere efter min familie nede på 
Elfenbenskysten. Ved du hvad, Børge! Sagde jeg. Jeg har på fornemmelsen, at inden, der er gået 
ret lang tid skal vi to et smut til Afrika.  
 
Efter aftensmaden sad, sad vi og snakkede lidt mens vi røg.  
Jeg på min pibe og Børge på sine cigaretter. Det var sikkert dem der gav ham den der lille tvist af 
hæshed, han havde over stemmen. Den der hæshed som var så sexet. 
Han sang fuldstændig ubesværet. Selv på de lange noder. Jeg kan godt forstå, at Jens Jørgen Gruus 
sammenlignede ham med en ung Frank Sinatra. 
Jeg havde en følelse der gik helt ned i tæerne, der sagde mig, at jeg ville komme til at tjene penge. 
Jeg tror, at skæbnen havde bestemt, at jeg skulle møde Børge på det her tidspunkt i mit liv. 
Han står der, mærkelig uberørt af livet, tilsyneladende.  
Han gemmer sikkert på en vulkan! Tænkte jeg, og den kan springe når som helst. 
Alt det praktiske overlader du bare til mig! Sagde jeg. F.eks. tournéer, hal optræden, og alt hvad 
der ellers byder sig af arrangementer. Min telefon ringede. 
 
Det er Jens Jørgen Gruus – lød det i den anden ende. Ved du hvad, gamle dreng, jeg glemte at give 
dig to billetter til koncerten i musikhuset i Aarhus i morgen. Jeg skal lige have din adresse, så 
sender jeg to billetter. Jeg gav ham adressen, mens jeg grinede til Børge. 
Jeg havde ikke mere end lige sat mig, da telefonen ringede igen. 
Hej Kurt, din gamle bænkevarmer. Det er Lars Hald! 
Ja tak, det kunne jeg høre. Bænkevarmer? Hvor fanden har han det fra.  
Er der nogle der har sladret. En masse ubehagelige minder dukkede op.  
Det var da rigtig nok, at jeg blev kaldt for bænkevarmer, men hvem fanden blev ikke det, i den 
alder. Mine lyse krøller og min overvægt, var nok til, at sidde som fastlimet til stolen når der blev 
spillet op til dans. Var der endelig en eller anden bondepige der forvildede sig over til min stol, 
undskyldte jeg mig altid med mit dårlige ben. En lastbil – den bakkede – så den ikke - som jeg altid 
sagde til dem, med en trist mine. Det gav da også lidt på medlidenhedskontoen. 
Men pas på, for hvis du ser en pige der får det som jeg kalder sygeplejerskeglimtet i øjnene, så se 
at få benene på nakken. Så vil de pusle og nusle, sætte plaster på, og skifte forbindinger i et væk. 
Og hver morgen vil hun forhøre dig, om de dårligdomme som du har pådraget dig i nattens løb. 



Efter en passende behandling bliver du sluppet fri med mange formaninger om at passe på.. 
  
Hvad så! Lars Hald, hvad har du så på lager. 
Gør det kort, da vi står midt i noget her. 
Æææh sagde han. Jeg tænkte på, nu hvor i flytter til København. Hans stemme forsvandt næsten. 
Sig frem! Råbte jeg, hvad vil du. Kommer i ikke til at mangle sådan en slags scenemester. 
Jeg kender tilfældigvis en utrolig dygtig mand. Nemlig mig selv. 
Han lo nervøst. Jeg kunne se for mig, hvordan han stod i den anden ende og vred sig som en ål. 
Den dag vi har brug for en scenemester bliver det i hvert fald ikke det paphoved! Tænkte jeg.  
Jeg møder sommetider hans type rundt omkring. Når man har været sammen med dem en halv 
time, har man lyst til at kvæle dem. 
Hvor ringer du fra? Lad mig gætte – er det mon fra Tuborg? Spurgte jeg.  
Jeg løb over nogle af musikerne fra i går, og vi sidder lige og får os en lille øl! Sagde han. 
Det er fra dem, at jeg har rygterne. Og det er ganske rigtigt på Tuborg. 
Hvad tror du din kone ville sige hvis du ville ud på landevejen igen? Spurgte jeg. 
Helt ærligt! Sagde han, hun ville blive himmelhenrykt bare ved tanken. 
Det tror da fanden! Tænkte jeg, nogle måneder uden ham må være som, at komme i himlen. 
Jeg skal tænke over det! Sagde jeg. Det kan sagtens være, at det ikke bliver mig der skal styre det. 
Du bliver den første der hører noget, løj jeg ubesværet. 
Du er en kammerat! Sagde Lars og så forsvandt han ud af røret.. 
En kammerat – jeg smagte lidt på ordet. Gu er jeg ej! Tænkte jeg, jeg er praktisk. 
Jeg kunne jo heller ikke gøre for, at jeg ikke kunne li’ manden. 
 
Børge! Sagde jeg. Vil du love mig at du ikke lover ham Lars noget som helst.  
Hvis han skriver noget på min skærm lader du mig om at svare. Er det en aftale. 
Børge nikkede ivrigt. 
Det var en computer der var skyld i skilsmissen fra min første og eneste kone. 
Jeg kommer hjem fra arbejde, og finder huset tomt for mennesker.  
Der manglede også en del af min kones tøj. Og al hendes kosmetik. 
Op af blomstervasen midt på spisebordet stod der et stort tykt brev. 
Jeg åbnede brevet, og læste. 
Kære Kurt – jeg elsker dig ikke mere, og har ikke gjort det længe. 
Jeg har mødt en mand på nettet, og han ser rigtig sød ud. 
Når du læser dette, er jeg allerede i København, klar til at møde manden i mit liv. 
Og mere af samme skuffe! Sagde jeg. Resten får du ikke.  
Dumme kælling, sagde jeg til mig selv. Hun huskede i sandhed som en elefant. Helt fra dengang vi 
mødte hinanden, og til så sent som dagen før. Alt stod printet i hendes hukommelse, og nu havde 
hun skrevet hele lortet ned, som en sidste gave til mig.  
Hvis man skulle tage hendes udgydelser for pålydende, tror jeg ikke, at der nogensinde er kravlet 
sådan en som mig frem under en sten.  
 
Jeg fik selvfølgelig et chok! Så, det første jeg gjorde var, at hente en kold øl i køleskabet. 
Det hjalp øjeblikkelig. Ved nummer tre begyndte jeg at tænke klart. 
Jeg tændte piben for første gang i næsten ½ år - inden døre. 
Nu var chancen der, og det var hende selv, der var skyld i det.  



Man kunne jo ikke lade være med at glo i det store spejl der stod i soveværelset, når man havde 
været i bad. Hun beskyldte mig for at være fed og lasket, men jeg ved snart ikke. 
Jeg kunne da godt se at der var enkelte punkter der trængte til at blive strammet op. 
Nok, flere end jeg lige ville være ved. 
På grund af min dårlige ryg havde jeg ikke arbejdet ret meget, og da vi ingen have havde, havde 
jeg tilbragt det meste af tiden på vores sofa.  
Når jeg lå på ryggen i sofaen, havde jeg mærkværdigvis ingen smerter i ryggen. 
Det skulle jeg selvfølgelig også høre for. Udover vores sexliv selvfølgelig. 
Jeg var sgu da godt klar over, at sexlivet ikke var som i gamle dage, men jeg troede jo, at hun 
havde det på samme måde. Det havde hun så åbenbart ikke.  
Der er bare det, at de piller jeg får for ryggen, dræber alt liv syd for alperne.  
Men nu kan jeg gå på Bodega uden at skulle finde på historier om, hvor jeg har været henne. 
 Alt i alt begyndte jeg at se lysere på tilværelsen. 
 
Jeg ved heller ikke hvad jeg skulle på den galej, for snart længe siden.  
Jeg mødte hende på Nørreriis sidst i firserne. 
Da havde jeg hår stadigvæk, og så nogenlunde præsentabel ud. 
Jeg kom ind fra landet dengang, da jeg boede i Auning.  
Jeg fulgte med hende til hendes værelse, hvor jeg høstede frugterne af det, som hendes 
kropssprog havde lovet hele aftenen. Der blev delt gavmildt ud af gaverne de næste fire fem dage, 
og jeg følte mig i den syvende himmel. Uden at tænke over det blev jeg ganske langsomt og 
ubønhørligt suget ind i noget jeg inderst inde ikke ønskede. Det var desværre for sent.  
Inden jeg fik set mig om var vi flyttet sammen. 
 
Jeg havde lige tage en Whisky – en firefingers – da jeg hørte nøglen blive sat i døren. 
Jeg kiggede på uret, og så, at klokken næsten var 24. 
Som jeg havde ventet det, var det min kone. Stortudende. Hun kastede sig om halsen på mig, og 
råbte undskyld! Undskyld! Undskyyyyld!   
Det var slet ikke hans billede! Sagde hun hulkende. Det var et billede af hans fætter. 
Hvad snakker du om? Spurgte jeg. 
Det er billedet på dating profilen jeg snakker om. Han havde sat et billede i, af hans fætter. 
Han er nemlig en utrolig flot fyr. Ham har jeg tjattet med i en hel måned, eller rettere sagt, jeg 
troede, at jeg havde tjattet med ham. Og så var det den ækle gamle mandsling, der lukkede døren 
op, jeg havde tjattet med.  
Jeg spurgte selvfølgelig efter Ali – Der var kun ham i lejligheden der hed Ali! Sagde han, og så var 
det med, at komme væk i en fart. Han havde endda den frækhed, at stå og klø sig i nosserne mens 
vi snakkede. 
Det er jeg ked af! Sagde jeg. Jeg er også ked af at din date ikke gik så godt. 
Jeg har brugt aftenen til at tænke tingene lidt igennem, og jeg syntes at du har fået en glimrende 
ide med det der dating. Den første gang var bare en kikser, du skal på den igen. 
Hun kiggede på mig med åben mund. 
Frisk mod Antonius! Sagde jeg. 
Hun lignede også en der godt kunne bruge lidt frisk mod. 
Det er sent, jeg syntes, at vi skal lægge os. Du ligger på det lille værelse! Sagde jeg til hende. 
Jeg skal lige ha’ drukket min Whisky færdig. 



Jeg hørte hende gå til ro, under megen hulken og snøften.  
Hun måtte også til at rede seng, da jeg bare havde smidt linnedet på sengen. 
Jeg indrømmer det, jeg fik revanche for alle de gange hun havde trådt mig over tæerne. 
Om hun har ydmyget mig offentligt? Om hun har. 
Ja, det eneste stive ved Kurt er hans sind, kunne hun finde på at sige.  
Eller, det eneste stive ved Kurt er hans kontokort. Ha ha ha, hold kæft hvor, var den ikke morsom.  
Og så stod idioterne (hendes venner) og dunkede hinanden i ryggen, og skreg af grin.  
Ja, og hvad så, der er sgu da ikke nogen der kan få noget op at stå ved synet af dig, din fede ko - 
(tænkte jeg) 
 
Du kan godt høre, at vi var der, hvor der ingen vej er tilbage! Børge, så derfor blev jeg glad da hun 
tog initiativet, ved at drøne til København, for at møde Ali, der stod og kløede sig i nosserne  
Allerede næste morgen forsvandt hun. Jeg var i drivhuset for at vande tomaterne, da jeg pludselig 
hørte et ordentligt brag, som af en dør der blev smækket hårdt i. 
Jeg kunne som sædvanlig ikke dy mig, og råbte – farvel skat, og selv tak. 
Hende har jeg aldrig savnet bare et sekund. 
  
Du kan fandme tro, at jeg fik mit nye liv kørt i stilling.  
Jeg gad ikke lave mad mere, så jeg købte som regel dåser nok til en hel måned, eller knap og nap. 
Det skete nemlig også tit at jeg snuppede grillbaren.  
Jeg kiggede ned af mig selv. Som du nok kan se, kan det i nogen grad ses på min krop, desværre.   
De problemer har du gudskelov ikke! Sagde jeg til ham. Du har fandme en flot krop Børge.  
Jeg ved ikke hvorfor jeg rødmede, da jeg sagde det, men det gjorde jeg. 
Hvordan gik det med konen! Spurgte Børge.   
Jeg ved fra sladderen nede i byen, at hun bor sammen med en noget yngre mand i Aarhus. 
Men ellers ved jeg ikke rigtig noget! Sagde jeg. 
 
Jeg sad og kiggede lidt på ham. Jeg kunne faktisk godt lide ham. 
Der var et eller andet der sagde mig, at den mand var ærlig og reel. 
Han var også altid venlig og imødekommende. Altid parat til, at gøre folk en tjeneste. 
Jeg spekulerede på, om han var en smule naiv, men tror det ikke. 
Han hadede, at være til besvær, og havde en tendens til at falde i med tapetet. 
Hvilket ikke kunne lade sig gøre, da han var en temmelig flot fyr og en værdig repræsentant for sin 
race. Den der selvtillid, skal jeg fandme nok gi’ ham! Tænkte jeg. 
Jeg tror ikke rigtig han følte, at han hørte til nogen steder. Lidt Afrika, lidt Mors og lidt Jylland.   
Det kunne også være at det Afrikanske sad mere i ham end han ville være ved. 
 
Det ringede på døren. Det var garagemesteren fra Hotel Randers med de to billetter. 
Jeg stak ham en tier, selv om jeg kunne se på ham, at han hellere ville ha’ haft en tyver eller en 
halvtresser. Der er ingen grænser for folks grådighed nu om dage, og desuden er det ydmygende 
at give og modtage drikkepenge. 
Fandme nej! Tænkte jeg, du får din gode og rigelige løn i forvejen. 
  
Næste morgen blev vi enige om at lave gymnastik før morgenmaden. 
Børge indrømmede, at hans form heller ikke var for god.  



Han havde ikke gjort noget ved det i nogle år, for det var svært med det liv han førte. 
Jeg syntes nu ellers hans muskler var fremtrædende nok.  
Vi aftalte, at når vi kom til København ville vi fortsætte med gymnastikken. 

   

Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Tredje kapitel. 

Efter morgengymnastikken næste dag, sad jeg og pustede lidt ud ved spisebordet. 
Børge var gået i bad, og jeg kunne høre ham synge i vilden sky.  
Jeg var ikke fri for, at jeg syntes det var hyggeligt. 
 Hygge var for mig, ellers et ukendt land. 
Min far og mor var der ikke meget hygge over.  
Jeg havde en far, der langsomt trak sig væk fra hjemmet, og en mor der foretog sig mærkelige ting. 
På sin vis forstår jeg godt min far. Hun ’var altså skør. 
I en alder af ti år, stod jeg lige pludselig uden en mor. 
Hun blev tvangsindlagt på Riisskov, og som det senere viste sig, aldrig kom til at forlade. 
Min far var i et andet forhold, og havde allerede fået en lille datter, Birthe - og havde ikke den helt 
store lyst til at få en stor (tyk) kejtet, og genert dreng ind i hans lille familie. Efter et lille 
familiemøde (hvor jeg ikke var med) blev det bestemt, at jeg skulle på kostskole til mit attende år. 
Nu vil jeg ikke nævne Kostskolens navn, da jeg helt sikkert vil få skolens bestyrelse på nakken. 
 I skolens bestyrelse sidder der nogle af landets skarpeste juridiske hjerner. 
Der var fandme heller ikke megen hygge på den skole. 
Indvielsesritualerne var ’et langt mareridt. Jeg var dum, jeg var tyk, jeg var grim, jeg var fed.  
Det er muligt at jeg er tyk og grim, men jeg er fandme ikke dum! Tænkte jeg. 
Så jeg fandt mig i alle ydmygelserne – om ikke med et smil – men så med tålmodighed. 
På et eller andet tidspunkt er det nemlig mig, der går i sidste klasse. 
Og det benyttede jeg mig af. Mange års opsparede frustrationer fik ben at gå på. 
Der var en enkelt, der lovede mig øretæver uanset hvor mange år der gik, og hvor det var. 
Ham har jeg gudskelov ikke mødt endnu. 
 
Når jeg tænker tilbage på konen, (det er gudskelov sjældent) og hendes form for hygge, får jeg 
kuldegysninger. 
Bebrejdelser fra morgen til aften. Surhed i dagevis. 
Sarkastiske bemærkninger, om min dårlige ryg, og min manglende potens. 
Jeg kan da ikke gøre for, at jeg har en dårlig ryg. 
Og en dårlig potens for den sags skyld. 
Alle disse krav. Jeg kunne ikke snuppe det. 
Hun følte at hun talte til en sofa, fik jeg tit fået slynget i hovedet.                                                                       
Nu siger jeg det én gang til for Prins Knud.                                                                                                 
Jeg lå på den skide sofa fordi jeg havde smerter i ryggen. 
Når jeg lå på ryggen i sofaen, havde jeg ikke smerter, og så er den sådan set ikke længere. 
Hvad fanden ville du selv foretrække. 
 



I dette skrift vil jeg ride på sandhedens vinger, som det så smukt hedder, (et eller andet sted) så 
det vil sikkert overraske mange mennesker når jeg røber, at jeg ikke er uddannet journalist.                                     
Jeg startede med at redigere medlemsbladet for Sønder Højnelse Forsamlingshus.                                            
Der fulgte et par travle år, med det månedlige medlemsblad.                                                                                    
For første gang havde jeg fundet noget der interesserede mig.                                                                                 
Skrive processen var selvfølgelig det vigtigste, men jeg kunne også godt lide at lave alt det andet 
der følger med. Såsom, at løbe budærinder. (for mig selv)  
Jeg ved ikke om jeg var agtet i byen, men det var jeg i min egen selvagtelse.                                              
Sønder Højnelse, var jo ikke just nogen verdensby. 
Så hvorfor de førte sig frem som om de var, det fatter jeg simpelthen ikke.                                                                                                                                               
De kaldte mig for hr. Redaktøren når jeg havde ærinde i Brugsen.                                                                          
Er der andet Hr. Redaktøren ønsker? Spurgte ekspedienten.                                                                                       
Jeg hørte udmærket deres undertrykte fnisen når jeg gik ud af døren.                                                                    
Jeg kunne endda høre hele slænget, der sad og drak øl i baglokalet.                                                     
De nøjedes ikke bare med at fnise, de grinede højlydt. 
Selvfølgelig kunne grunden til, at de grinede, være, at én af dem lige havde fortalt en vits.         
Men jeg syntes at det illustrerer meget godt den sindstilstand jeg var i, den gang.                                                                                                                       
Jeg fatter ikke, at de gad kæve den hele dagen i stedet for at være hjemme hos deres koner.                          
Nu, efter bekendtskabet med min egen kone, forstår jeg dem sådan set bedre. 
 
Jeg skævede til døren ud til badeværelset. Det var fandme lang tid, at være i bad! Tænkte jeg. 
Det huede mig ikke rigtig med alt det baderi. Bad to gange om dagen, er mindst et for meget. 
Børge så ud til at nyde det, for han sang og trallede, både før og under badet.                                                    
Nåh ja, der er jo heller ingen grund til at hænge med skuffen. Det var bare al det vandpjaskeri. 
 
Som stor dreng læste jeg en bog af den engelske forfatter J B Priestley, der hed ” Slukkede 
Rampelys”.   Måske nogen har læst den? Hør her forfatterens præsentation af den mand, som vor 
helt skal afløse. 

 Han var høj og tynd og elegant – lyserød skjorte og sort strikket slips – med en lang næse og en 
slap mund, af den slags, der ryger en cigaret som trøst for en mislykket sammensværgelse. 

Jeg ville gladelig give det halve af min arm, for at kunne skrive den slags begavet nonsens. 
Jeg kan ligefrem se ham ”skurken” med den slappe mund for mig. Og så har forfatteren opnået det 
han ville. 
Jeg kan ikke dy mig for at bringe et andet lille citat. 
En lillebitte gammel kone, der lignede en selvopgivende heks, men ved nærmere bekendtskab 
viste sig, at være en munter type, listede sig ind om morgenen og opførte en slags rengørings 
komedie som en skuespillerinde i begyndelsen af et stykke, og efter at have fortalt mig, at hun 
ikke vidste, hvad jeg skulle gøre uden hende, forlod hun stedet i omtrent samme forfatning, som 
da hun kom.  
Sådan får man en biperson ind og ud igen 
                                                                             
Jeg blev antastet forleden dag, af en dame jeg mødte hos bageren. 
Ved første øjekast var der noget bekendt over hende. 
Undskyld! Sagde hun, er det ikke Kurt!  



Jeg fandt mit pæneste smil frem. Man skal helst se det fra venstre side, men så slår det også 
benene væk under de fleste kvinder.                                                                                                        
Hvorfor står du og drejer hovedet på den der mærkelige måde? Spurgte hun.                                                                                                
Øh, kender vi hinanden? Spurgte jeg. 
Hun så en anelse såret på mig. Det gør vi da – dit fjols! Sagde hun. 
Da hun sagde ”Fjols” faldt ti øren. Det kaldte hun mig nemlig altid. 
Birthe, min halvsøster. Som var omkring 10 år yngre end mig selv. 
Og som jeg så med ti års mellemrum, og aldrig kunne genkende. 
Efter et hastigt knus, stod vi og kiggede lidt forlegne på hinanden. 
 
Hva så, lever de gamle stadigvæk! Brød jeg isen. 
I bedste velgående! sagde hun. 
De bor i Ringkøbing nu, hvor far har fået en ledende stilling inden for Indre Mission. 
Det er ikke meget, at man ser dig til familiefesterne! Sagde hun, og kiggede op og ned af mig. 
Mit tøj fandt åbenbart ikke nåde for hendes blik, for der kom et misbilligende drag omkring 
munden. Du kommer sikkert heller ikke til deres begravelse. 
Det behøver du ikke at være bange for! Sagde jeg, jeg skal nok komme, for jeg vil være helt sikker 
på, at de bliver kulet ned. For øvrigt har der aldrig været særlig meget fest til familiefesterne. 
Hvem fanden kan more sig på et glas rabarbersaft. Det var godt nok hjemmelavet, men alligevel. 
Jeg gider heller ikke de fester! Sagde Birthe, det er mindst ti år siden, at min mand og jeg var med. 
Du har altid været den mest fornuftige i familien! Sagde hun.   
 
Jeg kiggede overrasket på hende. Er det ikke, at stramme den en anelse? Spurgte jeg. 
Overhovedet ikke! Sagde hun, du var den første der forlod familien, og det må du huske at takke 
dig selv for, mange gange.  
Vi må da mødes en dag og snakke familieminder! Sagde hun pludselig. Det er jo snart længe siden. 
Ikke tale om! Sagde jeg. Jeg gider ikke tale mere om den rådne familie, men jeg har et andet 
forslag. Jeg vil invitere dig og Orla, hvis det er ham stadigvæk, på middag inde hos mig engang i 
næste uge. Hvad siger du til det, og hvad er jeres livretter?   
 Irsk Stuvning! Sagde hun. Gider du virkelig lave Irsk stuvning. 
Jeg gider altid, lave Irsk stuvning! Sagde jeg.  
Hvad siger du til tirsdag klokken kl. 18 i Vestergrave? 
Tirsdag kl. 18 gentog hun. Vi ses bare! Sagde hun. 
 
Da Irsk stuvning er en af mine livretter, og en af dem jeg er bedst til at lave, får i den her.  
Den afviger en del fra den originale, men er til gengæld vokset i smag.  
Man tager 2 flæskesnitter. En fersk og en røget. De skæres i skiver eller store stykker. 
De brunes i flere omgange i en stor tykbundet gryde. Det meste af stegefedtet kasseres. 
Flæsket lægges tilbage i gryden, og oven på det lægges der lagvis – snittet hvidkål – skivede 
gulerødder – porrer – løg – selleri – og til slut skivede kartofler. Hvis man vil blære sig lidt, kan man 
også komme en pastinak eller en persillerod i. Læg grønsagerne i gryden i den rækkefølge som jeg 
har nævnt. Alt skal skæres i skiver, eller i små tern. 
Krydderier: 1 spiseskefuld sukker – en spiseskefuld groft salt – en spiseskefuld groft peber – en 
spiseskefuld karry. Disse krydderier drysses over, for hvert lag. Altså ikke alle krydderierne på en 
gang, men lidt på hvert lag. 



 
Til sidst hælder man en halv liter bouillon over stuvningen, og lader den passe sig selv i et par 
timer på lavt blus. Når det hele er gennem mørt, rører man forsigtigt rundt med en træske. 
Der serveres rugbrød, koldt øl og snaps, og sennep og rødbeder til. 
Pas på med rødbederne, da de der er forfaldne til dem, gennemgående har en slap holdning, og 
nogle grimme attituder. Deres moralske vandel vil jeg helt se bort fra, da den aldrig har ført til 
noget godt.  Hvis man vil have retten mindre eksotisk kan man droppe sukker og karry. Derved 
bliver den også mere autentisk. Altså! Et hvidkål – tre gulerødder, store – tre løg, store – en 
selleriknold – og ca. 1,5 kilo kartofler. Evt. pastinak og persillerod. Til 6 personer. 
Hvis du er gift, vil du opdage, at efter indtagelsen af en stor portion Irsk Stuvning vil din partner 
begynde at sende dig opmuntrende øjenkast - igen.  
Han begynder endda at vippe med øjenbrynene.  
Dem der bor alene, går ofte ned i byen for at købe noget nyt smart tøj.  
Et eller andet skal energien jo bruges på. 
   
Børge var endelig færdig med badet. Han kom ind i stuen med et badehåndklæde omkring sig.        
I går havde han ikke haft håndklædet på, og han gav mig et mindre chok, da han pludselig stod 
nøgen i stuen. Man hører jo så meget om sorte og deres udrustning, (om man så må sige), og det 
halve er sikkert løgn, men det var det ikke, i det her tilfælde. Så, jeg havde bedt ham om at tage et 
håndklæde omkring livet, når vi var på fællesarealerne. 
Fællesarealerne var stort set det hele, undtagen det lille værelse som Børge sov på. 
Lidt af det missionske må jeg jo have hængende et eller andet sted. 
Skal du ikke i bad! Spurgte han. Nej, jeg venter til i aften! Sagde jeg. 
Det er noget med min hud. Den tåler ikke så godt al det varme vand! Løj jeg. 
  
 Efter morgenmaden gjorde vi os klar til en lille genbrugstourne’. 
Der var dog først lige en lille ting vi skulle have af vejen. 
Vil du være ærlig over for mig, Børge! Spurgte jeg.   
Selvfølgelig Kurt! Sagde han, altid.                                                                                                           
Godt! Sagde jeg, så vil jeg gerne have, at du fortæller mig, om du ved et tilfælde er i besiddelse af 
en lille klump hash. Du ved, sådan én vi talte om, da vi skrev kontrakt. 
Han kiggede bestyrtet på mig, åbnede munden, som om han skulle til at forsvare sig, men lukkede 
den igen, og sagde med en lillebitte stemme – jo, det er rigtigt. 
Han gik hen til sin jakke, og fiskede klumpen op af brystlommen.  
Jeg kunne ikke nænne at smide den væk! Sagde han, jeg havde lige købt den. 
For øvrigt har jeg ikke røget af den, mens jeg har været her. 
Jeg troede ham. Det, der havde vakt min mistanke, var jakken. Den hang på en knag ud til 
badeværelset. Hver gang jeg kom forbi jakken kunne jeg mærke, at det lugtede svagt af hash. 
Jeg stak hele næsen ned i lommen, og var ikke i tvivl. 
Nu giver du mig den klump! Sagde jeg. Så skal jeg nok passe godt på den. 
Der skal nok blive anledning til at fyre en fed når vi kommer til København. 
Og nu skal vi to ud og finde noget tøj. 
 
Da vi ud på eftermiddagen kom hjem, var det i en munter stemning. 
Vi havde taget os god tid. Vi ville være helt sikre på, at tøjet passede. 



Det var mest Børge vi købte tøj til, da det var ham der trængte mest. 
Og så skulle jeg ha’ mig en jakke, til de forhåbentligt mange koncerter der ville komme. 
Men ellers var det mest Børge.  
De fleste steder blev vi hilst som gamle venner af huset, hvad vi sådan set også var, da vi kom der 
jævnligt, men ved et tilfælde aldrig havde mødt hinanden. 
Det hændte da også af og til, at jeg fik mig et måltid mad til en billig penge. 
Sådan set kunne jeg købe en dåse forloren skildpadde for mindre end det, det kostede i Kirkens 
Korshær. Men engang imellem trængte jeg til at møde andre mennesker, og få hørt min egen 
stemme.  
 
Udover jakken skulle jeg også have et par sko, i stedet for de sandaler jeg rendte rundt i. 
Folk havde også utrolig travlt med, at jeg havde sokker på i sandalerne. Og hvad så! 
Hvis det passer mig at ha’ sokker i sandalerne, så har jeg sokker i sandalerne. 
Jeg kan da heller ikke gøre for, at den skide ged åd mine sko, vel! 
Og jeg har det bedst med sokker. (så kan folk heller ikke se det udslet jeg har på fødderne) 
Har jeg nogensinde brokket mig over, at folk ligger nøgne ved stranden om sommeren. 
Aldrig har man hørt et ord. 
 Som jeg sagde til Brillemanden, da jeg købte en ny kikkert - sådan en lille letvægtsmodel man 
næsten ikke kunne se, når man har den i hånden - man behøver jo ikke at stille sig op på det 
højeste punkt på stranden og bruge sin kikkert til højre og venstre..  
Ikke engang i gruppen, hvor vi byttede de billeder som vi havde taget ved stranden, kendte vi 
hinandens rigtige identitet. Der kaldte vi os - Vildmanden – Fantomas – Horny Kenny – Stiverikken 
– osv. Selvsagt er det jo kun om sommeren jeg kan dyrke den ”sport”. 
 
Disse herrer, og et par stykker mere, virkede for øvrigt en smule enfoldige på mig. 
Jeg syntes, at deres undertrykte lidenskaber, og deres rå latter, bliv for meget for mig engang 
imellem. Vi var der for det samme, men en lille smule pli, hvis de kendte det ord, er at foretrække, 
i stedet for disse uartikulerede grynt. Af samme grund, meldte jeg mig ud for snart mange år 
siden. De gik betydeligt mere op i det end mig. 
Jeg prøver trods alt at få en vis æstetik ind i det, og tager det mere på naturens præmisser. 
En flot sommerfugl, eller en guldsmed der svæver over det stille vand i den lille dam. 
 Et par måger i flugt hen over vandet, på jagt efter en sild.. 
En flok sejlskibe i kamp om et trofæ i horisonten.  
Og lidt Kite Surfing langs stranden i brændingen, som er tidens store dille. 
Der er altid nok at se på. Og det er derfor jeg har købt min kikkert. 
Første gang jeg kom til møde med den slags billeder, blev jeg truet med bad standing. 
 
Jeg har en fast bænk lidt bagude i forhold til selve stranden, og derfra kan jeg se Århus havn til 
højre, og til venstre kan jeg se Rønde helt inde i bunden af vigen.  
Jeg har altid lidt guldøl med, når jeg tager til stranden, dels stiver de mig af, hvis der skulle dukke 
noget op, dels kan jeg godt kan lide dem. 
Når jeg sidder og kigger i min kikkert, og der så ved et tilfælde kommer et par unge kåde piger ind i 
synsfeltet, hvad gør man så? Går man så tilbage til sejlsportskonkurrencen, som foregår fire 
kilometer ude i vandet, eller kigger man lidt nærmere på de unge kåde piger.   



De smider tøjet frivilligt, og de springer rundt på stranden og spiller bold, hvis ikke, det er for at 
blive set, så ved jeg ikke noget.   
Hvis man spørger her så mange år efter, om jeg har dårlig samvittighed, er svaret nej. 
Hvad skulle jeg have dårlig samvittighed over. Det er da ikke mig der smider tøjet og løber rundt 
og vifter med patterne. 
Jeg kendte en telefon montør engang. Han fortalte mig, at i utrolig mange hjem hvor han kom og 
skulle montere et eller andet, stod der en kikkert i vinduet. Det var både i stuen og i soveværelset. 
Det var selvfølgelig i etagebyggerier, der lå over for hinanden. 
Det er selvfølgelig noget svineri. Og det har ikke en skid med selve sporten at gøre. 
Det jeg her fortæller om, foregik for mindst 20 år siden, og jeg kunne selvfølgelig ikke finde på det i 
dag. Bænken eksisterer stadigvæk, men i stedet for kikkert er jeg nu bevæbnet med en pose brød 
til mågerne.  
 
Jeg blev smidt ud af min far, da jeg havde danderet den nogle år. Lidt for mange efter hans smag. 
Jeg var ikke kommet i gang efter huen, som efterhånden lå fire år bagude. 
På sin vis forstod jeg ham godt, men det glemte jeg bare at fortælle ham, den aften han smed mig 
ud.   
Jeg lånte penge af ham – jeg lånte penge af mor – jeg lånte penge af mormor – og jeg fiskede 
endda med en strikkepind i Birthes sparegris.  
Gad vide, om hun nogensinde har opdaget det! Tænkte jeg. Hun kommer jo i morgen. 
Jeg fik en uge, og så var det ud. 
Igen, var det mormor der reddede mig. Jeg flyttede ind hos hende, mens jeg samtidig ledte 
desperat efter noget arbejde. Og det fik jeg forbavsende hurtigt. 
Auning er hjemsted for mange træindustrier, og det var på et af dem jeg fik arbejde. 
Jeg blev del af et lille sjak på kun to mand, nemlig mig og Bendt. 
Vi stod ved noget man kaldte en overfræser. Bendt puttede et emne i maskinen, og den høvlede 
emnet ned i den rigtige tykkelse. Jeg tog emnet og stablede det op på en palle. 
Det var sådan set det. Med jævne mellemrum byttede vi plads, for afvekslingens skyld. 
Sådan, at jeg puttede i, og Bendt tog imod.  
Da det var mormor der sørgede for, at jeg kom op, kom jeg også op, i den grad. 
Hun var af den gamle skole og hyldede de gamle værdier, Så det var op med røven om morgenen. 
 
Fire år! Så kunne jeg ikke mere. Træmøbler hang mig langt ud af halsen. 
Jeg orkede ikke mere, at stå i støv og larm fra morgen til aften. 
Det havde dog ført én god ting med sig. Jeg havde sparet penge op. 
Fik du så betalt din gæld til dine forældre og din mormor? Er der sikkert nogen der vil spørge om. 
Jeg fik betalt min mormor, og de andre kan rende mig i røven. 
Forældre forventer ikke at få den slags småbeløb tilbage, vi jeg sige til mit forsvar. 
Takket være min mormor (og sikkert også til min fars store forbavselse) havde jeg ingen  
”sygedage” i den tid jeg var ansat.  
Jeg lejede en lille lejlighed tæt på Rutebilstationen i Aarhus. 
Et usselt lille hummer. Uopvarmet. Huller i taget. Men først og fremmest billigt. 
Jeg måtte da også købe mig en petroleumsovn, som det første, bare for at holde varmen 
nogenlunde,  
Og det varede ikke længe inden det hele stank af petroleum, også mit tøj.  



Jeg har aldrig været særlig praktisk anlagt, så, ikke engang en skide petroleumsovn kunne jeg finde 
ud af. Lejligheden kostede kun nogle få hundrede kroner – hvor mange kan jeg ikke huske mere. 
Under alle omstændigheder var det for meget. Det var noget gammelt lort. 
Jeg spiste engang imellem på et lille cafeteria i nærheden. Det var der jeg stiftede bekendtskab 
med Horny Kenny og Stiverten og de andre. De hang ud i det lille lokale, der husede spillemaskiner 
og Jukeboks.  
Ejerens kone stod i baren, hvorfra hun solgte kolde og varme drikke, og almindelig grillmad. 
Da hun konstant hørte de samme ti numre fra jukeboksen var hun så småt ved at blive skør i 
hovedet. Engang imellem gik hun fuldstændig i stå, med et mærkeligt udtryk i hovedet, og så 
måtte vi hjælpe hende videre med det hun var i gang med. Såsom, at komme løg på hot doggen. 
Hun reddede hjernen, da der kom en ung fransk feriepige af en slags. Jeg husker ikke de nærmere 
omstændigheder, men hun skulle være der en periode. Det var ikke bare mine bebumsede venner 
der vågnede op, det gjorde jeg sandelig også. Hun var ualmindelig nydelig. 
Men jeg var åbenbart ikke hendes type. Hun løb med én der lignede et Egern i ansigtet. 
Ingen hage og små fiffige øjn. 
 
Lyset i lokalet var skruet meget ned. Der var kun én søvnig spot der lyste på hvert bord. 
Det var måske den der skumle stemning der var i Cafeteriaet, der havde forledt Horny Kenny og 
Stiverten og de andre til at tage på fotosessioner på omegnens badestrande. 
 
Jeg var nogle år ældre, og burde som sådan, lade være med at pleje omgang med dem. 
Men, jeg var jo som de fleste andre dengang, sygeligt interesseret i emner der bare lugtede lidt af 
sex og slibrige fantasier. 
Jeg kunne jo ikke undgå, at se hvad de sad og puslede med. 
Jeg fandt hurtigt ud af, at de var totalt barnlige, på den ufede måde. 
Efter at jeg havde afvist dem, holdt de helt op med at komme på cafeteriet. 
De var åbenbart bange for, at jeg sladrede. 
De syntes sikkert, at jeg var en slem idiot. 
Hvis jeg skal være ærlig, rager det mig en høstblomst. 
 
Jeg prøvede selvfølgelig samtidig, at få mig et job. Jeg kunne tænke mig at blive sælger, så der 
startede jeg med at søge. De havde påfaldende travlt med at få mig smidt ud. Så travlt, at jeg fik 
en mistanke om, at der var noget galt. Jeg gik i gang med at lugte til mit tøj, da jeg kom hjem.  
Det stank langt væk af petroleum. Jeg måtte ofre en rensning af det meste af tøjet. 
Det hjalp heller ikke da jeg fik det nyrensede tøj tilbage. 
Jeg gik så en kategori under – til alle de job der var.  
Men der var åbenbart ikke nogen der kunne bruge Kurt fra Auning. 
Jeg ringede til mormor - om hun kunne huse mig nogle få måneder. Kom du bare hjem min dreng! 
Sagde hun. Herligt! Gode gamle mormor.  
Jeg var heldig ud over alle grænser. Møbelfabrikken havde ikke ansat en ny mand efter mig endnu, 
da de først ville se, om de kunne undvære en ny mand. Efter klager fra de ansatte, skulle de netop 
til at annoncere. 
  
Det var præcis som om, jeg ikke havde forladt Auning.  



Jeg lod som om jeg ikke hørte de drillende bemærkninger, dukkede nakken og passede mit arbejde 
som jeg plejede. Det er kun kort tid, Kurt! Sagde jeg til mig selv, så kan de idioter rende dig noget 
så grusomt.  

Hvis jeg var blevet hjemme den lørdag jeg mødte min kone i Randers, var jeg sluppet for mange 
genvordigheder. Jeg havde ikke siddet her og skrevet min historie, da jeg simpelthen ikke havde 
fået lov. Mage til urimelig kvinde skal man lede længe efter. 
Det sidste halve år inden jeg mødte hende, var jeg begyndt at døje med ryggen. Det var de 
gentagne arbejdsbevægelser på min arbejdsplads der var begyndt at gøre knuder. De flyttede mig 
rundt til andre maskiner, for at se om det kunne hjælpe. Det kunne det desværre ikke. 
Jeg var ellers ved hjælp af fedteri og slesk tale ved at arbejde mig i stilling som arbejdende 
værkfører, men måtte opgive det. Desværre, for vi havde en god løn.  
Da havde jeg været gift med konen et halvt års tid.  
Lige pludselig kom vi til at mangle mange tusinde hver måned. Vi måtte begge to skrue gevaldig 
ned på det hele. 
Det var jeg bedre vandt til end hende, da jeg aldrig har brugt mange penge på mig selv. Det var 
trods alt også mig der havde sparet op til udbetalingen på huset. Det gør man ikke uden personlige 
omkostninger. Men jeg spiste jo også hos mormor dengang. 
Jeg er ikke sådan følelsesladet, men jeg må indrømme, at da min mormor blev begravet vældede 
følelserne op i mig. De hyggelige stunder over aftensmaden, de hyggelige stunder med Otto 
Leisner bagefter i tv, de hyggelige stunder når vi sad og kiggede på de billeder hun havde gemt fra 
et langt liv. De knapt så hyggelige stunder om morgenen, når hun prøvede at sparke liv i mig. 
Jeg hilste kort på min familie efter bisættelsen. Jeg nøjedes med at give dem hånden, da et knus 
næsten ville være for meget. Undtagen Birthe, som jo ikke kunne gøre for det. 
Det var sidste gang jeg havde set dem. Bortset for Birthe. 
 
De penge der blev i overskud efter salget af vores hus, investerede jeg i den lejlighed som jeg har 
nu. Det går ganske vist ud over mine tilskud fra kommunen at jeg ejer lejligheden, men jeg klarer 
mig. Vi havde særeje, og da det var mig der havde betalt huset, fik hun ikke en øre. 
Jeg glemmer aldrig hendes fjæs, da det gik op for hende. 
Hun kaldte mig doven Og lad. Og slap! 
Så kan jeg fortælle hende, at i de snart tyve år jeg har boet i Randers, har jeg altid passet de mange 
aktivitetstilbud og de mange jobsamtaler jeg er blevet sendt til. 
Jeg har været på mindst 10 kurser hvor man skulle lære at skrive ansøgninger.  
Jeg har talt med utallige konsulenter, og været til utallige møder. 
Jeg møder altid op, med opladt sind. De laver jo kun deres arbejde, ikke. 
Og man skal heller ikke glemme at de lever af det.  
Tænk hvis de langtidsledige pludselig, ved skæbnens gunst, alle sammen en dag fik arbejde. 
Der vil pludselig blive smalhals i mange hjem. 
Jeg både hører og ikke hører, når sagsbehandleren begynder at læse op af papirerne. 
Hvis det omhandlede mig specifikt, spidsede jeg ører, ellers var jeg ligeglad. 
I stedet sætter jeg mig til at tænke over min indkøbsseddel, som jeg har glemt at skrive noget på. 
Eller, om jeg har flere kartofler, eller, kan man bruge ris i stedet.  
Sagsbehandleren forklarer noget som du heller ikke hører en skid af, mens han peger på papiret. 
Men, jeg møder op hver gang. De kommer ikke til at ramme mig med en fodfejl. 
Jeg kunne så håbe på, at det var sidste gang jeg skulle møde hos AF, da vi jo rejste til København. 



Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Fjerde kapitel 
 
Flot Børge! Sagde jeg. Han fes frem og tilbage over gulvet, visende sit nye tøj frem. 
Han var barnligt glad og stolt over tøjet, selv om det var brugt. 
Han havde fået tre par nye bukser, og en hel masse t. shirts og polotrøjer der fremhævede hans 
muskler. Hvorfor lægge skjul på, at du er en flot mand! havde jeg sagt til ham, og har nogle flotte 
muskler. Ikke for meget og slet ikke for lidt.  
Vi fandt også et par smarte jakker der sad som støbt om hans overkrop. 
Det kneb en smule med sko, da de ikke havde meget i 46. Vi fandt langt om længe et par temmelig 
brugte Streetdancer sko. (tror jeg nok de hedder) De passede imidlertid godt sammen med tøjet 
så dem købte vi. Da han tog dem på, lignede han en der ville kaste sig ned på gulvet og snurre 
rundt på hovedet. Jeg kan godt danse! Sagde han, men det er mere sådan almindelig. 
Du skal jo nok lære at danse lidt, når du står med mikrofonen! Sagde jeg. 
Jo bedre jeg kender sangene, jo nemmere er det, at lave lidt dans! Sagde Børge, så det gælder om 
at være flittig. 
Vi skal med bussen kl. 6 sagde jeg, så vi har en time til at smukkesere os. 
 
Det var en oplevelse. Musikhuset stod på glødende pæle.  
Jens Jørgen Gruus og hans orkester spillede røven ud af bukserne på hvem som helst. 
Solisterne og de tre i koret gav sig helt ud.  
Et kort øjeblik løftede taget sig og faldt på plads igen. 
Børge og jeg omfavnede hinanden spontant da det sidste ekstranummer var døet hen. 
Jeg får noget at lære! Råbte han gennem larmen. 
Vi nåede ikke at hilse på Jens Jørgen Gruus, da der simpelthen var for mange mennesker bag 
scenen til, at vi kunne komme frem eller tilbage. Senere da alt så anderledes ud, var det rutine for 
den store Manager Kurt Snotnoise, at få plads i selv de største forsamlinger, selv om trængslen var 
nok så stor.  
 
Det var næsten midnat inden vi var hjemme. 
Vi smed vores nye sko og vores nye tøj, og smækkede benene op på sofabordet.  
Hvis jeg skal være helt ærlig! Sagde Børge, kunne jeg fandme godt drikke en bajer lige nu.  
 Jeg kunne drikke ti! Sagde jeg. Hør her - jeg har et forslag. 
Vi får jo gæster i morgen, og jeg syntes, at vi skulle benytte os af chancen til, at få os et par øl. 
Jeg syntes at vi har været flinke indtil videre, så vi kan godt tillade os, at skeje lidt ud.  
Og, når vores gæster er gået, fyrer vi en fed, så røgen står ud af ørerne.  
Med mindre de vil være med! sagde jeg, jeg kan sgu ingen gang huske, om de ryger sådan noget. 
Hvordan har du det i et køkken? Spurgte jeg. 
Jeg har det ualmindelig godt sagde Børge. Jeg elsker at lave mad.  
Jeg kan selvfølgelig alt det danske – det fik jeg lært på gården på Mors – men jeg kan også det 
mere eksotiske. Jeg havde engang en bog med afrikanske madopskrifter men har forlist den. 



Og det var jeg meget ked af da den var min madbibel. Jeg kan gudskelov stadigvæk huske en stor 
del af dem, og jeg skal nok lave noget lækkert til os en dag. Jeg glæder mig for øvrigt til din irske 
stuvning. Det bliver første gang for mit vedkommende.  
Jeg har for øvrigt altid drømt om at få mit eget lille sted. Få men gode retter. Det var ikke sikkert at 
det var mig der lavede maden, men det var efter mine opskrifter. I hjørnet af restauranten var der 
en lille scene med plads til 4 – 5 musikere. Et trommesæt er stillet op, og der står en gulvbas op ad 
bagvæggen. 
Diverse blæseinstrumenter er stillet op i stativer, foran på scenen. 
Pianisten kommer slentrende ind, sætter sig ved klaveret, og spiller lidt akkorder der lægger op til 
bassisten og trommeslageren, der stilfærdigt har sluttet sig til.  
Jeg rejser mig fra baren, går tværs over gulvet, og griber mikrofonen i det samme sekund, som min 
indsats lyder.  
Det jeg vil synge, skal ikke være alt for outreret. Jeg syndes ikke selv, at jeg er rigtig jazz sanger. 
Swing er mere min stil. Der er meget af det nye jazz jeg ikke kan finde rundt i. 
Så jeg er meget spændt på, hvad han sætter mig til. Hvis ikke, jeg kan høre en melodi bag det hele 
er det svært for mig at synge sangen.  
 
Jeg har fortalt om min kærlighed til Frank Sinatra, men der var jo også Nat King Cole og Mel 
Thorme’.  
En af de helt store var dansk – nemlig Gustav Winckler. Manden sang ubesværet over tre fire 
oktaver, og alt hvad han lukkede ud var vellyd. Jeg har altid syntes at han var bedre end Bing 
Crosby, selv om han også var en blændende sanger. Især i starten havde Gustav et nogenlunde 
identisk repertoire, og allerede da, var han langt bedre. 
Det er sjovt, at min plejefar, Vagn, samlede på disse store stemmer, da han ikke kunne synge en 
strofe selv. Det gik bedre på trompeten. Han var faktisk ikke dårlig. 
Som regel sang jeg bare efter pladen, og brugte den samme frasering som sangeren brugte. 
Det var min onkel der satte mig i gang med at lave mine egne fraseringer. 
Tit greb han trompeten og spillede med, og lavede lidt forsiringer på melodien. 
Ja, det var gode tider! Sagde Børge. Men det var jo også før… 
Han kæmpede med en klump i halsen. 
Jeg var med det samme klar over, at det ikke var et emne, vi skulle berøre alt for meget. 
 
Hvor mange skal der være plads til i dit Jazz værtshus! Skyndte jeg mig at spørge.    
Der skal højst være plads til 100, måske 150! Sagde han, ellers forsvinder det intime. 
Der skal stå nogle yderst kompetente kokke i køkkenet, som skal være up to date med hensyn til 
det nyeste udstyr. Kokkene skal være af den slags med ambitioner. 
Der skal nok lidt mere mad på tallerkenen her i Randers, vi er ikke så lette at imponere! Sagde han 
grinende. Vi laver en slags fussionskøkken med ingredienser fra Afrika Og Danmark.  
Det bliver dyrt at komme der, men det betyder ikke en skid. For dem der har råd til at komme der, 
er det bare et greb i tegnebogen. Til gengæld er de sikre på at få topunderholdning af skiftende 
Danske og udenlandske orkestre, lækre menuer, og salon musik med en lille kammertrio til at 
spille under middagen. Derefter en dans på det rimeligt store dansegulv.  
Vi har også et skide godt Big Band her i Randers, der har et meget stort repertoire. 



Med passende mellemrum vil far her gå på scenen og fyre et nummer af med Big Bandet, eller min 
egen lille trio. Der skal selvfølgelig sælges pakkerejser, med Jazz og med Hotelophold på Hotel 
Randers, og fribilletter til egnens seværdigheder.  
En enkelt Jazz festival kan det sikkert også blive til. Kan du ikke se det for dig?  
Og, nu kommer det mest geniale! Sagde Børge. Onsdag og torsdag rydder vi salen for borde og 
stole og spiller Rock og Blues.  
Der er en del steder her i byen man kan høre Rock, så vi kommer helt sikkert til at spille en masse 
Blues. Den ægte. Den originale.  
Det koster måske 200 kr. for at komme ind, eller 300, det er lige meget. Dem betaler de unge 
mennesker gladelig for, at komme ind og få sig en fed oplevelse. 
Og her sidder man her uden en krone på lommen! Sagde han, og lo. 
Ved du hvad Børge! Sagde jeg. Det er sgu da morsomt. De sidste ti femten år har jeg mere og mere 
tænkt på, at åbne min egen restaurant. Jeg skulle ikke lave mad (det ville være synd for gæsterne) 
men styre driften og sådan være lidt over det hele.  
Det kunne være, at vi skulle slå vores penge sammen, når vi har nogen. 
Ja! Sagde Børge, vi er nok nødt til at vente indtil vi har sparet nogle sammen, da jeg ikke tror, at 
banken vil låne os fem flade ører, ikke frivilligt, i hvert fald. Han grinede igen. 
 
Jeg spurgte hvordan du havde det i et køkken, fordi vi får gæster i morgen! Sagde jeg.  
Eller rettere sagt i dag, da klokken er over tolv. 
Der er ikke mange ben i det, da der kun er en masse grønsager der skal skrælles og snittes. 
Vi kunne jo snuppe en enkelt øl mens vi står og hygger os over det. 
(Jeg sendte Jens Jørgen Gruus en venlig tanke, altså, vi starter jo først på mandag, ikke) 
Jeg er med på den værste! Sagde Børge. Og blinkede til mig. 
 
Hvordan er din søster i grunden? Spurgte Børge. 
Jeg kender hende næsten ikke! Sagde jeg. Jeg har stort set kun været sammen med hende til 
mærkedage i familien. Da jeg kom på kostskole som ti årig, var hun kun et års tid. 
Min far var flyttet et stykke tid forvejen. Dels fordi min mor var ved at blive skør, dels fordi han 
havde mødt en ung kvinde i den lille menighed han tilhørte.  
Min far var prædikant. Til at begynde med var det kun i fritiden, senere blev det fuld tid. 
Det er meget få gange jeg har hørt min far prædike. 
Før jeg blev otte var jeg altid hjemme ved mor, når han var ude. 
Til sidst var han meget ude. Han var i hvert fald ikke hjemme. 
Han skred helt, da jeg var otte, og lod mig være alene tilbage med en kvinde der var godt på vej til 
at blive sindssyg. Det har jeg svært ved at tilgive ham for.  
Eller rettere sagt, det tilgiver jeg ham aldrig for. 
Nu sidder han, den skinhellige idiot, som Bossen her på jorden - hans stedfortræder om du vil - 
ovre i Ringkøbing i en fed villa med alt betalt, med dertil hørende underkuet kone. 
I stedet for at gøre noget ved problemerne, og få min mor til læge, stikker han bare af, og 
overlader mig - otte årige - Kurt til at klare paragrafferne.  
Jeg kunne mærke den forbandede klump i halsen, der altid rørte på sig, når jeg tænkte på min 
mor. 
Jeg var bange for hende indimellem. Sådan helt ud i tæerne.  



Sommetider når jeg kom hjem fra skole, sad hun stadigvæk på den samme stol i køkkenet, og 
kiggede ud i luften. Bjerget af cigaretskodder, stod langt op over kanten på askebægeret. 
Hun sansede ikke at få det tømt. Vi levede efterhånden også i en svinesti.  
Støvet lå tykt over det hele.  
Indimellem, når hun var klar i hovedet, hjalp vi hinanden med at støvsuge og gøre rent. 
Jeg elskede hende højt ved disse lejligheder, fordi hun var, som en mor skal være. 
Der var ikke langt mellem hendes knus, og hun fortalte mig mange gange, at hun elskede mig. 
Når vi var færdige med at gøre rent, hentede jeg grillmad, og så sad vi og smovsede i Kylling og 
pomfritter, og hyggede os til den store guldmedalje. Jeg elskede min mor. 
Dagen efter kunne hun dårligt nok kende mig. Hun kiggede godt nok på mig, men det var lige som 
om, at jeg var gennemsigtig. Mor er lidt træt i dag! Sagde hun, kan du ikke selv finde noget i 
køleskabet du kan spise.  
De må have lagt mærke til, at der var et eller andet galt, på skolen, for de gav mig et brev med 
hjem. Jeg tror ikke, at min mor nogensinde fik det læst, inden hun blev indlagt. 
Jeg kan godt forstå, at skolen havde mistanke om, at der var noget galt for, jeg har et par billeder 
fra den tid. En lille mager dreng, med et trist udtryk i hovedet. 
 
Jeg vendte nødigt ryggen til hende, og slet ikke ude i køkkenet, hvor alle knivene sad klar til brug i 
magneten. Hun tog kun knivene når hun skulle bruge dem i madlavningen, men hvor skulle jeg 
vide det fra. Jeg levede i konstant spænding 
Jeg havde endda en hængelås for mit værelse om natten. 
Senere da jeg kom på kostskole fandt deres læge ud af, at jeg havde mavesår. 
Og det skulle nok passe, da jeg havde gået med mavepine længe. 
Jeg ved ikke hvad statistikken siger om børn med mavesår, men der er sikkert flere, end man lige 
umiddelbart tror. 
Der var ikke én der fattede mistanke. Jeg handlede jo det meste ind, og sørgede for at hente dit og 
dat - på apoteket - og smøger på tanken. Så det blev kun til lidt nabosnak, og der var hun af en 
eller anden grund altid normal. Da det hele kulminerede, var der ikke mange der ville tro på, at 
hun var sindssyg. Det ville alle dem, der så hvordan hun smadrede apoteket fuldstændigt, gerne. 
 
Alt det her som jeg har fortalt dig Børge! Sagde jeg, har jeg kun fortalt om, en gang før, nemlig til 
min psykiater. Jeg regner med, at jeg kan stole på, at du ikke fortæller det videre. 
 
Selvfølgelig! Sagde Børge, jeg spurgte nu også kun om, hvordan din søster var. 
Jamen, jeg så hende kun i ferierne fra kostskolen! Sagde jeg. 
Hun var jo lille og irriterende dengang, så jeg holdt mig helst på afstand. 
Senere da jeg boede hos Mormor (og hende sætter jeg utrolig stor pris på) så jeg hende kun til 
mærkedage. Min Mormor og min fars nye kone kunne ikke så godt sammen, så det er 
forsvindende lidt, jeg har set Birthe, af den grund. 
Et par begravelser og et par bryllupper, det er alt. 
Jeg har selvfølgelig snakket med hende ved begge bryllupper, men husker ikke noget specielt. 
Hun var helt ung dengang, måske atten tyve. 
Så vidt jeg kan regne ud, må hun være midt i tredverne nu. 
 
Pudsigt nok kender jeg hendes mand Orla, fra før i tiden.  



Vi er nogenlunde jævnaldrende, og kom de samme steder. 
Jeg var ikke venner med ham, men jeg vidste hvem han var 
Han var en pigernes ven. En Don Juan uden lige. 
Uden tilsyneladende, at gøre noget som helst hang de om halsen på ham. 
Noget han tog med den største selvfølgelighed. 
 
Jeg prøvede selvfølgelig, at lure ham kunsten af, men det lykkedes aldrig. 
Hvis, han tilsyneladende ikke gør noget som helst, er det fandme da også svært, at lure ham 
kunsten af.    
Jeg måtte derefter konkludere, at nogen har det, og nogen har det ikke. 
Det eneste forhold jeg har været i – kort eller langt – er det med min kone. 
(den dumme kælling) 
Alle mine andre forsøg har været spildt. Mere eller mindre. 
Hvis det gik højt, kom jeg så langt som til entre’ døren, (som regel på fjerde eller femte) der stod 
jeg så stærkt svedende (fordi jeg var for tyk) og ville forfærdentlig gerne indenfor til lidt hjemlig 
hygge. 
Jeg havde ikke det ’der, Børge! Sagde jeg, men jeg har tænkt over en anden ting, 
Jeg gik aldrig 100 % ind for det. I virkeligheden gider du jo ikke! Sagde jeg tit til mig selv. 
Ved du hvad Børge! Sagde jeg, i de tre fire dage jeg har gået op og ned af dig, har jeg hygget mig    
helt utroligt meget, og nu skal vi ha’ os en kold godnatbajer. 
 
Efter morgenmaden og gymnastikken næste morgen satte vi os med en kop kaffe. 
Vi skal have ryddet lidt op! Sagde jeg. Ikke fordi min søster kommer, men fordi det trænger. 
Men først skal vi lave en dosmerseddel, over den Irske stuvning. 
Jeg er ikke den store dessertkok, så jeg tror vi køber noget is og noget blandet frugt. 
Det må vi hellere skylle ned med en god flaske portvin. Jeg noterede. 
Ellers drejer det sig bare om, at få købt en masse grønsager, få dem snittet og smidt i gryden. 
Hvordan har du det med snaps, Børge? Hvad mener du! Spurgte han.  
Der hører jo snaps til retten, men mine egne erfaringer, er ikke for gode! Sagde jeg.  
Folk bliver som regel tordnende berusede. Enten vil de ha’ trusserne, af en eller anden pige, eller 
også bliver de enige med sig selv om, at jeg trænger til én på hatten.  
Kan du ikke bare købe en halv! Sagde Børge. Så kan vi få et par stykker hver. 
Du er genial Børge! Sagde jeg, og noterede - ½ rød Ålborg. 
 
Det er alt for galt Birthe! Sagde jeg. Det havde du aldeles ikke behøvet. 
Hele min favn var fuld af de dejligste blomster i alle regnbuens farver. 
Skide da med det! sagde Birthe og lo. Det kostede kun 5 minutter i haven. 
Blomsterne gror jo som ukrudt, med det vejr vi har lige for tiden.  
Jeg kunne for resten næsten ikke kende dig! sagde Birthe, da jeg mødte dig forleden dag havde 
du stadigvæk resterne, af dit hår tilbage. Faktisk syntes jeg, at du ser betydelig bedre ud nu. 
Du er en skat! Sagde jeg, det var lige det jeg manglede at høre. 
 
Hej Orla! Sagde jeg og rakte ham hånden. Hvis jeg havde mødt ham på gaden kunne jeg ikke have 
genkendt ham. Vi var jo midt i fyrrerne begge to, men jeg syntes, at han var kommet til at se 



væsentligt ældre ud. Der var ikke meget af damernes ven tilbage. Der var heller ikke meget hår 
tilbage, og han havde gjort ligesom mig - taget konsekvensen - og raget resten af. 
Kom nu inden for! Sagde jeg, i skal hilse på Børge. 
Børge! Sagde Birthe, og lignede et helt spørgsmålstegn. Jeg troede du boede alene! 
Det gør jeg normalt! Sagde jeg, men der er sket nogle ting, som jeg vil fortælle om lidt senere. 
Børge hilste pænt på gæsterne. Udover sit nye tøj, havde han taget sit pæneste smil på. 
Man er aldrig i tvivl om, hvis der står en gryde med irsk stuvning og snurrer! Sagde Birthe. 
Denne lugt af kål og flæsk går igennem marv og ben, og hænger sig i gardinerne. 
Men for helvede, hvor er det en god spise. Orla og jeg har glædet os, lige siden jeg mødte dig i 
sidste uge. Hun kiggede på Orla. Er det ikke rigtig Orla? Orla nikkede. 
Orla var åbenbart en mand af få ord! Tænkte jeg, sådan set har han ikke sagt noget siden han kom. 
Det var ikke fordi han virkede vranten eller var på tværs, han var nok bare en mand af få ord. 
Nu må Børge lige underholde jer lidt, mens jeg gør maden klar! Sagde jeg. 
 
I løbet af den næste halve time snakkede jeg mere med Birthe, end jeg nogensinde havde gjort før. 
Hun var sjov og humoristisk, og var overhovedet ikke præget af vores forkvaklede opvækst. 
Hun var trods alt den der havde boet længst sammen med min far og min stedmor, så man skulle 
tro, at der hang et eller andet ved, men det gjorde der ikke, så vidt jeg kunne vurdere. 
Jeg ved godt, at du ikke gider snakke om familien! Sagde Birthe, men du slipper nu ikke helt. 
Jeg er nødt til at fortælle dig, at far er indlagt, og har spurgt efter dig. 
Er der nogen, der nogensinde har fortalt dig, hvorfor jeg er på kant med min far? Spurgte jeg. 
Hun rystede på hovedet. Ja altså! Sagde hun så. Far har fortalt lidt, for år tilbage. 
Mens Børge og Orla ryddede af efter stuvningen, fortalte jeg i korte træk Birthe min historie. 
Efter et par snapse og et par øl havde Orla fået mælet tilbage, kunne jeg høre. 
Snakken gik i hvert fald lystigt ude i køkkenet, hvor de åbenbart var blevet enige om at vaske op. 
Og det var jeg glad for. Der er ikke noget værre, end at vågne op til resterne af Irsk Stuvning. 
 
Jeg er glad for at du har fortalt mig det Kurt! Sagde Birthe, der er faldet nogle ting på plads her ved 
mig også. Mit forhold til far, var nemlig heller ikke noget at prale af.  
Det er ikke for meget sagt, at jeg blev holdt i stramme tøjler. Indtil jeg blev atten, var det stort set 
forbudt for mig, at gå uden for en dør. Selv efter min 18 års fødselsdag prøvede han, at kue mig til 
at blive hjemme om aftenen. Til sidst sagde jeg til ham, at jeg ville flytte hjemmefra, hvis ikke, han 
begyndte at opføre sig ordentlig. Han havde jo kun mig tilbage, da vi jo næsten aldrig så dig mere. 
Jeg havde jo en hel del at indhente, i forhold til de andre unge, så den fik ikke for lidt, med baller 
og fester i lange baner. Sommetider havde jeg ikke lyst, men gjorde det alligevel, bare for at trodse 
ham. 
Og så mødte jeg Orla. Han sad bare og så pissegodt ud ved et af bordene i Cafeteriet. 
Dengang havde han et helt hof af unge piger der sad og kiggede tilbedende på ham, men dem fik 
jeg hurtigt viftet væk. Vi supplerer hinanden godt! Sagde hun. Jeg er jo den udfarende, du ved. 
Hende, der hele tiden sidder og kæfter op. Orla er den stille grund og det dybe vand, eller hvad 
fanden det nu hedder.  
Af en eller anden grund kunne godt far godt lide Orla. Orla er jo klog, og ham og far har haft 
mange diskussioner om alt mellem himmel og jord. Uden, at blive uvenner. 
Han er jo omkring ti år ældre jeg, og var allerede dengang begyndt at undervise i Grenå. 
Og det var noget far respekterede.  



 
Var det ikke din telefon der ringede! Sagde Birthe. 
Det er Kurt! Sagde jeg. Lars Hald her, lød det i den anden ende af røret. 
Hej Kurt! Dit gamle cykelstativ, hvordan skær den! Råbte han. 
Han stod åbenbart udenfor et sted, for jeg kunne høre trafiktummel i baggrunden. 
Jo tak! Sagde jeg, den skær såmænd udmærket, men det er et dårligt tidspunkt, at ringe på, da jeg 
har gæster. Jeg var lige i nærheden, og så, at der var lys! Sagde han. 
Jeg har fået en helvedes masse gode ideer til dig og Børge. Jeg er jo en erfaren gammel rotte inden 
for det fag. Jeg har også stadigvæk en masse gode kontakter inden for musikverdenen. 
Jeg står med en pose øl, lukker du mig ikke lige ind? 
Hvad fanden har manden røget! Tænkte jeg, jeg har jo lige fortalt ham, at jeg har gæster. 
Jeg har gæster! Sagde jeg. Min søster og svoger er her. Vi er ved at ordne noget familiehalløj. 
Men vi kan godt lave en aftale. Hvad, om du skriver det hele ned, og kommer ned til mig på næste 
mandag, så kigger vi på det. Du er genial Kurt! Sagde jeg til mig selv, på mandag har vi været i 
København i to dage. Det er fandme bare i orden! Sagde Lars Hald. 
Nu må jeg hellere finde mig en bænk, og få drukket de skide øl. Min kone slår mig ihjel, hvis jeg 
drikker derhjemme. Hils de andre, og så ses vi på næste mandag. Hej med dig Kurt. 
  
Hvem var det? Spurgte Birthe. Det var én af de sædvanlige landsbytosser! Sagde jeg. 
Hvis du tror, at Auning har patent på dem, kan du godt tro om igen.  
Han er en sølle stakkel som jeg hjælper lidt engang imellem! Løj jeg. Det er jo ikke altid, at jeg har 
så meget at rutte med, men jeg har altid en lille skilling til dem der ikke har så meget som mig. 
Du er et godt menneske Kurt! Sagde Birthe. Gu er jeg ej! Tænkte jeg, og nu skal jeg fandme passe 
på, at jeg ikke lyder lige så skinhellig som min far. 
 
Børge og Orla kom grinende ud fra køkkenet med en flok øl i hver hånd. 
Nå! Sagde Børge, nu er der ren røv at trutte i, vi klarede lige opvasken. De satte sig ned. 
Jeg er glad for! Sagde Birthe, at du endelig er kommet ud af skabet Kurt. 
Stilheden oven på den melding, var en af dem, man kunne skære ud, og bruge som skakbrikker. 
Hvad fanden mener du med det! Sagde jeg, jeg er sgu da ikke Bøsse. 
Børge er, og det lægger han ikke skjul på. Du er vel nærmest stolt, ikke Børge? Børge nikkede. 
Det er sjovt! Sagde Birthe, det har jeg altid troet. Jeg ved godt, at du har været gift et halvt års tid, 
men var der ikke noget med, at du næsten blev voldtaget ind i ægteskabet. 
Det er fuldstændig rigtigt! Sagde jeg, men fordi man brænder nallerne én gang, kan man jo godt 
forsøge sig igen. Jeg har faktisk kendt utallige kvinder siden jeg var gift med Elise. 
Ikke ganske i overensstemmelse med sandheden! Tænkte jeg. Men det rager ikke dem. 
Hende gider jeg ikke snakke om, (den dumme kælling) er der mere snaps?  
 
Det udviklede sig til en utrolig hyggelig aften. Efter desserten og Portvinen, gik vi over til den Irske 
kaffe. Tørsten holdt vi stangen med lidt kolde øl. Orla livede gevaldigt op, og jeg kunne så småt 
forstå, hvad min søster så i ham. Han var vel bare genert! Tænkte jeg. 
Det var han ikke mere. Han og Børge sad med hinanden om halsen og skrålede i vilden sky. 
På et tidspunkt skrålede de så meget, at naboerne begyndte at banke på væggen.  
Det var nu ikke noget de tog sig synderligt af, da de bare skrålede en tand højere. 



Til sidt var jeg nødt til at dæmpe dem en smule ned. Det var jo ikke sikkert at vores lille 
Københavnertur holdt vand, og så skulle jeg tilbage, og trækkes med de gamle naboer igen.   
Så, der var ingen grund til at bryde alle broer.  
Jeg vil ønske af hele mit hjerte, at i får held med jeres planer! Sagde Birthe. 
Og hvis du kommer på Værket, er vi de første der køber billetter. 
I er så søde begge to! Snøvlede Børge. Han lignede én der trængte til en lille lur.   
Men, hvad fanden, det gjorde vi andre også efterhånden.    
    
  

Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Femte kapitel 
 

Jeg vågnede ved, at telefonen ringede. Jeg lå på min sofa inde i stuen da jeg havde overladt Birthe 
og Orla dobbeltsengen. Den sidste bus var kørt for længst, da vi blev enige om at gå i seng.          
Jeg havde siddet og snakket lidt med Birthe over en øl efter, at Børge og Orla havde lagt sig.         
Du må selvfølgelig selv om, om du vil besøge far! Sagde hun, men jeg ved, at han vil blive meget 
glad, hvis du kommer. Jeg ved godt, at han er ved at vaske tavlen ren, men det er, fordi han kører 
på det sidste, og det ved han godt selv. Jeg ved godt, at du ikke vil tro mig, når jeg fortæller dig, at 
far har forandret sig i de sidste år. 

Savnet af børnebørn har også været stort for ham. Det kunne vi ikke klare for ham, da jeg 
desværre ikke kan få børn. Det har også været et savn for mig og Orla, det der med børnene, men 
mit arbejde i børnehaven kompenserer så rigeligt for det. Indimellem er jeg dog skide glad for, at 
der ikke er en håndfuld snottede unger i huset, når jeg kommer træt hjem fra arbejde.                
Orla underviser jo unge mennesker, og får også dækket sine behov i den retning.                          
Men selvfølgelig, det bliver jo aldrig det samme som, at have sine egne.  

Helt alvorligt Kurt! Sagde hun. Hvordan går du i grunden og klarer dig?                                               
Det går ganske udmærket! Sagde jeg. Det skraller lige af.                                                                          
Gu gør det ej! Sagde jeg så. Jeg har ikke rigtig haft det godt i mange år.                                             
Det er ikke det legemlige jeg taler om, men min psyke.                                                                         
Min mor var jo skingrende sindssyg, og jeg har altid været bange for, at det var arveligt.                
Jeg har også altid været utrolig dårlig til, at fastholde et arbejde, og det har bestemt ikke gjort det 
nemmere for mig. Jeg tror, at jeg højest har arbejdet et år sammenlagt, i de snart mange år jeg har 
boet i Randers Kommune. Til gengæld må jeg være den person i hele landet der har flest 
kursusbeviser. Jeg har endda det store kørekort til lastbil og bus.  

De manglede buschauffører på et tidspunkt og min sagsbehandler og jeg blev enige om, at det var 
noget for mig. Det var det ikke, da mit nervesystem slet ikke kunne klare det ansvar man har som 
buschauffør. Det værste var myldretiden.  
Sådan set er der altid myldretid i Randers, da næsten al trafik der skal nordpå, er nødt til at køre 
igennem Randers. For den sags skyld kunne jeg heller ikke klare alle skolebørnene. 



Det forekommer mig, at børn er frækkere og mere uopdragne end de var i min tid, men det kan du 
bedre udtale dig om.  
Der er stort set ingen børn og unge der kunne finde på at rejse sig op for en ældre medpassager. 
Jeg så i hvert fald ingen. Jeg var der et par måneder, og så var det slut. 
Jeg har også været ”tung i arbejde” utallige steder. I børnehaver (og det var en stor fejl) og 
fritidshjem. Omsorgsarbejde har jeg også lavet en del af, og det er nok det som har givet mig mest. 
Jeg har altid fulgt reglerne til punkt og prikke for, hvis man først ryger ud af systemet, er der 
næsten ingen vej tilbage. 
De par gange jeg er blevet fritaget for aktivering, har jeg haft lægeattester fra både min læge og 
min psykiater.  
Det bedste der er sket mig, i mange år, er mit møde med Børge, og hans vidunderlige talent. 
Uden at det skal misforstås er det ikke for meget at sige, at jeg elsker den mand. 
Han har et talent, som man skal lede meget længe efter, og jeg håber dybt og inderligt at han får 
levet alle sine drømme ud.  
Selvfølgelig håber jeg også på, at vi begge to, tjener en helvedes masse penge. Jeg glæder mig, til 
den dag, hvor jeg kan fortælle ham, at han har fem millioner hits på You Tube. 
Nu skal du ikke tro, at jeg vil nasse på ham. Jeg kommer i høj grad til at arbejde for pengene. 
Jeg kommer mere eller mindre til at styre hans liv, og det har han ikke det fjerneste imod. 
Børge er et følsomt gemyt, og han har det bedst i faste rammer, og faste øvetider. 
Og dem kommer jeg til at give ham. 
Jeg kiggede på mit ur. Hold kæft! Sagde jeg, klokken er snart tre, tror du ikke, at det er på tide, at 
vi finder vores seng. 
 
Telefonen ringede igen. For satan da også! Tænkte jeg. Hvem fanden kan finde på, at ringe så 
tidligt. Jeg satte mig op, mens jeg prøvede på at åbne mine øjne. 
Kurt her! Sagde jeg med en rusten stemme. Jeg rømmede mig. 
Hva så Kurt, din gamle sangskjuler! Var der en stemme der sagde - det er Lars Hald. 
Jeg har fået en genial ide! Råbte han. Jeg kan høre Opera i Børges stemme, og han skal fandme 
ikke synge Jazz. Der er ikke nogen der gider, at høre Jazz mere.  
Han synger nærmest Baryton nu, men med den rigtige træning, kan han sagtens synge sig op til 
Tenor. Du ved garanteret godt hvor populære, selv store og fede Operasangere er i den brede 
befolkning. Vores verdensberømte sanger Lauritz Melchior startede også som Baryton, og han 
klarede sig da meget godt.  
Lars! Sagde jeg, aftalte vi ikke, at vi skulle mødes på mandag.  
Desuden er vi ikke kommet ud af sengen endnu.  
Det var lidt af en fest! Sagde han, klokken er snart tolv. 
Jeg kiggede på mit ur. Han havde minsandten ret, der manglede kun fem minutter. 
Jeg kunne høre, at Børge var i bad. Han sang som sædvanligt. 
Der er også en anden ting ved det! Sagde Lars. Som Jazz sanger kommer han til at synge for 
småører, mens han som Operasanger næsten selv kan bestemme sit honorar. 
Mange af de dygtige Operasangere lærer partierne til otte - ti Operaer, og dem kan de rejse rundt 
med i årevis, og tjene gode penge. Særdeles gode penge. 
Jeg må indrømme, at jeg lyttede mere koncentreret nu, end jeg gjorde i starten. 
Har du forstand på det her, Lars? Spurgte jeg.  
Har du nogensinde hørt, at jeg har udtalt mig om noget som jeg ikke har forstand på! Sagde han. 



Ja, det har jeg fandme hørt mange gange! Tænkte jeg. 
Jeg har i tonsvis af Operaplader! Sagde han, og hver aften når min kone er gået i seng tager jeg 
mine høretelefoner på og surfer på nettet efter store stemmer.  
Jeg kan sgu da godt mærke, at jeg ikke er din kop te Kurt! Men skal vi så ikke gøre det for Børges 
skyld. Jeg har drukket mange bajere sammen med Børge, og jeg kender ikke et mere elskeligt 
menneske. Med alt det lort han har været igennem, fortjener han at komme på den grønne gren. 
Jeg har nogle Opera noder til at ligge og hvis, i får brug for dem, ringer du bare.   
Jeg har været på Kraks, for at kigge efter sanglærere, men du skal til Århus for at finde 
kapaciteterne, og der er én jeg vil anbefale, nemlig Thormod Nielsen. 
Jeg kender ham ikke personligt, men udover, at han var en fremragende sanger er han også en god 
pædagog. Det koster kun en time i første omgang, men så ved i også hvor i står. 
Jeg var i mellemtiden blevet helt vågen. Hvor lang tid tager det at uddanne en Operasanger? 
Spurgte jeg. Det tager selvfølgeligt nogle år! Sagde Lars, men der er mulighed for at tjene nogle 
penge ved at synge i andre sammenhænge. 
Det er selvfølgelig Børge der skal bestemme! Sagde jeg. Jeg får en lille sludder med ham når min 
søster og mand er taget hjem til Auning, og så vender vi tilbage. 
Til de fleste af noderne har jeg også musik og sang på CD er! Sagde han, dem kan i låne på 
ubestemt tid. Altså, hvis det bliver aktuelt. 
Det er bare i orden Lars! Sagde jeg. Det var lige før jeg begyndte, at kunne lide manden.  
Hils Børge! Sagde han, og afbrød forbindelsen. 
Børge kom ud fra badeværelset i det samme. Godmorgen Kurt! Sagde han, så er der klar til den 
næste. Han sendte mig et smil, der lyste op i hele hans ansigt. 
Godmorgen! Sagde jeg.  Når du har fået tøj på, gider du så hente noget morgenmad til os? 
Køb 10 blandede rundstykker og fire stykker morgenbrød. Selvfølgelig Kurt! Sagde han. 
 
Her! Sagde Birthe, er fars stuenummer på Skejby. Det er en enestue! Tilføjede hun. 
Du vil gøre mig meget glad, hvis du vil besøge ham. 
Jeg skal se hvad jeg kan gøre! Sagde jeg, men jeg lover ikke noget. 
Tak for den her gang! Sagde hun, det har været utrolig hyggeligt – ikke også Orla.  
Orla nikkede. Han havde igen transformeret sig om, til den tavse Dansker.  
Det gjorde ikke noget, for nu vidste jeg, at det kun dækkede over et følsomt gemyt. 
 
Skal vi ikke springe morgengymnastikken over i dag? Spurgte jeg. 
Klokken er snart to, og jeg kan godt mærke, at jeg er ved at blive en halvgammel støder. 
Hvor mange øl er der tilbage?  
Børge gik ud i køkkenet og åbnede køleskabet. Fem! Sagde han. 
Ta’ to med ind. Jeg tror, at vi vil have godt af en lille opstrammer! Sagde jeg. 
Jeg rejste mig og fandt hashklumpen frem. Jeg havde gemt den i foden af en standerlampe. 
Nu skal vi fandme ha’ en fed og en bajer, syntes du ikke vi fortjener det? 
Hvis der er nogen, der fortjener det, er det os! Sagde han grinende. 
 
Børge! Sagde jeg. Hvordan er dit forhold i grunden til Opera. 
Til Opera! Han kiggede forbavset på mig. Hvorfor spørger du om det? 
Jeg har fået en opringning fra en kapacitet inden for området! Løj jeg, og han mener bestemt, at 
du har en stemme der vil vælte hele Operaverdenen om på den anden side. 



Jeg kan godt lide at høre Opera! Sagde han. Jeg kan også godt lide Peter Belli og Birthe Kjær for 
den sags skyld. Jeg kan lide alt med sang simpelthen. 
Jeg så også, da Paul Potts vandt den Engelske X Factor for nogle få år siden. 
Jeg kendte godt sangen, og prøvede at synge med, men jeg kunne slet ikke tage de høje toner. 
Det er der mange af de professionelle der heller ikke kan! Sagde jeg, men det er kun et spørgsmål 
om træning. Du har det man kalder en høj Baryton, eller en lys Baryton om du vil. 
Hvis stemmen bliver lagt rigtigt, får du ikke besvær med de høje toner. 
 
Der er også en anden grund til at overveje det, og det er pengene. 
Der er ti gange flere penge i Opera, end der er i Jazz. De rigtigt dygtige Operasangere, kan næsten 
selv bestemme deres honorar. Jeg tør næsten ikke tænke på hvor mange millioner de tre tenorer 
har til at stå på deres bankbog. Du kender jo noderne og kan synge fra bladet, ikke! Han nikkede. 
Allerede der, har du en stor fordel frem for andre! Sagde jeg. For de fleste Operasangere går vejen 
over Musikkonservatoriet, eller Operaskolen, men det behøver du ikke, da du kan indøve partiet 
med din sanglærer. De fleste sangere starter med at lære noder og musikteori, og det går der 
nogle år med. Det kan du springe over, og gå direkte til uddannelsen af din stemme. 
 
Er du sikker på, at jeg kan alt det der Kurt! Sagde han. Jeg er 100 % sikker! Sagde jeg. 
Ved du hvad Børge, du kan gøre hvad som helst med den stemme du er begavet med. 
Det er jo ikke bare mig der syntes, at du har en god stemme, det syntes vi alle sammen. 
Hvis du er med på den, har jeg adressen på en utrolig god sanglærer i Århus. 
Jeg vil betale en time ud af min egen pung, hvis du vil benytte dig af det. 
Hvis han vender tommelfingeren nedad, tager vi toget til København på lørdag. 
Børge rakte hånden frem, og jeg greb den.  
Du laver den næste fede! Sagde jeg, jeg har lige et par opkald. 
  
Vi har en tid på fredag kl. 16 sagde jeg, og Lars Hald kommer ned senere i dag med nogle noder og 
noget musik du skal lytte til.  
Lars dukkede op ved 5 tiden, for en gangs skyld ædru, og han havde noder med til de næste tredve 
år. Hvad vil du syntes, at Børge skal ha’ med til Thormod Nielsen den første gang? Spurgte jeg. 
Den skal ikke være for svær! Sagde Lars, det skal være én han behersker nogenlunde, altså rent 
teknisk. Jeg har tænkt på Enkevalsen, fra den glade enke, da den kan synges, af både en Tenor og 
en Baryton. Og så ligger den ikke vanvittigt højt for Børge. 
Og så kunne i fandme godt ha’ ventet med, at fyre den fede til jeg var kommet, det stinker af 
helvede til. Børge og jeg kiggede på hinanden, hvorefter vi brød ud i latter. 
Børge hikstede jeg! Gider du lave en fed. Selvfølgelig Kurt! Sagde Børge fnisende, kommer med det 
vuns. 
De næste par dage var vi utroligt seriøse. Den glade enke blev spillet forfra og bagfra i en 
uendelighed. Jeg tog en snak med alle naboerne, og der var ikke den fjerneste utilfredshed. 
Næsten alle gik på arbejde om dagen, og der kunne vi boltre os som vi ville. De ville selvfølgelig 
gerne have lidt fred om aftenen, og det fik de så. 
 
På slaget 16 ringede vi på døren til Thormod Nielsens lejlighed. 
En dame midt i tresserne lukkede op med et venligt smil. Gå i bare ind i stuen! Sagde hun, min 
mand er lige på toilettet, og han kommer snart. 



Jeg kiggede mig nysgerrigt omkring. Værelset blev brugt udelukkende til sangundervisning, kunne 
jeg se. Det domineredes af et kæmpeflygel der stod i det ene hjørne. Udover flyglet var der et 
stort skab – indeholdende noder og bøger om musik. På væggene hang der utallige fotografier af 
Thormod Nielsen i sine glansroller. Det var med en vis ærefrygt at Børge og jeg kiggede på 
fotografierne. Børge havde klar sved på panden, kunne jeg se.  
Det kunne selvfølgelig skyldes trappen op til fjerde, men det var sikkert nervøsitet. 
Træk vejret dybt! Sagde jeg til ham, og prøv at slappe af i hele kroppen. 
Hvis jeg slapper mere af! Sagde han, så laver jeg bare i bukserne. Vi grinede begge to. 
 
Døren gik op, og ind kom Thormod Nielsen. 
Han var en høj kraftig mand i sin bedste alder. Han havde det meste af sit hår tilbage, og mit 
umiddelbare indtryk af ham var godt. Han havde en masse smilerynker omkring øjnene, og det 
tydede på humoristisk sans. Ham bliver Børge glad for! Tænkte jeg. 
Han rakte en hånd frem på størrelse med en skovl. Goddag og velkommen sagde han. 
Værsgo, sid ned! Sagde han, og pegede på et par pindestole. 
Han satte sig på klaverbænken og kiggede smilende på mig. Nåh! Sagde han, du vil gerne være 
sanger. Absolut ikke! Sagde jeg, det vil synd for dem der skal lytte til mig. 
Det er Børge her, der har stemmen. 
Har du forberedt noget til i dag, eller skal vi finde et eller andet i reolen! Spurgte han. 
Jeg har kigget lidt på Enkevalsen fra den glade Enke! Sagde Børge. 
Aha! Sagde Thormod, min kones yndlingsmusik. Hun har i sin karriere sunget Hannah Glawari et 
par hundrede gange. Jeg tror, hun har slidt fire fem Grev Daniloer op.  
Min kone er også Operasanger! Sagde han forklarende. Vi mødte hinanden på Operaen i Berlin 
først i halvfjerdserne, hvor vi stort set startede på samme tid. 
Vi talte jo tysk alle sammen, det var først da jeg hørte hende bande på godt gammeldags jysk, at 
jeg fandt ud af, at hun var dansk. Jeg er jo fra Århus, og hun kom såmænd fra Egå, en lille snoldet 
by 6 – 8 km. uden for Århus.   
 
Jeg er jo ikke pianist! Sagde han, jeg kan kun spille små lette ting, og lidt skalaer. 
Det plejer også at være nok, da det er sangen der er i højsædet. 
Kom her over! Sagde han til Børge. Nu varmer vi lige din stemme op med nogle øvelser. 
Efter fem minutter holdt han inde, og kikkede granskende på ham. 
Hvor har du gået til sang før? Spurgte han. Jeg har aldrig gået til sang før! Sagde Børge.  
Det her er mit livs første sangtime. 
Du har en rigtig smuk stemme Børge, og jeg er utrolig glad for, at du valgte mig som sanglærer. 
Du har lavet nogle ting under disse øvelser som tog mig flere år om at lære. 
Din højde er ikke for overbevisende, men det er kun et spørgsmål om tid, så kravler du op på det 
høje c.  
Jeg tror jeg vil invitere min kone til at spille. Hendes bifag på Konservatoriet var klaver, og det er 
hun noget bedre til end mig. Han rejste sig og gik hen og åbnede døren ind til den anden stue. 
Edith! Råbte han, kan jeg få dig til at spille Enkevalsen. 
Hun kan nok ikke lade være med at synge med! sagde Thormod, det er jo en duet. 
Edith kom smilende ind, nikkede til os, og satte sig ved Klaveret, og slog et par akkorder an. 
Og Børge begyndte at synge. Han havde fået mod på det, kunne jeg høre. 
Væk var nervøsiteten, tilbage stod der en mand der elskede at synge. 



I omkvædet begyndte Edith at synge med, og de hår jeg ikke havde mere, begyndte at rejse sig. 
Thormod så yderst tilfreds ud. Faktisk smilede han over hele hovedet. 
Hvad syntes du Edith? Spurgte Thormod. 
Jeg har aldrig hørt noget lignende! Sagde hun, dig ville jeg gerne have haft som fast makker da jeg 
stadigvæk var aktiv. Jeg har på fornemmelsen, at du kan gøre hvad som helst med din stemme. 
Børge! Sagde Thormod, hvis du passer dine ting, og dine øvelser, står døren vidtåben ind til en 
enestående karriere. Jeg garanterer for, om 4 – 5 år har det Kongelige teater ikke råd til at 
engagere dig, da du vil sprænge deres budgetter. 
Du skal helt sikkert regne med at det meste af din karriere kommer til at ligge i udlandet.  
Men det skal du ikke være ked af, det er nemlig der pengene ligger. 
 Se, det var jo lige det, jeg gerne ville høre! Tænkte jeg. 
 
Hvordan har du det med noder? Spurgte Thormod. 
Jeg har det godt! Sagde Børge, min Danske onkel underviste mig i nodelære og rytmik nogle år. 
Jeg kan sagtens finde ud af, at synge en sang fra bladet. 
Thormod rejste sig, og gik hen til reolen hvor noderne stod. 
Han kiggede lidt på titlerne og fiskede et partitur frem. Bajadser stod der udenpå. Det er ikke fordi 
jeg ikke tror på dig Børge! Sagde han, men jeg vil gerne høre dig synge Canios Arie.  
Du behøver ikke synge højt, jeg skal bare høre din fornemmelse for pauser og nodeværdier.  
Da Børge havde sunget hele sangen, blev der et øjebliks tavshed. 
Er du sikker på, at du aldrig har hørt sangen før? Spurgte Thormod. Aldrig! Sagde Børge. 
Fremragende! Sagde Thormod, det må være min lykkedag i dag. 
 
Vi skal også lige have talt om det rent praktiske! Sagde Thormod. 
En time er 45 minutter. Der går som regel et kvarter med at sige goddag og farvel. 
Der betales fra gang til gang, og honoraret er 500 kr. Det er lidt mere end nogle, af de andre tager, 
men til gengæld er jeg den bedste, sagde han uden falsk beskedenhed. 
For eftertiden får du den tid som du har i dag, altså fredag kl. 16.  
Børge og jeg kiggede på hinanden. Det er cirka det dobbelte af, hvad jeg havde regnet med! 
tænkte jeg. Vi kunne heller ikke blive ved med at bruge Jens Jørgen Gruuses penge. 
 
Hvordan lyder det i jeres ører? Spurgte Thormod. 
Må jeg lægge kortene på bordet! Sagde jeg. Indtil for godt en uge siden var Børge subsistensløs. 
Jens Jørgen Gruus hørte Børge synge ved et privat arrangement, og tabte både næse og mund. 
Børge har nemlig både Swing og Jazz i stemmen. Jens Jørgen Gruus tror så meget på Børge, at han 
på stedet udbetalte nogle få tusinde kr. så vi kunne klare os i den første tid i København. 
Han har beholdt sin lille ungkarlehybel i Nyhavn, og det var meningen vi skulle bo der. 
Vi har underskrevet en slags kontrakt, som vi nok er bundet af. 
Vi har brugt omkring 1000 kr. på tøj til Børge, men ellers er de fleste af pengene intakte. 
Jeg har en smule i baghånden, så det bliver ikke noget problem, at få dem betalt tilbage. 
Børge har ingen indtægt, og jeg er pt. på bistand, da jeg har haft nogle personlige problemer. 
Vi var sådan set på vej til København, da en god ven og Operakender, hviskede mig i øret, at Børge 
var Operasanger og ikke Jazzsanger. 
Og det vil jeg give Operakenderen ret i! Sagde Thormod. 
Hvad siger du Børge? Spurgte Thormod. Vil du synge Opera, eller vil du synge Jazz. 



Jeg elsker Jazz! Sagde Børge, men den oplevelse jeg har haft her i dag vil jeg aldrig glemme. 
Da din kone begyndte, at synge med på omkvædet, kunne jeg mærke at mine hår rejste sig på 
hovedet. Det er den største musikalske oplevelse som jeg har haft. 
Hun har en fantastisk stemme, af hendes alder. 
Vi synger skam også stadigvæk sammen! Sagde Thormod. Et par gange om måneden synger vi 
rundt omkring på plejehjemmene i kommunen. 
Jeg har et tilbud til dig! sagde Thormod. Jeg sad og tænkte på, at give dig en friplads, men jeg 
syntes, at du skal give mig et symbolsk beløb hver gang. Hvad siger du til 100 kr? 
Igen kunne jeg se, at Børge kæmpede med klumpen i halsen. 
Han opgav at sige noget, og rakte sin hånd frem. Thormod greb den og rystede den kraftigt. 
 
I mellemtiden havde jeg taget en beslutning. 
Børge har slået sine teltpæle op ved mig! Sagde jeg. Vi skal have bragt hans papirer i orden, og vi 
skal have ham tilmeldt på arbejdsformidlingen. Og så skal vi have fundet noget arbejde. 
Når jeg siger vi, mener jeg selvfølgelig også mig selv. 
 Jeg ved bare ikke rigtigt hvad vi gør ved Jens Jørgen Gruus. 
Har du et telefonnummer på ham? Spurgte Thormod. 
Overlad det bare til mig! Sagde han, jeg har været sammen med ham flere gange i selskabeligt lag. 
Før han døde, var hans far en af mine bedste venner.  
Hvis ikke, i hører noget inden næste fredag kan i gå ud fra, at det er i orden.  
Men husk endelig at overføre pengene til ham.  
Det ringede på døren. 
Nåh! Sagde Thormod, nu står den næste og tripper. 
Vi rejste os, gav ham hånden, og med et på gensyn, stod vi lidt efter nede på gaden igen. 
Nu trænger vi fandme til en øl! Sagde vi i munden på hinanden. 
 
Vi havde set en lille Cafe’ med udendørs servering, da vi var på vej til Thormod. 
Sådan set vidste jeg godt, at den lå der, da jeg kom der en del, da jeg boede i Århus. 
Cafeen hed Bro Cafe’ og startede serveringen allerede i 1899.  
Den kilede sig ind på et lille hjørne af Frederiks alle’ og Kriegersgade. Klods op af banegraven.  
Vejret var godt, så vi besluttede os for, at sidde udendørs. 
Jeg bestilte to halve fad, af en sød og venlig servitrice, der åbenbart godt kunne lide mørke mænd, 
da hun helt åbenlyst flirtede med Børge. 
Det var en god oplevelse Kurt! Sagde Børge. Da hun begyndte at synge med, kunne jeg mærke at 
det rislede ned af ryggen på mig. Jeg har faktisk aldrig oplevet noget lignende. 
Jeg fatter ikke, at man i den alder stadigvæk kan have sådan en stor stemme. 
Det er jo medfødt Børge! Sagde jeg, akkurat lige som ved dig. 
Og så er hun jo så heldig, at have en sanglærer lige ved hånden. Skål! Sagde jeg. 
 
Jeg har et forslag! Sagde jeg. Først om fremmest skal vi have os noget arbejde, og så skal vi have 
ordnet dine papirer. Jeg syntes at du skal blive boende hos mig, ligeså længe du vil. 
Når vi får arbejde, skal du selvfølgelig betale halvdelen af huslejen, men ikke før. 
Jeg vil ikke lægge skjul på, at det da også er en fordel for mig, da jeg halverer min husleje. 
Men det vigtigste er stadigvæk, at få ordnet dine papirer. 



Jeg syntes, at vi allerede på mandag skal tage en lille runde til de forskellige Kommunale kontorer 
og få udfyldt dine papirer. Jeg skal nok tage med dig som støttepædagog. 
Det værste er jo nok, at de modregner i min bistand, hvis jeg får en lejeindtægt, så derfor er det 
vigtigt, at vi får noget arbejde. På søndag køber vi 3 – 4 aviser, og kigger jobannoncer. 
Det ville være dejligt, at komme Arbejdsformidlingen i forkøbet. 
Der er heller aldrig noget ordentligt arbejde. Og det der er, er man ikke kvalificeret til. 
Så ender man i en eller anden aktivering, hvor man tager arbejdet fra én, som de ellers skulle have 
betalt fuld løn for. Jeg taler af erfaring! Sagde jeg. Skål gamle dreng! 
 
Hvis ikke jeg havde mødt dig Kurt! Sagde Børge, så ved jeg ikke hvordan det hele var endt. 
Jeg har haft mange dårlige perioder, men den sidste her var ligegodt den værste. 
Jeg havde jo stort set kun det tøj jeg gik og stod i.  
Jeg syntes, at vi kommer ualmindelig godt ud af det sammen.  
Så, hvis du føler, at du kan have mig boende, vil jeg blive meget glad. Og taknemmelig. 
Jeg kunne mærke, at han igen kæmpede med sine følelser. 
Selvfølgelig vil jeg gerne have dig boende, ellers sagde jeg det ikke! Sagde jeg.  
Det skal nok gå alt sammen, men vi er nødt til at hjælpe hinanden. 
Og på et eller andet tidspunkt, når du er rig og berømt, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at du 
bliver, er det din tur til, at betale lidt tilbage. 
Nu mens vi taler om penge, er der noget jeg ”glemte”, at sige til Jens Jørgen Gruus. 
Du ved godt, at min mor døde for nogle få år siden. Han nikkede. 
Der var en lille arv, som jeg selvfølgelig har betalt skat af. Det slipper man jo ikke for. 
Jeg har stadigvæk nogle få tusinde, som de ikke må vide noget om på bistandskontoret, 
og det er dem vi skal leve af, indtil vi får noget at rive i. 
Du kan heller ikke blive ved med at gå rundt uden fem flade ører på lomme. 
Du skal selvfølgelig betale dem tilbage, når du kommer ovenpå igen, men det haster ikke. 
 
Jeg bestilte to Fadøl mere. Da jeg fandt min tegnebog frem, fik jeg øje på den lap papir, som jeg 
havde fået af Birthe, med min fars stuenummer på. 
Jeg kiggede på mit ur. Den var lige 6.  
Børge! Sagde jeg, er du med på, at vi besøger min far på Skejby, inden vi sætter næsen mod 
Randers. Selvfølgelig er jeg det Kurt! Sagde han. 
Vi kunne godt bruge en lille bil! Sagde jeg, det er lidt bøvlet det her. Har du kørekort? 
Ja! Sagde han, det fik jeg da jeg arbejdede på lagerhotellet nede i Haderslev. 
Det var simpelthen nødvendigt. Jeg har endda til Truck. 
Vi må jo se, om vi kan få råd til en lille brugt bil engang! Sagde jeg.  
Det ville jo også være rart nu, hvor du skal køre til Århus hver uge.   
Hvordan har du det med sprog? Spurgte jeg. Taler du nogle fremmedsprog? 
Vi havde jo Engelsk i skolen! Sagde han, og så lærte jeg en del Tysk da jeg arbejdede i Haderslev. 
Man synger jo mest på Tysk eller Italiensk! Sagde jeg. Ville du have mod på, at modtage lidt 
Italiensk undervisning engang imellem. Det bliver nok også i Århus, da jeg aldrig har hørt om 
nogen der giver undervisning i Italiensk I Randers, men det kan vi undersøge. 
Der er mange sangere der synger på Italiensk uden at ane en skid om, hvad de står og synger. 
Og så er det svært at lægge de rigtige følelser i.   
Alt det, der kan gøre min sang bedre, er jeg med på! Sagde Børge. 



Jeg åbnede forsigtigt døren ind til min fars stue. 
Jeg svedte kraftigt kunne jeg mærke. Min mund var tør, selv om vi lige havde drukket en øl i 
Kantinen. Jeg var nødt til at drikke den øl, ikke fordi jeg var tørstig, men for, at kunne styre 
nerverne. Børge havde købt sig en øl og en avis, og havde sat sig til at vente. 
Jeg overvejede, om jeg skulle købe en buket blomster, men besluttede at lade være. 
Min far sad i en kørestol, med ryggen til mig, og kiggede ud af vinduet.  
De var ved at bygge de nye afdelinger, så der var nok at kigge på. 
Jeg rømmede mig. Tag bare tallerkenen! Sagde han, min appetit er ikke for god i dag. 
Far! Sagde jeg, Det er Kurt. Jeg kunne se på hans ryg, at han stivnede.  
Er det dig Kurt! Sagde han, er det virkelig dig. Han drejede kørestolen så han sad med front imod 
mig. Du er blevet skaldet! Var det første han sagde. Jeg nikkede. Det er du også! Sagde jeg. 
Ja, sagde han, det er kemoens skyld, men lidt hår fra eller til betyder ingenting i det store 
regnestykke. Du drømmer ikke om hvor glad jeg er for at se dig. 
Især her i de senere år har jeg stedse fået det dårligere og dårligere over vores forkvaklede 
forhold.  
Kurt, du må tro mig på mit ord, når jeg siger, at jeg ikke var klar over hvor syg din mor var. 
Hun var lidt deprimeret engang imellem, men hvem er ikke det. 
Jeg havde ingen anelse om dengang, at hun ville ende på den lukkede afdeling. 
Faktisk har jeg besøgt hende mange gange med en buket blomster, selv om hun ikke kunne kende 
mig. Det gav et stik i mig, det var mere end jeg kunne overkomme. 
 
Lynet slog ned i mig, da jeg mødte din stedmor.  
Jeg strittede imod, men jeg kunne ikke stille noget op. 
Hun viklede mig ganske langsomt om sin lillefinger og der sidder jeg endnu. 
Du må endelig ikke tro, at det var nemt for mig, for min kristne tro tillader ikke den slags. 
Det var også din stedmor der fandt på, at du skulle på kostskole. 
Jeg strittede længe imod, men måtte som sædvanligt bøje mig for din stedmors jernvilje. 
Jeg må så til gengæld indrømme, at det var mig der smed dig ud, da du havde gået i 3 – 4 år uden 
at lave noget. Jeg har aldrig kunnet klare lediggang, heller ikke fra min egen søn. 
Du må undskylde hvis jeg snakker for meget! Sagde han, men jeg har så meget der skal ud. 
Jeg har spurgt Birthe mange gange om hun så noget til dig, men det gjorde hun ikke. 
Jeg har lige haft besøg af Birthe og Orla! Sagde jeg, det er derfor, at jeg sidder her. 
Det var godt! Sagde han. Du må sørge for at holde kontakten, der er jo ikke så mange tilbage af 
familien. Og nu bliver der snart én mindre! Sagde han. 
Far! Sagde jeg, lad være med at sige sådan noget, de er jo utroligt dygtige nu om stunder, og der 
kommer nye metoder snart hver dag. Ikke til den slags jeg fejler! Sagde han. 
Lægerne har givet mig 2 – 3 uger, hvis det går godt. 
Hvad laver du for tiden? Spurgte han.  
Jeg har tumlet lidt rundt! Sagde jeg, men jeg er nu endelig kommet på den rigtige hylde, da jeg er 
blevet maneger for en Operasanger. 
Ved du hvad far! Jeg har et møde på næste fredag i Århus, så kigger jeg ind igen. 
Du skal være mere end velkommen min dreng! Sagde han. Kom, må jeg få et knus. 
Jeg kunne mærke at han græd, da jeg gav ham et knus.  
Jeg kunne heller ikke holde tårerne tilbage mere.    
Sådan stod vi et øjeblik, med hinanden i armene. 



Jeg giver en vogn til Randers! Sagde jeg, der kan jo gå halve og hele timer inden der går en bus. 
Og ved du hvad Børge! Sagde jeg, når vi kommer hjem, skal vi ha’ en masse bajere og lidt sjov 
tobak. Hørt! Sagde Børge.  
 
 

Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Sjette kapitel. 

 
Da jeg vågnede næste morgen, vil jeg ikke ligefrem sige, at jeg havde det godt. 
Mens jeg kæmpede for at komme på højkant, blev jeg enig med mig selv om, at vi skulle holde en 
lille pause med den sjove tobak og alle øllerne. 
Det var jeg også blevet enig med mig selv om, så sent som forleden dag. Det vidste jeg godt. 
Men jeg var også pinlig klar over, at hvis vi skulle have os noget arbejde, og ikke mindst arbejde på 
Børges karriere, var vi nødt til at være mere seriøse.                                                                               
Det nyttede ikke, at vi mødte på arbejde med tømmermænd, for det er der ikke nogen der finder 
sig i mere. Jeg kendte dog også udmærket mig selv. Og jeg kendte også Børge efterhånden.            
Vi havde en svag karakter begge to, og vi havde brug for at lette trykket engang imellem. 
 
Jeg kunne høre Børge pusle rundt på sit værelse, og lidt efter hørte jeg vandet plaske i 
badeværelset. Han sang ikke i dag, og det var sikkert fordi han troede, at jeg stadigvæk sov. 
Jeg var utrolig glad for, at jeg havde besøgt min far i går. 
Der var faldet en stor sten fra mit hjerte. Jeg havde næsten umenneskeliggjort og dæmoniseret 
ham, og det er der ikke nogen der fortjener. Det er jo også rart, at have én man kan skyde skylden 
på, når det går dårligt for én selv. Der var selvfølgelig stadigvæk nogle ting jeg ikke rigtig kunne 
forlige mig med, i forhold til min far, men vis mig lige den, der kommer igennem tilværelsen uden, 
at gøre andre ondt, på et eller andet tidspunkt. Jeg ved godt, at det lyder banalt af helvede til, men 
det er jo sådan det er. Det er jo sådan, at uanset hvordan ens forældre har opført sig, har børnene 
en utrolig loyalitetsfølelse over for dem. De har jo ikke andet.  
Man kan jo heller ikke trække et par nye forældre i lotteriet. 
Jeg må ringe til Birthe, engang her i weekenden! Tænkte jeg, og spørge hende, om vi kan mødes i 
Skejby næste fredag, så kan vi besøge far sammen.  
 
En halv time senere sad vi ved morgenbordet, med næsen begravet i hver sin avis. 
Prøv og hør den her! Sagde Børge: 2 stabile mænd søges til mindre anlægsarbejder på Djursland 
og i Randersområdet. Skal kunne rubbe neglene. Lønnen er så derefter. Stort kørekort, er bestemt 
ingen hindring. Tiltrædelse omgående. 
Den slår du lige et kryds ved! Sagde jeg, det lyder da rimeligt interessant. Især det med lønnen. 
Der er ikke en skid i Amtsavisen! Sagde jeg lidt senere, har du fundet noget mere. 
Han rystede på hovedet. Må jeg prøve at se! Sagde jeg, vi bytter lige avis. 
Han havde ret, der var ikke noget. 
Har du nogensinde prøvet sådan noget før? Spurgte jeg. Han rystede på hovedet. 
Altså! Sagde han, jeg har da prøvet at rubbe neglene. Men ikke udendørs. 



Der er en smule anderledes med mig! Sagde jeg. Jeg har de første tyve kursusbeviser til at ligge i 
skuffen, deriblandt et par stykker inden for bygge og anlæg. Hvis jeg havde interesseret mig lidt 
mere for faget, var jeg sikkert blevet hængende. 
Skal vi ringe til ham? Spurgte jeg.  Det syntes jeg! Sagde Børge. Vi kan da altid høre hvad han har at 
tilbyde. 
Peter Haldum her – var der en stemme der sagde. 
Goddag! Sagde jeg. Mit navn er Kurt Snotnoise. Jeg ringer angående annoncen. 
Jeg ringer også på vegne af min gode ven Børge Madsen, som sidder her ved siden af. 
Har i nogen erfaring inden for Bygge og anlæg? Spurgte Peter Haldum. 
Jeg har et par års erfaring! Sagde jeg, og så har jeg taget et par kurser med relation til faget.  
Børge har mest arbejdet inden døre. Han har arbejdet i en årrække hos H.P. Hansen i Haderslev 
hvor han var på deres lager.  
Hvordan ser det ud med Kørekort? Spurgte Peter Haldum. 
Jeg har det lille og det store, og Børge har det lille! Sagde jeg. 
Glimrende! Sagde Peter Haldum. Hvor bor i henne? 
Vi bor i Randers! Sagde jeg. I Vestergade! 
Jeg står lige nu i Gørrilds alle’ sagde han, hvor vi er ved at lave en stor indkørsel. 
Jeg har lige læsset et stort læs f. sten af, så vi har noget at starte med på mandag.  
Hvis, i giver et kop kaffe kommer jeg lige forbi, og føler jer lidt på tænderne. 
Det er du meget velkommen til! Sagde jeg. Jeg gav ham nummeret. 
 
Børge! Sagde jeg - med panik i stemmen - vi skal ha’ ryddet op, han kommer og besøger os om et 
kvarter.  Jeg smækkede alle vinduer op, så der blev gennemtræk. 
Sjov tobak har det med at hænge i gardinerne.  
Telefonen ringede. Det var selvfølgelig Lars Hald. 
Hva så Kurt, din gamle Cykeltyv! Råbte han. Hvordan gik det hos Thormod Nielsen. 
Lars! Sagde jeg, du kan fandme da altid finde på at ringe når det er til størst ulejlighed. 
Vi venter en gæst om 5 minutter, og det er muligvis én der har noget arbejde til os. 
Ring om en time, gider du det. Idiot! Tænkte jeg. 
Selvfølgelig Kurt! Sagde han, det var heller ikke for, at trænge mig på, jeg var bare nysgerrig. 
Jeg havde lige lagt telefonen, da det ringede på døren. 
 
Jeg er 180 høj, og Børge var en fire fem cm. højere. Men vi måtte begge kigge opad hvis vi ville se 
Peter Haldum ind i øjnene. Han var noget kraftig, men han var ikke fed. 
Da han gav mig hånden, kunne jeg mærke, at den var som sandpapir.  
Det man i gamle dage kaldte for et par barkede næver.  
Værsgo! Sagde jeg, sid ned. Børge kommer lige om lidt, han er ved at lave kaffe. 
Peter Haldum kiggede lidt, da Børge kom ind i stuen med kaffen. 
En neger der hedder Børge Madsen! Sagde han – den havde jeg ikke lige set komme. 
Han rejste sig, og gav Børge hånden med et venligt smil. 
Jeg har haft den annonce i en hel uge! Sagde han. Enten gider folk ikke arbejde udendørs, eller 
også er mit rygte løbet i forvejen. Han lo. 
Lige for tiden er vi fire mand i firmaet! Sagde han – og det er mig inklusive. 
På det højeste, var vi atten - tyve mand, men den krise der har været i byggeriet var næsten ved at 
ta’ livet af firmaet. Jeg har kun beholdt de tre mænd som har været ved mig i årevis. 



Vi har nok at gøre lige for tiden, med at lave indkørsler, og anlægge haver. 
Vi mangler et par stykker her i Randers, og når vi er færdige med dem, rykker vi til Hinnerup, og 
senere til Riisskov. Jeg er nok det man kalder en hård arbejdsgiver, men til gengæld giver jeg også 
en god løn. Mine folk enten hader mig, eller også elsker de mig, der ikke rigtig noget midt imellem. 
Jeg vil have, at folk arbejder for den løn de får udbetalt, det syntes jeg ikke er for meget forlangt. 
Til gengæld er jeg heller ikke bleg for, hvis regnen pisker ned, og vi ikke kan arbejde, at invitere 
mine folk hen på den nærmeste Kro hvor jeg giver noget smørrebrød og et par øl. Til fuld løn. 
Nu mens vi snakker om øl! Sagde han – vil jeg lige indskyde, at øl er totalt forbudt med mindre, at 
det er mig der giver dem. 
Jeg regner med, at i er interesseret i at se, hvad i skal lave, hvis det bliver jer. 
Han tog det paprør han havde med, og fiskede nogle tegninger frem, som han bredte ud på 
bordet.  
Det er Roagergård lidt uden for Auning, der har fået nye ejere! Sagde han. 
I tidens løb har jeg lavet en del for den gamle ejer, og han har åbenbart anbefalet mig til den nye. 
Der er ikke noget så godt som tilfredse kunder! Sagde han, og lo. 
Selv om Peter Haldum virkede lidt overvældende på mig, kunne jeg faktisk godt lide ham.  
I det mindste var han ærlig. 
Ind mod skoven her! Sagde han og pegede, vil han gerne have en kampestens mur. 
Den skal selvfølgelig funderes efter alle kunstens regler, og i princippet holde til evig tid. 
Det meste af haven skal ryddes for buske og træer, og der skal laves nye gange med piksten.  
Alle stenene, både de store, og de små, henter i hos en Bondemand i Stenvad. 
Det er nemlig ikke for ingenting, at det hedder Stenvad! Sagde han, og lo. 
Alle bønderne har samlet sten på deres marker i generationer, og mange steder ligger der 
stendynger på størrelse med roekuler. 
De er mere end glade for at slippe af med dem, og jeg er glad for, at jeg ikke skal betale for dem i 
en grusgrav. Ulempen er til gengæld, at de skal læsses og aflæsses manuelt. 
 
Han rullede tegningen sammen, og stak den tilbage i røret. 
Startlønnen er 160 kr. i timen! Sagde han. Hvis, i laver jeres arbejde ordentligt og møder til tiden, 
er det kun et spørgsmål om tid, inden i er oppe på den løn som mine andre folk får. 
Så vidt jeg husker får de omkring 185 i timen.  
 
Hvad siger i til alt det her? Spurgte han. Er det noget for jer? 
Jeg kikkede på Børge. Han havde et beslutsomt udtryk i ansigtet. Han nikkede. 
Du har lige fået dig to nye mænd! Sagde jeg til Peter Haldum. 
Godt! Sagde han, og så yderst fornøjet ud. Jeg lægger jo ikke skjul på at det er hårdt arbejde. 
Og de par kilo du vejer for meget, dem får du hurtigt smidt! Sagde han, og grinede. 
Frække fyr! Tænkte jeg. Men, manden har jo ret, jeg vejer for meget. 
 
Vi hører hjemme i Auning på et gammelt husmandssted i udkanten af byen! Sagde han. 
I kører mod Pindstrup, og drejer til højre ad den første vej. 
Det er selvfølgelig kun den første dag i møder der, da i møder på Roagergård de andre dage. 
Skal jeg lave en tegning over hvor det er? Spurgte han.  
Det er ikke nødvendigt! Sagde jeg, jeg er født og opvokset i Auning. 
Jeg har stadigvæk en søster og svoger til at bo i Auning. 



Hvad hedder de? Spurgte han nysgerrigt. Orla og Birthe Nymand! Sagde jeg. 
Hold da kæft hvor er verden lille! Sagde han. Jeg har gået i klasse med Orla, og mine børn har alle 
sammen gået i børnehave hos din søster. Der kan man bare se. 
Jeg syntes ikke, jeg kan huske dig! Sagde han, og kiggede undersøgende på mig. 
Jeg gik der også ganske kort! Sagde jeg, på grund af forskellige omstændigheder blev jeg sendt på 
kostskole, indtil jeg var atten. Jeg var på ”Aumø” et par år inden jeg flyttede fra byen. 
Siden den tid har Auning kun været en by jeg kørte igennem for at komme til Grenå. 
 
Arbejdstiden er fra 7 til 16 - undtagen fredag, der holder vi kl. 13.  
Det er faktisk noget mine folk har bestemt, da de hellere vil arbejde lidt længere de andre dage, og 
så have tidligt fri om fredagen. Og jeg er sgu ligeglad! Sagde han - bare de har 37 timer. 
I morgen, sagde han, graver jeg renden ud til kampestens muren, så den er klar til mandag 
morgen. Jeg tager selvfølgelig også blandemaskine og håndværktøj med. Og cement selvfølgelig. 
Der er et kvarters pause om formiddagen – en halv time til middag – og igen et kvarter om 
eftermiddagen. I princippet er jeg fuldstændig ligeglad med hvornår i holder jeres pauser, da jeg 
ikke har den fjerneste lyst til at være bussemand med hensyn til pauser. Folkene bestemmer selv 
og derfor bliver jeg aldrig snydt. Vi er jo voksne mennesker alle sammen.  
Det bliver ikke hver dag i får mig at se, da jeg tit kører materialer, når folkene er gået hjem. 
Jeg har stadigvæk den første lille lastbil jeg havde, til at stå derhjemme! Sagde han – den får i til at 
hente sten og grus i. Det er en Iveco c 40. Kender du den? Spurgte han. 
Kun fra bybilledet! Sagde jeg – ellers ikke. Det var fandme godt, at jeg ikke skulle køre en stor 
lastbil med hænger! Tænkte jeg. 
Det ligger sådan! Sagde jeg – at Børge er nytilflytter og vi havde sat mandagen af til, at få ordnet 
hans papirer ved kommunen. Skattekort bl.a. Vi skal også have købt noget fornuftigt arbejdstøj. 
Jeg skal også have fundet ud af hvornår busserne går.  
I skal fandme ikke køre med bussen! Sagde han – i kører selvfølgelig i Ivecoen frem og tilbage. 
Nåh! Sagde han, og rejste sig, jeg må hellere se at komme hjemad. 
Jeg har på fornemmelsen at vi får en masse glæde af hinanden! Sagde han. Kan i have det så godt 
indtil vi ses på tirsdag. Vi gav hinanden hånden – og det var det. 
 
Da Peter Haldum var forsvundet ud af døren, tog vi hinanden i hænderne og dansede rundt på 
gulvet mens vi sang i vilden sky. Skal vi ikke fejre det med en lille én! Sagde Børge. 
Fandme jo! Sagde jeg – hvis der er nogen der fortjener det, er det os.  
Men vi skal passe på med, at det kun bliver en weekendfornøjelse. Det dur altså ikke hvis vi skal på 
arbejde dagen efter. Skal vi give hinanden hånden på det. Jeg rakte hånden frem. 
Børge tog den med en alvorlig mine. Du kan roligt regne med mig Kurt! Sagde han.  
Mens du laver en lille én! Sagde jeg, skaffer jeg lige to engelske bøffer og nogle grønsager. 
Hvordan er dit forhold til rødvin? Spurgte jeg. Jeg har et utroligt godt forhold til rødvin! Sagde 
Børge grinende. Men som regel vil jeg helst have en bajer.  
Til rødt kød hører der selvfølgelig rødvin til, så køb du bare et par flasker. 
Jeg kunne også godt tænke mig, at få kigget lidt på vores interne regnskab. 
Det er jo dig, der hele tiden har pungen fremme! Sagde han. 
Det finder vi ud af på mandag! Sagde jeg, når vi har købt noget arbejdstøj. 
Jeg kunne også forestille mig, at vi skal investere i nogle sikkerhedssko, og de er ret pebrede i 
prisen, så vidt jeg ved. Skjorter og trøjer må vi kunne finde i Korshæren. 



Vi sad midt i bøffen og rødvinen, da telefonen ringede.  
Hej Kurt! Din gamle skilsmisseadvokat, råbte en velkendt stemme. Hva så, fik i noget arbejde. 
Lars for helvede! Sagde jeg, det var da en utrolig evne du har til, at ringe på de forkerte 
tidspunkter. Og ja, vi fik noget arbejde, og vi sidder faktisk og spiser nu. 
Jeg spekulerede på, om ikke jeg skulle komme med desserten? Spurgte han. Den kan ryges. 
Hvad fanden! Tænkte jeg, den kan jo altid drøje lidt på vores egen klump. 
Træk den lige en halv time! Sagde jeg, så har vi taget af bordet. Vi ses! Sagde han. 
 
For anden dag i træk, vågnede jeg med øjne jeg næsten ikke kunne åbne. 
Jeg vil ikke sige, at jeg havde tømmermænd, men jeg havde det fandme heller ikke godt. 
Jeg var nødt til at smide Lars ud, da klokken havde passeret 12. 
Da havde han vrøvlet - i hvert fald – i mindst to timer. 
Der var ikke den ting, som han ikke gjorde sig klog på. 
Hvis det ikke var, fordi jeg vidste bedre, ville jeg føle mig som en idiot. 
Han havde haft en ny stak noder med – med tilhørende Cd’er, og han og Børge sad med næsen i 
noderne og fulgte med i, hvad der blev sunget. Ikke specielt hyggeligt for mig. 
Når jeg selv sang, lød det ligesom en dreng der var i puberteten. 
Børge var ved at blive tændt for alvor, kunne jeg se, og han nød musikken i fulde drag. 
Jeg måtte bede dem om at skrue ned flere gange, da jeg ikke regnede med at naboerne var så 
vilde med opera klokken elleve om aftenen.  
Der var dog et par arier, som kunne smelte selv et stenhjerte som mit.  
Det var noget med en kold hånd, og den blev sunget af en svensk tenor ved navn Jussi Bjørling. 
Det var ikke fri for, at jeg følte mig lidt udenfor. Jeg var selvfølgelig ikke jaloux, slet ikke. 
Da jeg ikke rigtig kunne trænge igennem dette Operapanser, gik jeg ombord i nogle øl. 
Og det var sikkert derfor, at jeg ikke kunne få åbnet mine øjn. 
 
Børge var åbenbart stået tidlig op. Jeg kunne høre, at han puslede i køkkenet. 
Lidt efter bredte der sig en duft af frisklavet kaffe, og friskt brød. 
Det er akkurat ligesom, at have en kone i huset! Tænkte jeg – bortset fra, at det var mig, der skulle 
op før fanden fik sko på, for at lave kaffe til hende. Den dumme kælling. 
 
En hyggelig aften! Sagde Børge, jeg har altid syntes, at Lars er en rigtig hyggespreder. 
Han har da visse kvaliteter! Sagde jeg modstræbende, men man skal fandme ha’ ham i mindre 
doser, ellers bliver han ulidelig at høre på. Det var lige før det blev for meget i går. 
Syntes du! Sagde Børge, jeg hyggede mig nu gevaldigt. Ja ja! Sagde jeg, og tog avisen. 
Hvad skal vi lave i dag? Spurgte han lidt efter. Trænger vi ikke snart til lidt frisk luft. 
For min skyld kan vi godt gå en lille tur! Sagde jeg. Vejret ser ud til at være godt. 
Det er en skam der ikke sker en skid om søndagen, her i byen! Sagde han. 
Det er lidt mærkeligt, at når folk har fri, og har tid, så sker der absolut intet. 
Man føler sig næsten, som på en øde ø, når man bevæger sig igennem midtbyen. 
Biografen har da åben! Sagde jeg – men der har jeg nu aldrig været. 
Skal vi gå i biffen i eftermiddag? Spurgte Børge – jeg har nemlig heller aldrig været der. 
 
Mandag. Vi er nødt til at lave en dosmerseddel! Sagde jeg – der er en del ting vi skal have fra 
hånden i dag.  



Det gik glat på borgerkontoret, selvom damen der ordnede flyttebeviset kiggede lidt forvirret på 
Børge, da han sagde, at han var nytilflytter. Hun havde sikkert set ham, når han sad og drak bajere 
sammen med gutterne på Justesens plæne. Næste ærinde var Tronholmen hvor vi meldte os ind i 
3f. Jeg ville under ingen omstændigheder starte med at være skruebrækker i firmaet.  
 
Vi tog bybussen fra Strømmen til Paderup, hvor vi købte os noget arbejdstøj hos Harald Nyborg. 
Det var ikke den bedste solide kvalitet, som man så, så mange håndværkere rende rundt i, men til 
gengæld var det billigt. Senere, når efteråret begyndte for alvor kunde vi altid købe noget thermo 
undertøj og nogle Flies jakker. Vi skulle spare, havde jeg fundet ud af, da jeg talte mine penge i går. 
Vi var nødt til at købe noget arbejdstøj, men vi skulle jo også ha’ noget at spise resten af måneden. 
Børge havde tilbudt at stå for madpakkerne om morgenen – et tilbud jeg tog imod med kyshånd - 
da jeg ikke er gode venner med leverposteg og kødpølse så tidlig. 
Vi slap da i det mindste for, at købe buskort, og det var en rimelig stor besparelse.  
Det var også vigtigt, at sende de penge tilbage, som vi havde modtaget i forskud, af Jens Jørgen 
Gruus. Så, det var det første jeg havde gjort om morgenen. 
Vi sluttede af på den Kinesiske Restaurant i storcenteret hvor vi tog en buffet. 
Det var godt (og billigt). 
Da vi kom tilbage til rutebilstationen, tjekkede vi tiderne på bussen der gik til Grenå. 
Tak skal du have! Sagde jeg til Børge – vi skal sandelig tidlig op med røven i morgen. 
Det er da gudskelov kun den første dag, da vi har lastbilen fra i morgen. 
Jeg regner med vi kan parkere på lastbilpladsen over for Rema 1000, eller hvis ikke der er plads, på 
parkeringspladsen ved radio ABC! Sagde jeg til ham. 
 
Vi var ikke rigtig i stemning nogen af os om aftenen. 
Jeg tror, at Børge var ligeså nervøs som mig, over det vi havde rodet os ud i. 
Vi havde jo ikke lavet noget fornuftigt - nogen af os - i flere år efterhånden. 
Hvis ikke jeg havde mødt Børge, er jeg sikker på, at jeg havde leget gemmeleg med AF i mange år 
endnu. Og Børge sikkert også. 
Jeg syntes ikke selv, at jeg var arbejdssky, men det helt rigtige arbejde var bare aldrig dukket op. 
Jeg havde altid gået med den der nagende fornemmelse af, ikke at være på den rigtige hylde. 
Det var heller ikke godt at vide hvornår Børge var klar til Scenen, men højst sandsynlig fik jeg kun 
den ene chance, og den måtte jeg udnytte. 
Jeg havde spurgt Lars Hald om hans mening, og han havde sagt 3 – 4 år. Børge har en stor fordel! 
Havde han sagt - han kan noder – og så er han utrolig hurtig til at lære. Han synger direkte fra 
bladet, og det er der mange Operasangere der ikke kan. De skal lære det møjsommeligt node for 
node. Uddannede Operasangere bruger ofte deres sanglærer hele karrieren igennem til, at 
gennemgå deres partier med. Stemmen skal jo også holdes ved lige, selv om man er uddannet. 
 
Jeg var også lidt nervøs pga. min dårlige form. Jeg holdt jo meget af at ligge på sofaen med en god 
bog, og det kunne man godt se på mig efterhånden. Jeg syntes ikke selv, at jeg var fed, men på den 
anden side var jeg heller ikke slank. 10 – 15 kg. kunne jeg godt smide, uden at det gjorde noget. 
Jeg havde fået et godt indtryk af Peter Haldum, og han virkede til at være okay, men på den anden 
side tror jeg ikke, at vi skulle begynde med, at løbe om hjørner med ham. 
Men det havde vi nu heller ingen intentioner om, da vi havde brug for hinanden. 
Han til, at få noget arbejde lavet, og os, til at tjene nogle hårdt tiltrængte penge.  



Godmorgen! Sagde Peter Haldum med et stort smil da han lukkede op, ind til privaten. 
I er sandelig præcise! Sagde han, og kikkede på sit armbåndsur.  
Han gik tilbage i gangen hvor han snuppede et bundt nøgler, som han kastede til mig. 
Den holder i garagen! Sagde han. Det er ikke så tit vi bruger den mere, men den fejler ikke det 
fjerneste. Dengang firmaet var større var den i brug hver dag. Så vidt jeg husker er den fra 2001. 
Der er ikke tip på! Sagde han – så der skal læsses af manuelt, men bilen er jo ikke så stor.  
I kører bare efter mig! Sagde han. Vi kører først til Stenvad, så kan i lige hilse på Erik, hvis sten vi 
har fået lov til at tage. Vi skal også lige snakke om, hvad slags sten der skal bruges. 
 
Da det var lang tid siden, at jeg havde kørt bil, fumlede jeg lidt med gearene, inden vi kom i gang. 
Peter drejede ud af vejen mod Grenå, og så var vi på vej. 
Området var jo min gamle baghave, så jeg kendte det mere eller mindre ud og ind. 
Jeg er lidt nervøs for det her! Sagde Børge – tror du nu vi kan finde ud af det. 
Børge min dreng! Sagde jeg – lad nu far her, ordne det med tegningerne, så går det nok. 
Der er overhovedet ikke noget at være bange for. 
Faktisk var jeg lige så betænkelig som Børge, men det var nu mest over min fysiske tilstand. 
Hvad fysikken angik, var Børge mere eller mindre et pragteksemplar. 
Når han gik rundt om morgenen, kunne jeg ikke lade være med at beundre den måde hans 
muskler spillede på, under undertrøjen. 
Ikke, at jeg var bøsse, men derfor kan man jo godt syntes, at en mand er flot. Ikke. 
Hvis jeg skal være helt ærlig, ville jeg være ked af, hvis Børge flyttede. 
For første gang i mange år, havde jeg fået en slags indhold i mit liv.  
Denne nagende sult efter et normalt familieliv - efter en barndom der ikke havde været noget at 
skrive hjem om - trængte jeg simpelthen til det. 
Jeg syntes også, at det var pudsigt, at Birthe altid havde troet, at jeg var bøsse. 
Hvor fanden havde hun det fra. Da hun var 10, styrtede jeg rundt i hele omegnen for at støve 
nogle damer op. Ikke med den store succes ganske vist, men jeg støvede. 
Dengang var det som regel sådan, at pigerne sad i den ene side af salen, og drengene klumpede sig 
sammen i den anden side. Når man så sad der, og havde fået øje på en sød pige, som man gerne 
ville danse med, skulle man over et dansegulv, der forekom én på størrelse med Rold skov. 
Der var rigelig tid til at blive vurderet af 100 par øjne.  
Hvis man var ekstra uheldig, kom naboens Knud, en anelse før mig, og så stod man der med et 
ansigt, man allerede havde lagt i de rette folder.  
Hvis jeg endelig fik en dans eller to, kunne man være helt sikker på, at det var med en 
bænkevarmer, der som jeg, havde siddet hele aftenen og spejdet til højre og venstre. 
Som regel slog jeg mig ned i baren, som jeg gjorde mit bedste for at tørlægge. 
 
Lige efter Djurs Sommerland drejede Peter Haldum til venstre mod Ramten Skov. 
Et par kilometer mere! Sagde jeg til Børge! Så er vi der. 
Et lille stykke uden for Stenvad, drejede Peter ind på en grusvej der førte ned til en gård, der lå 
halvt skjult mellem nogle store træer. Stenagergård var der malet på en sten. 
Da vi drejede ned af grusvejen, så jeg de enorme stakke af sten, som generationer af bønder 
havde samlet sammen i tidens løb. 
Da vi drejede ind på gårdspladsen, kom bonden ud for at hilse på. Han sad åbenbart ved sit vindue 
og ventede på, at der skulle dukke nogen op.  



Peter præsenterede os, og fortalte lidt om hvad vi skulle lave. God fornøjelse! Sagde han. 
Og så gik han ind igen. En mand af få ord! Tænkte jeg.  
Vi læsser lige lidt sten! Sagde Peter Haldum, nu mens vi er på de her kanter. 
Og så læssede vi lastbilen med sten, for første og absolut ikke sidste gang. 
 
Roagergård ligger et par kilometer uden for Auning, ad en vej der hedder Tårupvej. 
Det var den vej min far kørte når vi skulle til Fjellerup for at bade, så jeg kendte den ganske 
udmærket. Det var en stor gård. I gamle dage ville man kalde den for en Proprietærgård, men jeg 
tror ikke, at man bruger det udtryk mere.  
Det er ikke sikkert, i nogensinde møder nogen hjemme! Sagde Peter – manden og konen arbejder  
begge to i Randers, og kommer ikke hjem før sidst på eftermiddagen.  
Der er ingen dyr på gården og al jorden er forpagtet ud.  
Skal vi kigge på sagerne! Sagde han. 
Det var lidt af en have! Tænkte jeg. Det var en af dem jeg ville kalde Parklignende. 
Der stod en Minigraver helt nede i den anden ende af haven, og som Peter havde lovet, havde han 
gravet den rende ud som vi skulle fylde med beton. 
Den blanding i laver må endelig ikke være for våd! Sagde Peter, så synker stenene bare til bunds. 
Når, i har fyldt renden, trækker i en snor på begge sider, og de snore flytter i med op efterhånden, 
som i kommer op i højden.  
Når, i går i gang med stendiget er ikke sikkert, at den sten i lige får fat på, passer ind, men så må i 
tage en anden. I må vende og dreje stenene så vi får et flot helhedsindtryk til sidst.  
60 cm i bredden og 120 cm. I højden! Sagde han. Jeg noterede målene. 
Du får lige adressen på grusgraven! Sagde Peter, mens du har lommebogen fremme. 
Når, i har læsset stenene af, henter i et læs rald og et læs grus til at støbe med. 
I kan ligeså godt køre begge to, da der ikke er noget at lave før i har materialerne. 
Det gælder også når i henter sten, for nogle af stenene er så tunge, at i skal være to. 
Jeg vil tro, at 2 læs grus og 2 læs rald kan gøre det. 
Er der nogen spørgsmål? Spurgte han, og kiggede på os. Børge rystede på hovedet, og jeg havde 
heller ingen. Ups! Sagde han, det havde jeg nær glemt. Han tog et benzinkort frem fra sin 
tegnebog, og gav mig det. Husk! Sagde han, så vidt muligt, at tanke op i Auning. 
Bestyreren og jeg, har en lille kortklub, og desuden støtter jeg altid de lokale.  
Hvad siger du til, at vi henter al grus og ral i dag? Spurgte jeg, så har vi det, vi skal bruge til renden, 
og så kan vi gå i gang med at støbe i morgen.  
Det er fint med mig! Sagde Peter. Skal vi gå tilbage til gården. 
Jeg viser jer lige det sted vi har fået lov til at bruge til frokoststue. Det var karlekammer i gamle 
dage, og der står endda et gammelt karlekammer skab endnu. 
Det var ganske udmærket kunne jeg se. Der var sat et køleskab op til vores madpakker, og der stod 
endda en kaffemaskine af ældre dato. Det hele virker! Sagde Peter. 
I det ene hjørne stod der en elektrisk ovn. Den skal vi nok blive glad for! Tænkte jeg, for selvom 
det var godt vejr nu, kendte jeg det danske vejr fra alle dets lunefulde sider.   
Og husk nu at passe godt på jeres ryg! Sagde han – hjælp hinanden hele tiden. 
Når, i kommer højere op med muren, kan i bruge minigraveren til at løfte de store sten op, og så 
skal i bare trække dem ind på plads. 
Har i prøvet at køre sådan en før? Spurgte han. Jeg har truckkort! Sagde Børge, og har en del 
erfaring.  



Det er ikke helt det samme! Sagde Peter, så jeg kommer senere på ugen og underviser dig lidt. 
Kan i have en god arbejdslyst. Tak, sagde vi begge to, og så var vi i gang. 
 
Nu går vi ned og læsser lastbilen af! Sagde jeg, og så henter vi et læs sand i Ørum grusgrav. 
Det kan vi sagtens nå inden frokost.  
Det bliver fandme hårdt det her! Sagde Børge, men ved du hvad, der er aldrig nogen der har sagt, 
at det skulle være nemt. Helt spontant gav vi hinanden et knus, mens vi dunkede hinanden på 
ryggen. Som Lars Hald ville have sagt! Sagde jeg – Se så, at få fingeren ud, din gamle Rørsanger. 
Der havde manglet en halv time til fyraften, da vi havde læsset det sidste læs af. 
Vi havde stået, og kigget lidt på sagerne. Hvad fanden gør vi! Sagde Børge – vi kan jo ikke begynde 
at støbe nu. Vi går ned og kigger lidt på tegningerne over havegangene! Foreslog jeg, og så kan vi 
lige snuppe en kop kaffe. 
 
Jeg har glemt, at tage noget ud af fryseren! Sagde jeg – hvad fanden gør vi. 
Vi havde lige stillet lastbilen på parkeringspladsen over for Rema. 
Kan vi ikke bare købe en pose biksemad, og spejle et par spejlæg? Spurgte Børge. 
Selvfølgelig! Sagde jeg, det er det vi gør. Og to øl, ikke mere. 
Jeg var træt. Og, jeg havde ondt i nogle muskler som jeg ikke engang vidste, at jeg havde. 
Men det var en god træthed. En god træthed, som den man har, efter et stykke veludført arbejde. 
Jeg havde også fundet ud af, at Børges muskler ikke kun var til pynt. 
Han kunne virkelig tage fat. Jeg måtte bede ham om - flere gange - om at tage den lidt med ro. 
Jeg skulle have gjort noget ved min vægt, måtte jeg erkende. 
Aftenen før - da jeg havde været i bad – var jeg en tur på badevægten. 
Det var ellers ikke noget jeg yndede for, jeg vidste godt, at jeg vejede for meget, og det behøvede 
jeg aldeles ikke en badevægt til, at fortælle mig. Den standsede ved 102 Kg. 
Jeg skrev det ned og besluttede mig for, at veje mig engang om ugen. 
Det blev en aften i træthedens tegn, hvor vi begge sad og halvsov foran fjernsynet. 
Forinden, havde jeg ringet til Birthe og aftalt med hende, at vi skulle mødes på Skejby om 
fredagen. Hun blev glad, kunne jeg høre.   
 
  
  
   
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Syvende kapitel 
 
Hvis jeg sommetider havde haft svært ved at komme ud af fjerene, var det for ingenting, at regne 
med onsdag morgen. Jeg havde ondt i hver eneste muskel og hvert eneste led. 
Det var så slemt, at jeg alvorligt overvejede, om arbejdet var noget for mig.  
Gad vide hvordan Børge havde det! Tænkte jeg.  
Sikkert bedre. Han var jo også 10 – 12 år yngre. Og i betydelig bedre form. 
Jeg tog mig sammen, og svang benene ud over sengekanten. 
Jeg sad lidt og sundede mig, indtil jeg kunne mærke duften, af frisk kaffe i mine næsebor. 
Børge var ved at dække bord, da jeg kom ind i stuen. 
Godmorgen! Mumlede jeg. Hvordan har du det? Jeg kan dårligt holde mig oprejst!  
Godmorgen! Sagde han, jeg har det såmænd udmærket. Lidt øm hist og pist, men ellers ikke noget 
særligt. Det går som regel væk, når først man kommer i gang. 
Det vil jeg sandelig også håbe! Sagde jeg, og sjoskede ud på badeværelset. 
 
Vi havde beregnet 1 time til turen den første dag. 
Hvis der ingen trafik var, kunne vi sikkert gøre det på den halve tid, men det turde vi ikke løbe an 
på. Oven på et par kopper stærk kaffe, følte jeg mig næsten som et menneske igen. 
Gåturen fra Vestergade havde også gjort mig godt, kunne jeg mærke. 
Vi sad og snakkede hyggeligt på turen til Roagergård.  
Jeg kom faktisk til, at holde mere og mere af Børge.  
Han havde en hel masse, af de egenskaber som jeg selv manglede. 
Han var utrolig høflig, hvilket der aldrig er nogen der har beskyldt mig for. 
Han var ærlig, hvilket jeg kun var, når det kunne betale sig. 
Han var altid opmærksomt lyttende, når man fortalte ham noget. 
Det var måske derfor, han havde så nemt ved at lære. Han hørte nøje efter. 
Ganske langsomt havde han også overtaget det meste af husholdningen.  
Han kunne godt li’ det! Sagde han, når jeg protesterede. Halvvejs på skrømt, må jeg indrømme. 
Det passede mig faktisk glimrende, da jeg hadede, at lave mad.  
Hans tjenstvillighed hang måske også sammen med, at han følte en slags gæld til mig. 
Jeg tror det nu ikke. Han var bare sådan i bund og grund. 
Vi havde kigget på det interne regnskab, og det løb da op. Men ikke alarmerende. 
Du behøver ikke betale det hele på en gang! Havde jeg sagt til ham. 
Den her måned er en sparemåned, men ligeså snart vi får den første løn, er vi ovenpå igen.  
 
6.35 rullede vi op foran Roagergård. I god tid inden klokken 7. 
Efter at jeg havde smidt madpakkerne i køleskabet, startede jeg kaffemaskinen.  
Vi kunne lige nå et par kopper kaffe inden arbejdet kaldte. 
Hvad vil du helst? Spurgte Børge – blande beton, eller køre med trillebøren. 
Hvad med om vi skifter hver time! Sagde jeg. 
Umiddelbart vil jeg tro, at det hårdeste job er at blande.  
Det er det også! Sagde han. Vi skal også ha’ lagt nogle brædder ud, til at køre på. 



Den første børe med beton, smed jeg elegant, til den forkerte side af renden. 
Mens vi skovlede betonen tilbage i trillebøren, kunne jeg se, at Børge døjede med at skjule sit smil. 
Det må fandme også have set morsomt ud, måtte jeg medgive ham. Jeg gjorde mit bedste for 
holde børen på de brædder vi havde lagt ud, men hjulet smuttede ved siden af og sank i. 
Jeg laver den næste blanding lidt mindre! Sagde han. Vi skal jo også lige i gang. 
Vi byttede ved otte tiden, og da fandt jeg ud af, at køre med trillebøren, var det rene driverliv i 
forhold til at blande. Jeg kunne ikke tilnærmelsesvis arbejde så hårdt som Børge, men langsomt 
fandt vi ind i en rytme, der passede os begge. 
 
Sidst på eftermiddagen, da vi var ved at dække af, og gøre klar til fyraften, rullede Peter Haldums 
bil ind på gårdspladsen. 
Det går jo godt gutter! Sagde han – med den fart i har på, bliver i færdig med at støbe på fredag. 
Jeg har tre kolde øl med fra Kiosken i Auning, kan vi drikke sådan én. 
Det er altid på lykke og fromme når man ansætter nye folk! Sagde han lidt efter, da vi sad bænket i 
Karlekammeret. Jeg havde også regnet med at få nogle af dem tilbage, som jeg tidligere har haft 
ansat, men de havde for længst fået noget nyt arbejde. 
Og så gælder det om at stole på sin næse, og den har næsten aldrig snydt mig før. 
Og det tror jeg heller ikke den har i det her tilfælde.  
Vi bliver også færdige med Gørrildsalle’ i den her uge, og så rykker vi et par numre nedad, mod 
byen. Jeg kommer lige fra en kunde der bor ved Skæring Strand! Sagde han, kender i den. 
Jeg ved hvor den ligger! Sagde jeg – er det ikke lidt nord for Århus. 
Nemlig! Sagde Peter. Hvis jeg får ordren, har jeg tænkt mig at, sætte jer to på. 
Det er en indkørsel med F. sten. Desuden skal haven planeres, og tilsås med græs. 
Der skal også laves lidt havegange med piksten, og nogle andre småting. 
Det er et helt nyt hus, som ejeren vistnok regner med at bo helårs i, selvom det er ulovligt i det 
område. Men kommunen ser gennem fingre med det, da det også giver nogle gode 
skatteindtægter. Det er et dejligt område, med jordens mest fantastiske udsigt med Mols på den 
anden side af vandet. Men lad os nu først se, om jeg får ordren! Sagde han. 
 
Jeg fortalte vist forleden dag, at vi skal til Århus hver fredag! Sagde jeg. 
Det ligger sådan, at Børge er ved at uddanne sig til Operasanger. 
Peter Haldum spærrede øjnene en anelse op, da jeg sagde det, og kiggede på Børge. 
Operasanger! Sagde han. Hvis, jeg skal være ærlig siger det mig ikke en skid!  
Jeg kunne da godt lide når Aksel Schiøtz sang Jens Vejmand i giro 413 om søndagen, men så er 
alting vist også sagt. Operasanger! Gentog han – der kan man bare se. 
Du slipper ikke for at gi’ et par numre til julefrokosten! Sagde han, og grinede til Børge. 
Jeg er med på den værste! Sagde Børge. 
Vi har snakket om, om vi kunne få lov til at køre i Iveccoen, da der er utrolig meget spildtid når vi 
skal have bussen. Vi skal nemlig omkring Skejby sygehus hvor min far er indlagt. 
De har lovet ham nogle uger, men man ved jo aldrig. 
Og vi vil selvfølgelig gerne betale for den ekstra diesel vi bruger. 
Jeg kan godt huske din far! Sagde Peter. En meget alvorlig mand. 
Ja, det var han! Sagde jeg – og nu er han en meget syg mand. Desværre. 
Vi skal mødes med Birthe og Orla derude, den her gang. 



I må endelig hilse! Sagde Peter – og i skal ikke, under nogen omstændigheder, fylde diesel på 
bilen. Det klarer vi over regnskabet. 
Flink fyr! Sagde Børge, da Peter var kørt igen.    
Helt sikkert! Sagde jeg – og så lang tid vi laver vores arbejde ordentligt bliver han sikkert ved med 
at være flink, så det må vi hellere bestræbe os på. Men han virker nu helt okay. 
 
Som Peter havde forudsagt, blev vi færdige fredag, med at støbe. 
Vi ryddede grundigt op, og fik skyllet alle redskaberne fri for beton. 
Da vi var færdige, kiggede jeg på klokken. 12.30! Sagde jeg til Børge, vi har ½ time. 
Det er for sent at hente et læs sten! Sagde Børge – skal vi ikke bare ryge en smøg og gå lidt rundt 
og nyde vores arbejde.  
Jeg havde det væsentligt bedre i mine lemmer i de sidste par dage, end jeg havde i begyndelsen. 
Jeg bildte også mig selv ind, at min kedeldragt ikke strammede så meget om maven mere. 
Jeg havde det faktisk betydeligt bedre både psykisk og fysisk, end jeg havde haft det i mange år. 
Børge var også på toppen kunne jeg både se og høre. Hvis ikke, han sang, så fløjtede han. 
Man kunne næsten ikke andet end, at blive i godt humør. 
 
Er du nervøs for i eftermiddag! Spurgte jeg, da vi kørte hjemad. 
Overhovedet ikke! Sagde han. Måske en smule! Indrømmede han lidt efter. 
Jeg ved godt du ikke kan lide Lars Hald, men ville du have noget imod, at han kom ned engang 
imellem og lærte mig lidt om de forskellige Operaer. Han ved altså noget om det. 
Det er i orden med mig! Sagde jeg – jeg kan jo altid gå på værtshus imens. 
Det er selvfølgelig ment i sjov – jeg gav ham et lille puf i siden – bare i ikke spiller så satans højt. 
 
Vi fandt en parkeringsplads i Jægergårdsgade – kun 10 minutters gang fra Thormod Nielsen. 
Børge havde ikke sagt alverden på køreturen fra Randers til Århus. 
Jeg lod ham sidde i fred, da jeg sagtens kunne sætte mig ind i, hvordan han havde det. 
Det var Thormod Nielsens kone Edith, der lukkede op. Hun gav Børge et knus, og mig hånden. 
Kom indenfor! Sagde hun – min mand venter jer. 
Der sad en anden mand i stuen sammen med Thormod Nielsen. 
De rejste sig begge og gav os hånden. Det er Poul Langager fra den Jyske Opera! Sagde Thormod. 
Han og jeg, samarbejder lidt engang imellem. Poul Langager smilede til ham. 
Børge! Sagde Thormod – nu varmer vi lige stemmen op, og så vil jeg gerne have at du synger 
Enkevalsen sammen med Edith, er det i orden? Børge nikkede. 
Og så varmede de stemmen op efter alle kunstens regler. Selv jeg, der er musikalsk analfabet, 
kunne høre, at der var kommet mere saft og kraft på de høje toner. 
Poul Langager sad helt fremme på sin stol, og lyttede med et koncentreret udtryk i ansigtet. 
Da Børge og Edith var færdig med Enkevalsen, rejste Poul Langager sig, og gav Børge et knus.  
Vorherre har drysset guldstøv over dit hoved min dreng! Sagde han bevæget. 
Det er også lang tid siden jeg har hørt dig synge så godt Edith! Sagde han. 
Det er Børges skyld! Sagde hun, og lo en perlende latter. Man bliver jo inspireret. 
 
Du har fuldstændig ret! Sagde han til Thormod. Othello vil ligge perfekt til hans stemme. 
Kender du den? Spurgte han Børge. Nej! Sagde han, men jeg har den til at ligge derhjemme 



i en indspilning med Pavarotti. Det er jo sådan, at Othello er den eneste Opera med en neger i 
hovedrollen. Øh! Sagde han – eller en sort mand. Hvad fortrækker du selv? Spurgte han. 
Neger er fint nok med mig! Sagde Børge.  
Den passer perfekt til din stemmetype. Sammen med de første tyve tredve andre Operaer. 
De fleste af Wagners operaer ville også ligge godt til din stemme.  
Vi, her på den Jyske Opera, er kendte viden om for vores opsætninger af Wagner. 
Så vidt jeg kan høre, bliver det i de store tunge ting du kommer til at gøre dig gældende. 
Jeg er ret begejstret! Sagde han, for samtidig med, at du har tyngden i stemmen, forstår du også 
rent instinktivt, at modulere din stemme, så den får en smuk klang. 
Sådan noget kan ikke læres, det er nemlig noget man er født med. 
Du er selvfølgelig ikke færdig til at være Operasanger endnu, langt fra, der skal en masse lektioner 
til. Og hårdt arbejde! Tilføjede han. 
Hvis du passer din undervisning, og gør de fremskridt som jeg forventer af dig, vil jeg til gengæld 
love, at du inden for nogle få år, står og synger på den Jyske Operas scene. 
Og så må vi jo se, hvor lang tid vi får lov til at beholde ham! Sagde han til Thormod. 
Nå, jeg skal videre! Sagde han. Jeg har fået lov til af Thormod, at komme engang imellem, og det 
vil jeg benytte mig af. Han tog hastigt afsked. 
 
Kender du en Dansk sanger der hed Lauritz Melchior? Spurgte Thormod. 
Børge rystede på hovedet. Måske Lars Hald har noget! Sagde han. 
Det er ikke nødvendigt! Sagde Thormod – gå ind på You Tube, der kan du se flere hundrede 
historiske klip, fra en enestående karriere som Wagnersanger. 
Der går mange sjove historier om ham, og de fleste er sande. 
Hans opvarmning før en stor forestilling var at rømme sig kraftigt, og det var det. 
Han startede oprindeligt som Baryton, men takket være en dygtig sanglærer fik han sig sunget op 
til at blive Tenor. Mellem os! Sagde Thormod, er der også betydelig flere penge i, at være Tenor. 
Den mest berømte anekdote om Lauritz er nok den, hvor han har hele NBC’s orkester og den 
berømte Norske sopran Kirsten Flagstad til at vente på sig, i et pladestudie. 
Han havde været på jagt hele dagen i forvejen med alle gutterne. Efter jagten satte de sig ved et 
yderst veldækket bord, hvor der ikke manglede noget som helst. Heller ikke våde varer. 
Og så blev der sunget, spist og drukket, til den lyse morgen. 
Et minut i den aftalte tid, trådte Lauritz ind i studiet, rømmede sig kraftigt, og var klar. 
Kirsten Flagstad var et nervevrag, på dette tidspunkt. 
Og så indsang de Kærlighedsduetten fra Tristan og Isolde. 
Efter min mening er den aldrig blevet overgået! Sagde Thormod.  
Jeg vil dog indrømme, at, i de første takter lyder hans stemme lidt mat, men så kommer der gang i  
den. Han var virkelig en enestående sanger. Og lidt af en drillepind. 
Kirsten Flagstad følte sig ikke altid tryg ved Lauritz. Hun forstod ikke den Danske humor. 
Han elskede alt hvad der forsødede livet, og nægtede aldrig sig selv noget i den retning. 
 
Kirsten Flagstad trak sig tilbage først i fyrrerne, og rejste tilbage til Norge. 
Hun havde desværre købt rettighederne til nogle af deres bedste indspilninger. 
Hun ikke alene købte rettighederne, hun købte også de Matricer man lavede pladerne efter. 
I et anfald, af en eller anden slags, smed hun alle Matricerne ud i Norges største sø Mjösa. 
 



Hendes handling hænger muligvis sammen med, at hendes mand, samarbejdede med Tyskerne 
under krigen og fik en dom. Der var en eller anden social isolation, mener jeg.  
Men hun nåede da at blive Norsk Operachef sidst i halvtredserne. 
Nogle år efter krigen blev Matricerne fisket op igen, og det lykkedes, at restaurere nogle enkelte 
ting. Gudskelov, for de var temmelig enestående sammen. 
Gå hjem og lyt til Lauritz Melchior! Sagde Thormod, det er en mand du kan lære noget af. 
Mens Børge stod og lyttede til Thormod, sad jeg og noterede navnene ned i min lommebog. 
Hvis Børge kunne finde det på nettet, var der jo ingen grund til at have Lars Hald hængende og 
drikke vores øl. Retfærdigvis skal det dog siges, at han som regel selv havde en pose med. 
 
På vej tilbage til lastbilen, dumpede vi ind på Jægerkroen, hvor vi snuppede os en halv fad. 
Jeg må knibe mig selv i armen engang imellem! Sagde Børge. 
For mindre end 14 dage siden, vidste jeg ikke engang hvor jeg skulle sove om natten. 
Nu har jeg både arbejde, og er i gang med at uddanne mig. 
Alt det kan jeg takke dig for Kurt! Sagde han.  
Samtidig med at jeg hjælper dig, hjælper jeg jo også mig selv! Sagde jeg. 
Så det er ikke noget at takke for. Hvis ikke, jeg havde hørt dig synge den aften, havde du flakket 
om, og jeg havde siddet i min lejlighed, og ikke haft en skid at leve for. 
Jeg var fuldstændig gået i stå. Jeg havde ikke den fjerneste lyst til noget som helst. 
Jeg er glad for at du er flyttet ind og uden, at det skal blive for højtravende, håber jeg, at du bliver 
boende så lang tid du kan holde mig ud.  
Det er jo en kæmpe fordel for os begge to. 
Hør nu her, når vi får den første månedsløn skal vi have os noget nyt tøj, vi ligner efterhånden 
nogle fugleskræmsler. Og så tror jeg vi skal have et lille musikanlæg. De to små højtalere der hører 
til min PC gør ikke meget væsen af sig. Du skal kunne høre musikken ordentlig. 
Og så køber vi nogle ordentlige høretelefoner så vi ikke generer naboerne mere end højst 
nødvendigt. Og mig selv! Tænkte jeg. 
 

6 mdr. senere 
 
Min far døde 14 dage efter, at jeg havde besøgt ham første gang på Skejby. 
Han havde ønsket at blive begravet i Auning, og det var et ønske vi efterkom. 
Der var ikke mange gæster tilstede, og slet ingen fra Ringkøbing hvor han boede. 
I betragtning af, at han havde testamenteret en fjerdedel af sine penge til Missionen syntes jeg, at 
det var for dårligt. Sonja, min stedmor fik også en fjerdedel, og Birthe og jeg fik de sidste to 
fjerdedele. 
Sonja havde desuden ret til at bo i huset så længe hun levede. Og så var det Birthes og mit. 
Da skattefar havde været der, var der godt 300.000 til mig. 
Der gik selvfølgelig nogle måneder, inden jeg kunne gå den glade gang til banken. 
I den mellemliggende tid gik vi hver søndag ud til de forskellige Autohandler og kiggede på bil. 
Det endte med en lille Fiat Panda, da der ikke var meget ræs i nogen af os. 
Desuden var den billig i pris og benzin. 
Peter Haldum, hans kone Kirsten, Birthe og Orla, Børge og jeg bar kisten. 
Og det var sådan set de eneste gæster der var til den begravelse. Udover Sonja selvfølgelig.  
Birthe inviterede på kaffe og kringle bagefter, og som det ofte går ved den slags lejligheder  



drak vi os skidefulde, og på rulleskøjter. Vi sov på Peters gæsteværelse, og kom først hjem dagen 
efter. Peter fortalte mindst 10 gange hvor glad han var for at have mig og Børge i firmaet, og jeg 
fortalte mindst 10 gange hvor glad vi var for at være der. 
Børge og Orla sad som sædvanligt med armen om hinandens hals og sang Kim Larsen. 
Selv Sonja tøede lidt op, og sang med engang imellem.  
Jeg ved ikke om det var i min fars ånd - sikkert ikke – men sådan blev det. 
 
I det mellemliggende halve år fortsatte Børge sin Operaundervisning. 
Poul Langager fra den Jyske Opera kiggede jævnligt ind, sommetider i selskab med en anden herre 
som blev præsenteret som kunstnerisk leder, Hans Kristensen. 
Børge vænnede sig til det, og sang bare det bedste han kunne. Og det var ikke så lidt. 
Han og Edith var begyndt at synge uddrag af forskellige operaer. Ikke Wagner, som de ellers 
snakkede gevaldigt om, men Verdi og Puccini.  
Næste år starter vi på Wagner! Havde Thormod sagt, din stemme er ikke helt klar endnu. 
Der er ingen grund til at forcere noget.  
Jeg selv, ja jeg var faktisk begyndt at kunne li det. Jeg skrev jo alt ned som Thormod sagde til 
Børge, og når vi havde spist til aften, sad vi og surfede på nettet efter de Operaer som Børge havde 
gennemgået sammen med Thormod. Vi var faktisk utroligt seriøse, da vi nøjedes med at drikke en 
enkelt pilsner, og det var udelukkende for hyggens skyld.  
Men fredag, da købte vi altid noget lækkert mad (som Børge lavede) og drak os en mindre kæp i 
øret. Den brugte vi for øvrigt lørdag og søndag til at komme over. 
 
Mandag morgen, når vi stillede på arbejde var vi helt friske. 
Vi var blevet et hold som Peter Haldum kunne regne med. Som regel arbejdede vi kun os to. 
Der var dog opgaver hvor vi var nødt til at være tre, og så fik vi tildelt en mand på nogenlunde den 
samme alder som mig selv. Han var fritidslandmand, og som sådan havde han nok at lave. 
Han havde et lille husmandssted lidt uden for Pindstrup. 
De eneste dyr han havde på gården, var et par heste, da datteren var ride interesseret. 
Han dyrkede kun korn og raps, da det i sagens natur kan passe sig selv indtil det skulle høstes. 
Jeg tror nok hans største ønske var at begynde for sig selv som anlægsgartner, men det ene år var 
gået efter hinanden, og det krævede også en del maskiner – både store og små, såh. 
Men det gav nu altid lidt liv i skurvognen når Johan – som han hed – stak snuden indenfor. 
Det var også ham der fortalte os, at Peter havde fyret én der havde arbejdet for ham i næsten 10 
år. Det var lige før jul, og Peter havde været der med julegratiale.  
Samtidig inviterede han til juleafslutning på Auning kro. 
Og i år får vi sang på! Havde han sagt – Børge fra det andet hold, har lovet at synge et par sange. 
Er det ikke ham Negeren! Havde Leif sagt. Jeg skal fanme ikke være sammen med en Neger. 
De skulle smides ud af landet skulle de. Og mere af samme skuffe. 
Peter havde hørt på ham i tavshed. 
Jeg kan ikke lige huske hvor lang tids opsigelse du har Leif! Havde Peter sagt, men jeg er også 
ligeglad, jeg syntes, at du skulle gå hjem og melde dig syg i den periode. Og det havde han gjort. 
Vi har fået en anden inde fra Randers! Havde Johan sagt, og han er skide dygtig.  
Typisk for Peter, nævnte han aldrig episoden over for os, og vi havde den udelukkende fra Johans 
mund. 
  



Jeg havde ikke fået smidt så mange kilo som jeg havde forventet. Min plan var at smide 20, men 
jeg var kun kommet af med de 12. Og det var jeg faktisk skuffet over, indtil Børge fortalte mig, 
at det var meget normalt, for med det hårde arbejde vi havde, fik man selvfølgelig flere muskler, 
og de vejede mere end fedt. Det kunne jeg jo godt lide at høre, og allerede den samme aften 
havde jeg stået og spændt mine muskler ude på badeværelset. 
Jeg var selvfølgelig ikke så flot som Børge, og blev det heller aldrig, men jeg begyndte, at komme 
efter det. Vi havde også for længst droppet gymnastikken, det var der ingen grund til mere. 
 
Da vi nærmede os julefrokosten det første år, havde Børge ringet til Lars Hald for at høre, om han 
havde noget julemusik på karaoke.  Selvfølgelig har jeg det! Havde han sagt – Anders Frantsen har 
lige indspillet en CD hvor han synger på den ene side, med kor og orkester, og på den anden side 
er der kun kor og orkester. Der er alle de gængse julemelodier. Under normale omstændigheder 
ville Børge bare have stillet sig op og sunget et par sange uden musik. Men, han havde hørt fra 
Johan, at Peter plejede at invitere alle sine forretningsforbindelser med. 
Bortset fra, at hele kroen sikkert var fuld af glade gæster fra andre firmaer. 
Vi havde taget en lille snak med musikken (keyboard med rytmeboks) inden, og var blevet enige 
med ham om, at Børge skulle starte med at synge efter den første pause. 
Dels har folk fået noget at spise, dels er de ikke blevet for fulde endnu! Havde han sagt. 
Hvis Børge var nervøs, kunne jeg i hvert fald ikke se det på ham. 
Han havde gennemgået alle sangene derhjemme flere gange, og ret hurtigt havde han lagt 
teksterne væk. Mange af dem har jeg jo sunget i mange år! Havde han sagt, så dem kan jeg. 
 
Børge var blevet enig med sig selv om at vente med øllerne og snapsen til efter, han havde sunget, 
så han sad med en vand, og spiste kun en smule af lækkerierne. 
Det var hans nye guru – Thormod Nielsen – der havde sagt til ham, at han ikke måtte synge på en 
fuld mave.  
På sin vis kunne man sige, at det her var Børges debut. En ydmyg én af slagsen, men alligevel. 
Der var da også spredte klapsalver – de fleste af dem fra vores bord – da Børge entrede scenen. 
Der var også et par enkelte buh råb, men dem valgte jeg at overhøre. 
Jeg havde hørt Børge mange gange hos Thormod – også når han sang duet med Edith, og jeg 
vidste godt han kunne, men alligevel var jeg helt ude af mig selv af nervøsitet, på hans vegne. 
Det her var jo også en slags hjemmebane for mig. Når jeg kiggede mig omkring, genkendte jeg 
mange af gæsterne, deriblandt op til flere af mine plageånder fra skoletiden. 
 
Jeg havde ikke behøvet at være det mindste nervøs. Mens han sang det første nummer, som var 
”Julen har bragt velsignet bud” forstummede al mumlen og raslen med knive og gafler. 
Ved det andet nummer kom køkkenpersonalet med kroværten i spidsen, ud fra køkkenet og 
stillede sig op, og hørte med.  
Hvor mange tror du jeg skal synge inden folk bliver trætte af mig! Havde han spurgt dagen før. 
Fem, havde jeg sagt, det må være passende.    
Da han havde sunget de fem, ville folk ikke slippe ham igen, så det endte med, at han sang alle de 
ti numre som der var på Cd’en. Jeg har aldrig set, eller hørt noget lignende. 
Folk ville virkelig ikke slippe ham. De havde rejst sig op, og klappede taktfast. 
Der var flere end Peter Haldum der havde tårer i øjnene kunne jeg se.  
Hvis jeg kunne have set noget, altså - mine øjne var nemlig også fyldt med tårer.  



Jeg omfavnede Børge, da han kom tilbage til vores bord. Alle hans arbejdskammerater, og deres 
koner og kærester havde rejst sig, og klappet ham på plads. 
Nu trænger jeg til noget at drikke og spise! Sagde han. Jeg er helt udhungret. 
Hold da op Børge! Sagde jeg – du drømmer ikke om hvor stolt jeg er af dig. 
Folk er jo helt vilde med din stemme.  
På et tidspunkt – noget senere – så jeg Kroværten bane sig vej mellem gæsterne og stile mod 
Børge. Han bøjede sig ind over ham og sagde noget i hans øre. 
Børge lyttede et kort øjeblik, hvorefter han pegede på mig. 
Jeg kan forstå at du er Børges agent! Sagde han. Han havde sat sig ved siden af mig. 
Jeg har et tilbud til jer. Vi mangler stadigvæk 5 julefrokoster, og jeg kunne godt tænke mig at hyre 
Børge til at synge til dem. Jeg har fået utroligt mange komplimenter fra gæsterne i aften. 
De tror jo, at det er noget jeg har arrangeret! Sagde han med et svedent grin. 
Jeg selv! Sagde han, får hurtigt nok, af julenisser og julesange, men det her, det var godt. 
Hvad koster sådan en time? Altså! Sagde han, det er jo fredag og lørdag jeg taler om. 
 
Det koster normalt 4000 kr + moms! Sagde jeg, men hvis vi kan finde ud af, at afregne på Jysk, 
koster det kun det halve. Jeg blinkede til ham, og han blinkede tilbage. 
Han skrev datoerne ned på bagsiden af en regning. Fint tænkte jeg, nu kører det. 
Da han var gået, kom Børge hen og satte jeg ved siden af mig.  
Fandt i ud af noget! Spurgte han. Det kan du tro vi gjorde! Sagde jeg, jeg har lige skaffet dig  
10.000 gode danske kroner ned i tegnebogen. Hver fredag og lørdag skal du synge de sange som 
du har sunget i aften, i alt 5 gange, til et honorar af 2000 kr pr gang. 
Jeg ved godt, at jeg er din agent og alt det der, men det dropper vi, indtil vi skal forhandle 
professionelle kontrakter, med udlandet og sådan noget. Mens du er under uddannelse, og har 
mulighed for at tjene en lille skilling, skal du selvfølgelig tage de muligheder der er. 
Jeg har lige fået en enestående god ide! Sagde jeg – hvad med om du lægger de penge til side,  
til en lille tur til Afrika, til sommer.  
 
Børge! Der var ved at føre en X. Mas op til munden standsede midt i bevægelsen, og satte øllen 
tilbage på bordet. Mener du det Kurt! Sagde han. Med det samme kunne jeg se, at tårerne sprang 
frem i hans øjne. Jeg skyndte mig at gribe hans hånd, da jeg syntes at aftenen havde været 
følelsesladet nok endda. På den gode måde selvfølgelig. 
Selvfølgelig mener jeg det! Sagde jeg, de penge kan vi sagtens nå at spare sammen i løbet af 
vinteren, det bliver overhovedet ikke noget problem. 
Jeg må indrømme, at de penge efter min far stod også og lunede godt på min konto. 
Jeg havde nu ikke tænkt mig at bruge dem med mindre det var højst nødvendigt. 
Vi havde jo en god løn, og den kunne vi sagtens leve af. 
Faktisk sparede vi begge to lidt op til dårlige tider.  
Hvis jeg kunne møde min familie i Afrika! Sagde Børge, ville mit liv være helt perfekt. 
Vi har en hel vinter til at planlægge turen! Sagde jeg – det bliver hyggeligt. 
 
Det vil ikke være for meget at sige, at Børge var aftenens mand i skysovs. 
Utallige var de mennesker der lige skulle hilse på Børge, og trykke hans hånd. 
Der manglede heller ikke invitationer fra damer i alle aldre til en lille svingom. 
Han havde det som ål i mudder kunne jeg se. Jeg var utrolig stolt af ham. 



Senere på aftenen kom der en herre i tresserne hen, og satte sig ved siden af mig. 
Han præsenterede sig som Skoleinspektør Knudsen fra den lokale skole. 
Jeg er formand for en lille kulturel forening som vi kalder Auning Stafetten! Sagde han. 
Vi har et lille arrangement en gang om måneden i vintersæsonen. 
Det være sig foredrag af enhver art. Eller musik af – næsten – enhver art.  
Det er altså ikke hos os man kan høre Rock eller lignende. Det er mest folkemusik, eller viser med 
lokal tilknytning. Inden for de seneste måneder har Randers Kammerorkester og den Danske Trio 
spillet hos os. Vi prøver på at holde kvaliteten og fanen højt, og indtil videre er det lykkedes for os. 
Jeg sad og fik en ide, mens jeg hørte Børges fremragende stemme her i aften. 
Hvad ville det koste, hvis Børge kunne komme og synge en afdeling Danske sange? Spurgte han. 
Danske sange! Tænkte jeg, det var jo ikke lige det han havde gjort mest i, men med lidt 
forberedelse, kunne det da sikkert nok lade sig gøre. 
 
Børge er jo ved at uddanne sig til Wagnersanger i Århus! Sagde jeg, og det med de Danske sange 
ligger lidt uden for hans repertoire, men med et par måneder til, at forberede sig i, tror jeg godt 
det kan lade sig gøre. Der er også et andet lille problem, for hvem skal akkompagnere ham. 
Vi har en dygtig Pianist ansat på skolen som musiklærer og med et par prøver er jeg sikker på, at 
det går godt! Sagde han. 
Det koster 4000 kr + moms for 3 kvarter! Sagde jeg, og det er billigt. 
Hvad koster det så på Jysk? Spurgte han, og blinkede til mig. Det halve! Sagde jeg og blinkede 
tilbage. Jeg syntes for øvrigt, at jeg har set dig før! Sagde han og kiggede undersøgende på mig. 
Jeg har gået på skolen for år tilbage, og da var du lige blevet ansat som vikar! Sagde jeg. 
Birthe, som arbejder i Børnehaven, lige ved siden af skolen, er min søster. 
Aha, sagde han, det var jo godt lige, at få sat det på plads. Vi skålede og drak ud.  
Vi gav hinanden hånden, og så var den ged barberet. 
 
Lars Hald! Tænkte jeg, han må da have en masse Danske sange liggende. 
Ham må jeg hellere ringe til i morgen når vi kommer hjem. 
 
 

Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Ottende kapitel. 

 
Jeg havde fået en nøgle af Birthe, så vi selv kunne lukke os ind. 
Der er ingen grund til at tage en vogn helt til Randers havde hun sagt - spar de penge. 
Vi havde begge to fået så hatten passede. På nydansk var vi mega stive. 
I løbet af aftenen tror jeg, at Børge var blevet den mest populære mand i Auning. 
Ikke mindst hos pigerne.  
Jeg ved ikke hvad der var med den stemme – jeg var jo ikke ekspert – men den sneg sig langsomt 
ind i en. Jeg havde kun fundet et par stykker med en lignende klang, når vi surfede på nettet. 
Svenskeren Jussi Björling og en Italiensk Tenor ved navn Giuseppe de Stefano. 
De to, kunne til enhver tid få tårerne til at springe frem i mine øjn.  



Før jeg mødte Børge lukkede jeg altid for Radioen hvis der kom Opera. 
Nu sad vi ligefrem og dyrkede alle de store stemmer vi fandt på nettet. 
Vi havde købt et nyt musikanlæg hvor musikken og stemmerne rigtig kom til deres ret. 
Jeg havde aldrig haft noget særligt at gøre med naboerne, kun et lille nik når man mødte dem på 
trappen, men jeg kunne forestille mig, at Opera ikke hørte med til livretterne. 
Udover det, holdt der også en Bodega til i stueetagen, og den også lavede en del larm. 
Så, jeg opsøgte simpelthen naboerne og inviterede dem ind til et stykke smørrebrød og en øl. 
Udover det unge par der boede lige ovenpå, var de øvrige, enlige af begge køn. 
Vi havde en fantastisk hyggelig aften, hvor jeg fortalte lidt om vore planer, og Børge sang et par 
sange. Det var faktisk så hyggeligt, at de sidste forlod os langt over midnat. 
Jeg tror endda, der blev et kærestepar ud af vores lille fest, da en af pigerne et stykke tid efter 
flyttede sammen med vores genbo. 
I stedet for sure miner, når vi mødte dem på trappen, lød det nu – Hej Kurt og hej Børge. 
 
Da Børge havde sunget sidste gang til julefrokosterne, sad vi i Orla og Birthes køkken og fik os lidt 
natmad. Vi var efterhånden kommet tæt ind på livet af hinanden, og vi nød begge to deres 
selskab. Vi deltog aldrig i selve julefrokosten på kroen, men kom kun og lavede det vi havde aftalt 
med værten. Den sidste aften kom han og stak Børge en tyk kuvert. 
Du må hellere tælle efter! Havde han sagt. 
Børge talte efter. Han kiggede lid forvirret på værten. Der er to for mange, sagde han. 
Det kan jeg ikke tro, sagde han. De sidst to er et lille julegratiale fra Kroen. 
 
Hvad skal i lave i juleaften? Spurgte Birthe. Vi havde tænkt os en lille flæskesteg med hele 
svineriet! Sagde jeg, ellers har vi ikke rigtig planlagt noget. 
Kunne i tænke jer at komme til Auning! Sagde hun, vi bliver kun Orla og jeg, og min mor. 
Det lyder hyggeligt! Sagde Børge, ikke også Kurt. Jeg nikkede. 
Så er det en aftale! Sagde Birthe.  
Lige på den aften, kan jeg mærke på mig selv, at det ville være dejligt med en håndfuld unger i 
huset! Sagde hun, som regel har Orla og jeg siddet mutters alene. 
Det bliver dejligt at få nogle gæster i år. Man gider jo dårligt lave mad, når der kun er os to. 
 
Det blev en dejlig jul. Faktisk, hvis jeg tænker ordentlig efter, vel nok den bedste jul jeg nogensinde 
havde haft. Birthe havde fundet kassen med julepynt frem – for første gang i flere år - 
indrømmede hun. Enkelte af tingene kunne jeg genkende fra min barndom. Helt fra dengang min 
mor ikke var syg, og min far stadigvæk boede hos os. Jeg skammer mig ikke over, at jeg måtte gå 
afsides et øjeblik, og fælde et par tårer. Jeg ved ikke hvad der er med den jul, men den kan altid få 
folks følelser uden på tøjet.  
Jeg ved heller ikke hvordan min fars indflydelse på Sonja havde været - det var svært at sige - men 
bare de par gange jeg havde været sammen hende, kunne jeg mærke, at hun var livet gevaldigt 
op. Altså, jeg mener ikke, at hun ligefrem var et livstykke, det vil være for meget sagt, men hun 
opførte sig som folk gør almindeligvis. Før havde hun virket knuget.  
Hun fortalte, at hun kunne tænke sig at flytte tilbage til Auning, da hun ikke havde nogen 
tilknytning til Ringkøbing overhovedet. Huset skulle sælges, og hun ville have sig en lille lejlighed 
her i byen. Hun ville sige det til os, fordi huset var en del af vores arv, men hun vidste ikke hvordan 
det stod til juridisk. Orla lovede at kigge på det i det nye år.  



Nytåret fejrede vi i Randers. Børge havde lavet en langtidsstegt oksesteg med diverse grøntsager. 
Den var så mør at vi kunne skære den over med gaflen. 
Senere fik vi gammeldags æblekage med flødeskum, og rasp ristet på panden i puddersukker. 
Ellers sad vi bare og zappede på fjernsynet. Det var skide hyggeligt. 
Børge havde købt nogle pakker med nytårsskyts som han ville fyre af kl. tolv og jeg havde foreslået 
ham, at vi gik op til Skt. Peders kirke i god tid inden. Fra kirkens parkeringsplads kunne man nemlig 
se det meste af byen. Jeg var simpelthen selv for nærig til at købe noget i dyre domme, for så at 
sende det op i luften. Selv en hundeprop pistol kan være farlig. 
Jeg så engang én, der for sjov, satte pistolen imod sin tinding og trykkede af. 
Faktisk, kunne man se lidt af hans kranie bagefter, og han mistede også en del af håret. 
Da Børge var ved at fyre sine Raketter af, hørte jeg pludselig en velkendt stemme. 
Hej Kurt – din gamle bashøjtaler – og hej Børge, hvad laver i her på bakken. 
Satans også! Tænkte jeg, hvis jeg havde tænkt mig om, vidste jeg jo godt, at han boede lige 
bagved, på Borgmestervangen. Hej Lars Hald, sagde jeg – har konen endelig smidt dig ud. 
Nej! Sagde han, hun gik i seng – hun gad ikke høre på mig mere. 
Jeg har lidt med i piben! Sagde han, skal vi ikke lige gå om bag Kirken og ryge det. 
Vi ryger ikke mere! Sagde jeg, det er længe siden at vi holdt med det. 
Og det var ikke engang løgn. Da vi havde røget den klump som Børge havde med, da han flyttede 
ind, blev vi enige om ikke, at købe mere. Og vi savnede det heller ikke. 
Nu mens jeg har dig! Sagde jeg – har du noget med danske sange. Altså med sang og tilhørende 
noder. Masser! Sagde han – jeg har f.eks. Aksel Schiøtz complet og en hel del af Tony Landy. 
Aksel har indsunget flere hundrede danske sange, og er nok den der er bedst kendt. 
Altså, af dem fra vores årgang og dem der er ældre. 
     
To timer senere var vi tilbage i lejligheden igen. Turen fra Skt. Peders kirke ned til Vestergade 
havde været utrolig hyggeligt. Folk var selvfølgelig mere eller mindre fulde, men der var hele vejen 
igennem en dejlig stemning. Vi så ingen optøjer eller slagsmål af nogen art, og det er sådan det 
skal være. Vi skålede i et glas billigt champagne og ønskede hinanden godt nytår. 
Helt spontant gav vi hinanden et varmt knus. 
 

6 måneder senere 
 
Nytåret havde startet med et herrens vejr. 
Da det var umuligt at komme i jorden, havde Peter Haldum fyret det andet hold - foreløbig - i en 
måned. Det var de vandt til, da de kendte vilkårene inden for branchen. 
Der var heller ikke nogen der beklagede sig. Hvem ville ikke gerne holde fri i den værste 
vinterkulde. Peter havde spurgt os hvornår vi var berettiget til understøttelse. 
Om et halvt år! Havde jeg sagt til ham. Jeg vender tilbage til jer! Havde han sagt. 
Så, vi startede det nye år med at brække de gamle båse ned i kohuset. 
Det havde været et rimeligt stort kohold, de havde haft på gården, da der havde været plads til 30 
køer. Alt blev pillet ned og båret udenfor, hvor vi læssede det på lastbilen, og kørte det væk. 
Samme vej gik betongulvet, som vi havde brækket op med en lufthammer. 
Derefter gravede vi en halv meter af gulvet, da der var for lavt til loftet, ifølge arbejdstilsynet. 
Da vi havde støbt et nyt gulv, gik vi i gang med at reparere små huller og lignende. 



Til sidst malede vi lofter og vægge. Det blev så flot at det kunne bruges som festsal var vi blevet 
enige om. Det skulle det nu ikke bruges til, havde vi fået at vide, da det skulle bruges til materiel. 
Da vi var færdige, var det midt i februar, og vejret havde ikke gjort tegn til at bedre sig. 
Vi havde siddet med et par halve stykker mad i køkkenet sammen med Peter og hans kone Kirsten, 
da Peter pludselig havde sagt! Kan i bruge en hammer og et vaterpas. 
Jeg har jo en 5 – 6 hundrede kursusbeviser! Havde jeg sagt, i et forsøg på at være morsom, og jeg 
tror endda der er et i tegningsforståelse. Godt! Havde han sagt. 
Så skal jeg lave en tegning der ikke kan misforstås. 
Han pegede op i loftet. Deroppe! Sagde han, har vi et uudnyttet loft, og det har hele tiden været 
meningen at der skulle laves værelser, jeg har bare ikke haft tid. 
Har i mod på det Gutter? Havde han spurgt. Og selvfølgelig havde vi det.  
 
Børge var startet op igen den første fredag i januar, hos Thormod Nielsen. 
Vi følte os efterhånden som gamle venner af huset. Det var altid Edith der lukkede op, og nu fik jeg 
sandelig også et knus hver gang. Børge der godt vidste hvad knapper han skulle trykke på, havde 
haft en stor buket blomster med til hende. Jeg tror endda, at hun rødmede en lille smule.  
Som Thormod havde lovet ham, gik de nu i gang med Wagner.  
Vi havde jo lyttet til Wagner hele efteråret, så det var ikke ukendt land for os. 
Det eneste jeg havde imod det var længden. Enkelte af hans Operaer varede over fire timer. 
Men hold da op for noget musik.   
De havde startet med ”In fernen land” fra Lohengrin. Et rigtigt bravurnummer. 
Selv Tenorer der ellers aldrig sang Wagner havde dette nummer på deres repertoire.  
I løbet af de næste par måneder gennemgik de Lohengrin fra a til z. 
Jeg sad stadigvæk og noterede alt hvad Thormod sagde til Børge. 
Når vi så kom hjem, havde vi en hel weekend til at gennemgå det hele. 
Hele Lohengrin lå på nettet, i sin helhed, og med mange forskellige sangere. 
Som sædvanlig havde han utrolig let ved at lære. Hans anden store fordel var, at han læste noder 
ligesom vi andre læste avisen. Selv de noder med mange krydser og b’ er. 
 
Sidst på vinteren gik de i gang med Tristan og Isolde. 
Edith, der altid sang med i duetterne måtte halvvejs, give op i Isoldes parti. 
Partiet har nogle drabelige udsving, fra det helt mørke, og til det tindrende lyse. 
Der manglede noget i dramatik, kunne selv jeg, høre. 
Men hvad kunne man forlange, af en lyrisk sopran, der er et stykke oppe i tresserne. 
Gangen efter, ankom Poul Langager fra den Jyske, næsten samtidig med os. 
Han var i selskab med en ung lyshåret, lidt kraftig pige. 
Jeg vil ikke sige, at hun var pæn, men hun var heller ikke grim - i kender godt typen - men der var 
alligevel et eller andet over hende. 
Hun var ikke genert – slet ikke – og hun hilste med et fast, næsten mandigt håndtryk. 
Hendes mine sagde, jeg ved hvad jeg kan, og jeg gør det. På en sød måde selvfølgelig. 
I vore dage er det svært at bedømme en piges alder, men jeg vil tro, at hun var midt i tyverne. 
Senere, da jeg lærte hende meget bedre at kende, fandt jeg ud af, at hun var den mest generte 
pige nord for alperne. Børge var en solid klippe, i forhold til hende. Og det var noget de drog 
meget fordel af senere. Ikke, fordi hun generelt var usikker, men hun havde et enkelt kiks ind 
imellem. 



Det er Anna Piilgård, præsenterede Poul Langager, hun studerer på konservatoriet men hun er så 
langt fremme, at hun af og til får et par små roller hos os på den Jyske.  
Savsmuldet og alt det der! Sagde han.  
Lige for øjeblikket indstuderer hun pudsigt nok Isoldes parti på konservatoriet. Han grinede. 
Jeg syntes at det kunne være interessant, at høre hvordan hun lyder sammen med Børge. 
 
Grunden til, at jeg tager hende med her er, at hendes og Børges professionelle karriere blev 
uløseligt knyttet sammen. I lange perioder gik de for at være et ”par” på scenen. 
Som Maria Callas og Giuseppe de Stefano – Lauritz Melchior og Kirsten Flagstad. 
De havde selvfølgelig også andre partnere ind imellem, men deres skæbner var alligevel på en eller 
anden måde knyttet sammen. Vi kommer til at høre meget mere til Anna Piilgård senere. 
 
Edith satte sig ved klaveret, og gik i gang med at varme deres stemmer op. 
Det var øvelser de begge kendte til bevidstløshed. De sang et sammensirium af vokaler og 
konsonanter, hvor de efterhånden arbejdede sig op på de høje toner. 
Da de til sidst gik op på det høje c, kunne jeg mærke hvordan det rislede koldt, ned af ryggen på 
mig. Da de var færdige, kunne jeg se, at de kiggede på hinanden med respekt. 
Og så vil jeg gerne høre den vi er kommet for! Sagde Poul Langager – Kærlighedsduetten. 
Og så sang de kærlighedsduetten. 
Et er, når man sidder derhjemme og lytter til de store berømte sangere. Noget andet er, når man 
sidder to meter fra to mennesker, der er født til at synge. 
Indtil da, havde jeg aldrig personligt, haft så stor en musikalsk oplevelse. 
Det er svært at beskrive et stykke musik med ord, fordi musik drejer sig om følelser. 
Så Wagner må have været tordnende forelsket, da han skrev dette pragtfulde stykke musik. 
Da de havde sunget færdig, var der en pause på 3 – 4 sekunder, før vi fire brød ud i højlydte 
klapsalver. Børge og Anna kastede sig i hinandens arme, og – jeg tror næsten de græd. 
Børge gjorde i hvert fald. Nåh ja, jeg skal ikke sidde her, og være helt, jeg græd sgu også. 
Børge! Sagde Poul Langager, den dag du synger hos os, vil jeg blive utrolig stolt. 
Med disse ord tog han og Anna afsked. 
 
Allerede kort ind i det nye år havde Lars Hald været der med noder og musik til de Danske sange 
som Børge skulle synge til Musikaftenen i Auning. 
Hvor mange skal du synge! Havde han spurgt. Vi skulle helst lande på 3 kvarter! Sagde Børge. 
De vil sikkert ikke slippe dig igen, så du må hellere indøve 3 – 4 numre ekstra! Sagde han. 
Det havde jeg slet ikke tænkt på! Tænkte jeg, men det havde han da ret i. Og skrev ned. 
Vi blev enige om, at 20 numre måtte være passende.  
Som ekstranumre valgte vi, - Jeg bærer med smil min byrde og - Nu er dagen fuld af sol, og til sidst 
- Hvem sidder der bag skærmen. Den skal nok trække tårer! Sagde Lars. 
Jeg havde aldrig rigtig fået takket Lars Hald for Børges Sceneskift, som han på en måde var skyld i, 
så jeg havde købt en flaske billig Whisky, som jeg overrakte ham, da han skulle af sted. 
De pæne ord jeg ville have sagt, blev siddende i halsen, så jeg nøjedes med at mumle, tak for din 
ulejlighed. Jamen selv tak da, - din gamle Portrætmaler Sagde han, og skred velfornøjet ud af 
døren. Jeg myrder ham en skønne dag! Hvæsede jeg. Hold nu op Kurt! Sagde Børge, han er sgu da 
meget flink! Og hjælpsom, tilføjede han. 
     



 Et par gange om ugen øvede vi i Aulaen sammen med skolens musiklærer, som viste sig at være 
en ung smuk kvinde. Jeg havde et billede inden i mit hoved om, hvordan en lærerinde skulle se ud, 
og hun så i hvert fald ikke sådan ud som Ilse. En høj flot pige med langt lyst hår. 
Spille, det kunne hun. Da det var danske sange hun skulle spille, kom hun ikke ud for de store 
udfordringer, da hun sikkert havde spillet de Danske sange til utallige musiktimer. 
Jeg fik imidlertid en genial ide, (syntes jeg selv) en dag vi gik og snedkererede på loftet ved Peter 
Haldum. Hvorfor synger du ikke ”In fernen land” som det absolut sidste ekstranummer! Havde jeg 
spurgt Børge. Børge lignede en i hovedet, der lige havde fået en kasse af sin yndlingsvin. 
Du er genial Kurt! Sagde han, men tror du Ilse kan spille den.  
Det kunne hun godt, og sådan set tror jeg, at hun kunne spille hvad som helst. 
Jeg overvejede faktisk at spørge hende, om hun ville være fast akkompagnatør, når Børge havde 
den slags små arrangementer. Hun havde den rigtige fornemmelse for fraseringer og tempi. 
Det blev ikke kun ved overvejelser omkring Ilse. Jeg spurgte hende umiddelbart efter koncerten, 
om det var noget for hende. Der er ikke meget på tapetet endnu, da Børge er i opstarten af sin 
karriere men, med den stemme han er i besiddelse af, er det kun et spørgsmål om tid! Havde jeg 
sagt til hende. Jeg kunne tænke mig, at i indøvede en masse sange sammen. 
Hvad med Schubert! Havde hun foreslået, han har komponeret flere hundrede sange, den ene 
mere skøn end den anden. Jeg skrev navnet ned i min lille sorte bog. 
 
Skoleinspektør Knudsen modtog os i døren ind til Aulaen. Vi kom i god tid (en time før) fordi Børge 
ville varme op sammen med Ilse. Jeg har aldrig kendt noget lignende, Sagde Knudsen. 
Vi har været nødt til at flytte koncerten til gymnastiksalen da vi slet ikke kan være i aulaen mere. 
Vi har solgt over hundrede billetter mere end vi plejer, at gøre. 
Mange af de billetter vi har solgt! Sagde han, er til folk der var med til én af julefrokosterne hvor 
du sang Børge! Sagde han. Børge så rigtig glad ud ved den melding. 
 
Lidt før, at Børge startede, smuttede jeg ind af sidedøren, gik op foran og satte mig ved siden af 
Peter Haldum og Kirsten, som havde holdt en plads til mig. Johan og hans kone sad på den anden 
side af Kirsten. Er han på dupperne? Spurgte Peter. Jeg nikkede. 
Jeg har krydset fingre og tæer siden vi gik hjemmefra! Sagde Kirsten. 
Jeg tror, at Kirsten er en lille smule varm på Børge! Sagde Peter. 
Hold nu op Peter! Jeg er sgu da ikke varm på Børge! Sagde hun, og grinede. 
Desuden er han jo heller ikke til piger, men, du må da indrømme, at han er en flot fyr. 
Ja ja! Sagde Peter, det indrømmer jeg gerne.  
 
Auning & Omegns Adresseavis skrev den første anmeldelse der nogensinde er skrevet om Børge, 
og den er på første side, af den scrapbog som vi købte dagen efter. 
 
Auning Stafetten er godt på vej til at blive en institution her i byen, takket være en ildsjæl som 
Skoleinspektør Knudsen. Det er ikke mange uger siden, at byen havde besøg af Randers 
Kammerorkester, og senere Den Danske Trio der også spillede kammermusik. 
Denne gang var det den unge Tenor Børge Madsen der prøvede kræfter med Carl Nielsen sange. 
Børge Madsen er stadigvæk under uddannelse hos den kendte sangpædagog Thormod Nielsen 
fra Århus, og er som sådan slet ikke færdig med sin uddannelse. Men det kunne man 



overhovedet ikke høre. Alle sangene var nogle, et hvert barn havde hørt – og lært i skolen, men 
her fik disse sange en ny betydning, takket være Børge Madsens delikate fortolkning. 
Da han sang det absolut sidste ekstranummer ”In fernen land” af Reichardt Wagner truede 
taget på gymnastiksalen med at lette under det massive bifald. Jeg glæder mig til, i de 
kommende år, at følge hans udvikling. 
Hans dygtige akkompagnatør havde lokale rødder – nemlig Ilse Mulvad, der som bekendt er fra 
skolen her i Auning, hvor hun er en afholdt musiklærer. Børge Madsen tjener sine penge til 
studierne ved, at arbejde hos vores lokale entreprenør Peter Haldum.  
Der var solgt så mange billetter, at arrangementet var flyttet fra Aulaen til Gymnastiksalen. 
Og det er imponerende i så lille en by.   
Deres anmelder kører gerne langt for, at høre Børge Madsen en anden gang. 
  
Vi dansede en lille glædesdans da vi havde læst den anmeldelse. Vi vidste selvfølgelig godt at det 
ikke var Politikken eller Berlingske, men det var den første avis som skrev noget om Børge. 
 
 
Hvad hedder dine forældre i Afrika Børge? Spurgte jeg. Det ved jeg ikke! Sagde Børge. 
Hvis jeg nogensinde har vidst det, har jeg har i hvert fald glemt det nu. 
Min onkel og tante må vide det, da det er dem der har adoptionspapirerne. 
Jeg er ikke helt vild med at ringe til dem, men det er desværre nok nødvendigt. 
Mærkeligt nok kan jeg huske nummeret på deres fastnet telefon, men det er der jo ikke nogen der 
bruger mere. Vi slår det bare op på Kraks! Sagde jeg, så har vi det med det samme. 
Vi havde siddet det meste af lørdagen, og kigget på Afrika, og ikke mindst flyruterne til Afrika. 
Foreløbig sagde den – Kastrup – Frankfurt – Abidjan.  
Der er ca. 400 km. til Tabou fra Abidjan! Sagde jeg, og der må gå en lokal flyver mellem de to byer. 
Men det må vi få rejseselskabet til at arrangere. Så vidt jeg kan se på Google earth er der en stor 
lufthavn i nærheden af Tabou. 
Med mindre, at vi lejer en bil i Abidjan, og kører de 400 km.  
På kortet her ser vejen ud til at være udmærket. Vi kommer igennem både Jungle og opdyrkede 
marker, og det kan godt se ud til, at blive en oplevelse for os. 
Men vi skal leje en bil med fører, da jeg ikke har den fjerneste lyst til at stå midt på vejen med en 
defekt – et eller andet – og ikke kunne sproget. 
De taler jo Fransk dernede, men vi skal finde én der også taler Engelsk. 
Ikke fordi vores Engelske er noget at prale af, men det er i hvert fald bedre end Fransk. 
Vi skal have en Landrover! Sagde Børge, jeg har altid drømt om at køre i Landrover. 
Jeg tror, at det bliver for dyrt! Sagde jeg.  
 
Det bedste ville nok være, at tage den lokale flyver fra Abidjan, og leje et Hotelværelse i Tabou. 
Der har vi garanteret også mulighed for at tage nogle guidede ture ud i området. 
Vi ved jo heller ikke hvor lang tid det tager, at finde din familie, og det er det vi prioriterer højest. 
Men vi ville da være nogle skarn, hvis vi ikke benyttede os af chancen til, at få set noget af landet. 
Trods alt er det jo også dit barndomsland! Sagde jeg. Børge nikkede. 
Med hensyn til Hotelværelse og flybilletter! Sagde jeg, det må vi få et rejsebureau til at ordne. 
Det der med, at bestille over nettet er ikke ligefrem min kæphest. 



Vi skal i hvert fald bo på økonomiklasse, da vi sagtens kan finde andet, at bruge vores penge på 
end hotelværelser. Man er der jo typisk kun, når man skal sove. 
Må jeg være så fræk at spørge? Spurgte jeg, hvor mange penge har du?  
Jeg har gemt de 14 tusinde jeg fik i honorar! Sagde han, og så har jeg sparet noget lignende op, så 
jeg har små 30 tusinde i alt. Imponerende! Sagde jeg, godt gået Børge. 
Der er jo også det i det! Sagde han, jeg ved ikke om de stadigvæk lever nogen af dem, men hvis de 
gør, lever de højst sandsynlig i social armod, og der vil jeg nyde, at være den rige onkel fra 
Amerika. Altså kun med et par tusinde eller tre! Tilføjede han. 
Jeg trak vejret lettet. Jeg syntes ikke der var grund til at bruge sine surt opsparede penge til en 
familie der frivilligt havde skilt sig af med én. Men hvad vidste jeg om det. 
 
Du må hellere få det overstået! Sagde jeg, og skubbede papir lappen med nummeret over til ham. 
Øv! Sagde han, nu havde vi det lige så godt. 
Med synligt ubehag tog han lappen, og begyndte at dreje nummeret. Hans hænder rystede en 
anelse kunne jeg se. Jeg kunne svagt høre, at der var én der sagde Hallo.  
Det er Børge! Sagde han – Altså Børge Madsen. Tavshed i lang tid, i den anden ende af røret. 
Det drejer sig om mine adoptions papirer. Hvad hed mine forældre i Afrika? Spurgte han. 
Jeg sad ærlig talt og blev lidt flov over mig selv.  
Jeg var lige ved at falde ned af stolen, for bedre, at kunne høre hvad Tove havde at sige.  
Så jeg rejste mig, og gik ud i køkkenet for at lave os noget frokost. 
Jeg anrettede en bakke, som de ikke kunne få bedre på Hotel Randers, og fiskede den røde Ålborg 
frem af fryseren, som vi havde haft siden julefrokosten med Birthe og Orla. 
Jeg kiggede på den. Vi kunne vist godt få et par stykker eller tre! Tænkte jeg veltilfreds. 
 
Da jeg kom ind i stuen, var Børge der ikke, men jeg kunne høre, at det plaskede på badeværelset. 
Jeg ryddede spisebordet for computer, og alle vores noter og optegnelser og begyndte at dække 
bord. Jeg foldede endda et par servietter for at gøre det ekstra hyggeligt. 
Jeg kunne ikke forstå, hvorfor han ikke kom ud fra badeværelset, og jeg havde netop besluttet at 
banke på døren for, at høre om han havde det godt, da han åbnede døren. 
Jeg kunne se på ham, at han havde grædt. Han var helt tyk omkring øjnene. 
Vi satte os over for hinanden i tavshed. Jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle sige. 
Det var Vagn! Sagde han pludselig. Det var Vagn der stjal pengene. 
De snuppede ham senere på fersk gerning i, at stjæle penge fra min Onkels tegnebog. 
Han var jo i lære som elektriker, og på teknisk skole kom han i lag med de forkerte kammerater. 
Det var noget med nogle stoffer, og der kom de vist til at skylde de forkerte penge. 
De prøvede i nogle år at finde min adresse, men tilsyneladende eksisterede jeg ikke. 
De opgav for et par år siden, da de troede, at jeg var død. 
 
Tænk Kurt! Her har jeg i alle de år haft det af helvede til, på grund af noget en anden har gjort. 
Du kan også vende det om! Sagde jeg, hvis ikke, du var ”flygtet” til Randers havde vi ikke mødt 
hinanden, og du havde ikke været i gang med at uddanne dig til Operasanger. 
Vagn er endelig kommet ovenpå igen! Sagde han, og lever et helt almindeligt familieliv, med kone 
og børn. Og det glæder mig sådan set. 
Nu skal vi ha’ os en snaps og en øl! Sagde jeg, det trænger vi til. Vi skålede med hinanden. 
Tove forberedte mig for øvrigt på, at min far højst sandsynligt var død. 



Hun mener, at det var derfor, at jeg blev bortadopteret. Hun har 2 børn mere – eller rettere – det 
havde hun dengang, men hun kan jo sagtens kan have fået nogle flere med en anden mand. 
Hun var kun tyve, da jeg blev bortadopteret, og da havde hun allerede tre børn. Hun må være midt 
i halvtresserne nu, måske lidt mere. 
 Han rejste sig og hentede den lille lap som han havde skrevet på. 
Min far hedder Sulaimane Obechukvo og min mor hedder Kamissa Obechukvo. 
Hvad hendes to andre børn hedder, står der ikke noget om.  
Jeg tør slet ikke tænke på, at hvis min mor er gift igen, så har hun garanteret skiftet efternavn, og 
så bliver hun svær at finde. Men den tid den glæde. Skål Kurt! Sagde han, nu drikker vi os fandme i 
hegnet, vi trænger til det. Og det gjorde vi så. 
Vi endte faktisk på Bodegaen lige neden under vores lejlighed hvor vi sad og raflede det halve af 
natten. 
 
På det tidspunkt var vi for længst blevet færdige med at indrette loftsværelser hjemme hos vores 
boss, og var flyttet udenfor igen. Altså, vi slap bestemt hæderligt fra vores opgave, men vi ville til 
enhver tid hellere ud i den friske luft. 
Med få undtagelser var det stadigvæk haver og indkørsler vi lavede.  
En af de få undtagelser var en privat villavej i det sydlige Randers (Vorup) der altid havde været  
grusvej. På den opgave var alle mand + Peter sat på. 
Det er ikke det sjoveste jeg har været med til, da der var en niveauforskel på flere meter.  
Vi skulle lave kantsten og fortov, og så ville der komme et andet firma og lave asfaltarbejdet. 
Der var sommetider nogle vitser om negre, men de var aldrig ondskabsfuldt ment, og Børge var 
altid den der grinede højest. Så kunne han til gengæld nogle om hvide tåbelige mænd, der 
dummede sig helt utroligt, så det stod altid uafgjort. 
Men det var ganske udmærket, da der var et godt kammeratskab, os alle imellem. 
Efter at Børge havde sunget til julefrokosten, kunne jeg mærke, at den respekt der stod om Børge 
ikke var blevet mindre. 
 
Jeg havde ringet til Lars Hald. Har vi noget Schubert? Spurgte jeg. 
Hej Kurt, din gamle Frontsoldat! råbte han, hvordan går det? Jeg krympede mig. 
Hvis jeg kommer i helvede, når jeg dør, er jeg sikker på, at det er Lars der står for løjerne dernede.  
Har vi noget Schubert? Spurgte jeg. Selvfølgelig har vi noget Schubert,! Sagde han. 
Der findes flere hundrede sange fra Schuberts hånd, og der er faktisk ikke nogen dårlige. 
Det, jeg vil anbefale, er begge to det, man kalder en sangcyklus, altså nogle sange der har et fælles 
motiv – som regel er det kvinder! Sagde han grinende.  
Jeg har dem begge to med Aksel Schiøtz, men jeg vil stærkt anbefale de to med Herman Prey, da 
han synger dem mere eller mindre perfekt. Aksel påstår i sin og konens bog om sig selv, at det var 
den ultimative indspilning, han havde lavet, men han kunne jo heller ikke vide at Herman Prey ville 
komme i tresserne og sætte standarten. De varer en god time begge to, altså hver for sig, men så 
har man heller ikke lyst til at synge mere den dag.    
Det er vel ikke sådan, at du har noderne til at ligge – tilfældigvis? Spurgte jeg. 
Selvfølgelig har jeg det Kurt! Sagde han – jeg smider dem ind en dag. 
Kan du komme på fredag? Spurgte jeg, Børge og jeg vil gerne se dig til en bid brød og en dram. 
Det var ikke mig der var kommet på den ide, det var Børge der syntes, at han skulle belønnes for 
det arbejde, han trods alt gjorde for os. Jeg kunne jo altid drikke mig fuld! Tænkte jeg.  



Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Niende kapitel. 

 
I skal kun betale det vi har aftalt! Sagde Thormod Nielsen. 
Jeg anser det for en ære, og et privilegium, at være Børges sanglærer. 
Jeg havde netop fortalt ham, at Børge havde tjent lidt penge ved, at synge rundt omkring. 
Hør nu her! Sagde han – jeg har jo ikke kontrakt med dig Børge. Jeg er kun din sanglærer. 
Hvis du synger lidt hist og pist, er det kun med til, at modne dig som sanger. 
Du får jo også rutine. Hvad arbejder i på for tiden? Spurgte han. 
Schubert! Sagde Børge, og det er noget helt andet end Wagner. 
Det er et ganske udmærket valg! Sagde Thormod – Wagner er jo de store linjers komponist, og 
Schubert er det fortællende og inderliges komponist. 
Han døde desværre alt for ung. Jeg mener kun, at han var i tredverne. 
Der er også et par herrer ved navn Hugo Wolff, og Johannes Brahms, de vil også være værd at 
kigge nærmere på. Jeg noterede i min lille sorte bog. 
 
Sagen var den, at Orla havde skaffet ham et engagement hos ”Søren Kannes venner” i Grenå. 
En kulturel forening lig Auning Stafetten, bare meget større. 
Der kommer sikkert en del mennesker! Havde jeg sagt til Børge, så det er slut til at med at synge 
for småpenge. Jeg syntes heller ikke du skal synge sort mere, da skattevæsenet også læser aviser. 
Ilse skal jo også sin del. Hende kom vi nu hurtigt overens med, da det beløb vi hver især skrev ned 
på en lap papir, viste sig at være det samme. 4000 kr. 
I betragtning af, hvor mange timer hun brugte på, at øve med Børge, var det yderst rimeligt. 
Børge skulle have 6000 og det syntes vi også var helt rimeligt. Altså 10.000 alt i alt. 
Det syntes Orla også var rimeligt, da jeg fortalte ham det. 
Ilse havde godt nok et klaver derhjemme – et opretstående et af slagsen – men vi havde fået lov til 
af Skoleinspektør Knudsen at øve i skolens Aula, hvor der stod et stort Steinway flygel. 
Akustikken var selvfølgelig også meget bedre der. 
 
I skal sikre jer, at det flygel i får til stillet rådighed stemmer! Havde Lars Hald sagt en dag han og 
Børge sad og puslede med nogle noder. Som jeg sikkert har fortalt (mon ikke! Tænkte jeg, utroligt 
mange gange) har jeg en lille forhistorie inden for sangens verden.  
Jeg kunne fortælle den ene skrækhistorie, efter den anden. 
Det var jo kun nogle få gange om året der var teater eller koncert, så for det meste står salen tom. 
Og kold. Der var jo ingen grund til at fyre for gråspurvene, så de lukkede simpelthen for varmen. 
Dagen før en koncert blev der så skruet op på fuldt drøn, med det resultat, at klaveret eller flyglet 
gav sig i alle fugerne og kom ud af stemning. Og det lyder ikke skide godt. 
Skal jeg lave en standard kontrakt til jer, som i skal sende til spillestedet 14 dage i forvejen, hvor 
der bla. a. står, at Flyglet skal være nystemt. Der skal selvfølgelig også stå, hvad i gerne vil have 
serveret både før og efter koncerten. Vand eller øl, eller hvad i finder på. Lidt frugt måske? 
Den skal selvfølgelig sendes tilbage til jer i underskrevet tilstand, så ved i også, at de har læst den.  
Det må du gerne Lars! Sagde jeg. Jeg noterede i min lille sorte bog igen. 



I skal også have lavet nogle billeder som i kan sende med. Sagde Lars. Så har arrangøren noget at 
bruge til den plakat som garanteret skal laves. I er jo et flot par, Børge! 
Pjat! Sagde Børge. Jeg kunne se på hans grin, at han følte sig smigret.  
Det er fandme en skam, at jeg er sådan en gammel idiot! Sagde Lars. 
Jeg havde lige vist ham et billede af Ilse. 
 
I Grenå havde foreningen gjort et stort stykke arbejde for at få så mange som muligt trommet 
sammen. Jeg tror ikke, at det så meget var repertoiret de var kommet for at høre, men mere det, 
at Børge var det nye unge håb inden for Tenorerne.  
Det stod der i hvert fald på plakaten de havde hængt op.  
Tenorer var jo voldsomt populære i disse år, og de lavede store koncerter på Stadions med 
tusindvis af tilhørere, og med TV transmissioner til alle afkroge af verden.  
Foreningens formand havde hørt Børge i Auning, så de købte altså ikke katten i sækken. 
De to foreninger havde et vist praktisk samarbejde, og det var jo fornuftigt nok. 
 
Det var en noget større sal end i Auning – trods det – havde Børge og Ilse overhovedet ingen 
problemer med at nå ud i krogene. Han sang Winterreise den aften, en lille net ting på over en 
time. På grund af bifaldet mellem numrene varede den næsten halvanden time. 
Han sluttede af med In fernen land – hans faste ekstranummer. 
Til sidst kom arrangøren ind på scenen, med to store buketter blomster som, han overrakte til Ilse 
og Børge, under stående bifald. Dem vil vi gerne se igen, ikke? Råbte han ud over publikum. 
Så vidt, jeg kunne høre på bifaldet, ville de gerne det. 
Vi havde haft Ilse med i bilen fra Auning, da der ikke var grund til at køre i to biler. 
Hun inviterede os med ind i sin lille lejlighed, da vi kom tilbage til byen. 
Jeg giver en kop kaffe og en Bailey havde hun sagt. 
Jeg har en lille bagtanke med det her! Sagde hun, da hun kom ind med kaffen. 
Jeg har tænkt så det knagede. I virkeligheden tror jeg nemlig ikke, at folk er så vanvittigt 
interesseret i Winterreise og Schubert. Schubert interesserer kun nogle få musikelskere, med en 
lidt forfinet smag. Det jeg tror, er, at folk vil høre Opera hits som dem de hører i fjernsynet. 
Altså, Nessum Dorma, O solo Mio, og et hav af andre gode og populære arier. 
Selv danskerne kan dem efterhånden udenad, og jeg tror, at det er dem folk sidder og venter på. 
Schubert er skøn, sagde hun, men der sidder måske 10 i salen der har hørt Winterreise før. 
Derimod har alle uden undtagelse hørt Nessum Dorma.  
Hvad siger i til det? Spurgte hun. 
Det ligger faktisk sådan! Sagde Børge, at jeg sang en del af disse arier allerede før jul hos Thormod, 
dem kunne vi sagtens tage op igen, sammen med nogle flere selvfølgelig.  
Hvad siger du Kurt? Spurgte han. Jeg tror at Ilse har ret! Sagde jeg. 
Det er jo ikke os der skal opdrage publikum til en bestemt retning inden for musikken. 
Vi kommer med det de gerne vil høre. Og vil de høre Opera – skal de få Opera. 
Jeg har da også lagt mærke til, at det er ”In fernen Land” der trækker stående bifald hver gang. 
Inden vi vendte snuden mod Randers den aften, skrev vi det nye repertoire ned på et stykke papir. 
Ilse havde nu et par måneder til at gøre sig fortrolige med dem. 
Vi ville også tage os en lille sludder med Thormod. 
Ham fik vi nu ikke vrøvl med! tænkte jeg, han hyldede jo det princip, at al sang er godt for Børge, 
bare han sang på den rigtige måde. 



Som jeg har fortalt, ville jeg her i opstarten af Børges karriere ikke beregne mig nogen provision. 
Dog blev vi enige om, at han skulle bruge nogle af de penge han tjente i Grenå på, at få trykt nogle 
plakater som vi skulle bruge til arrangørerne. Hvad med programmer? Havde Lars Hald spurgt. 
De koster ikke alverden pr stk. men i kan snildt få 25 -3o kr. Jeg noterede. 
En af grundene til, at jeg ikke ville have provision var, at jeg først ville gøre mig fortjent til den. 
Og der var vi ikke endnu. Den tid skulle nok komme, hvor jeg kom til at arbejde for mine penge.     
I den sidste måned før sommerferien knoklede Børge – dels hos Ilse – dels hos Thormod. 
Som jeg havde regnet med, bifaldt Thormod vore planer, og de gik straks i gang med at indøve 
de kendte arier, som enhver Italiensk skopudserdreng kan udenad. 
Jeg personligt ville få stress, men det så jeg ikke antydning af hos Børge. 
Jeg har en lumsk mistanke om, at han kunne lide at synge. 
Vi blev også enige med os selv om, at Børge skulle momsregistreres – og senere jeg - da vi ikke ville 
have noget udestående med skattefar. Foreløbig kunne han bruge sit b. kort men vi var klar over 
at den ikke gik i længden. 
Lige før sommerferien ringede formanden for > Foreningen af sangelskere i Randers< (Fasir) 
Han havde sommerhus i Grenå, og ham og hans kone havde hørt Børge der. 
 Han ville gerne ha’ Børge til at synge i fritidscenteret efter sommerferien.  
Vi aftalte et lille møde her hos os. Vi var enige om, - Børge og jeg - at hvis det her greb om sig, ville 
vi have flere penge for Børges kunst. 

Afrika – Elfenbenskysten 
 
Børge! Kom lige her ind, råbte jeg. 
Han var ved at lave aftensmad, og jeg sad og kiggede lidt på Google Earth. 
Er du klar over hvor mange mennesker der bor i Abidjan? Spurgte jeg.  
5 millioner, næsten ligeså mange mennesker som der bor i Danmark. 
Altså, jeg var da godt klar over, at de ikke sprang rundt i bastskørt med et kødben i næsen, men 5 
millioner, det er fandme imponerende. 
Så vidt jeg kan se har de flere skyskrabere end London. 
Den er grundlagt i 1903 af franskmændene og bliver oven i købet kaldt for Vestafrikas Paris. 
Det vil sige, at fra landsby til storby er der kun gået omkring 100 år. 
Jeg vil fandme ikke håbe, at det er der, vi skal lede efter din familie. 
Vi må håbe, at din mor er blevet i Dabou, da den er væsentlig mindre. 
Eller i den landsby som du er født i. Det gælder bare om at finde den landsby. 
Jeg har ledt mindst en time, og det eneste jeg kan finde om Dabou er vejrudsigten på 3 sprog. 
Børge kiggede over min skulder med stor interesse. 
Vi kigger på det sammen, når vi har spist! Sagde jeg. 
 
Da vi havde spist satte vi os igen ved min PC. 
Jeg zoomede ind, så langt jeg kunne, på Abidjan og Dabou. 
Derefter tog jeg linealen fra værktøjskassen øverst og målte afstanden mellem de to byer. 
40 km. sagde jeg, det er jo ingenting. Ydermere er det hovedvej A3 der er imellem de to byer. 
Jeg vil vædde på, at der går busser hver time. 
Der er i hvert fald ingen grund til at smide en masse penge ud til Taxi. 



Prøv lige at se der! Sagde Børge, og pegede, der er en lille landsby ved navn Agnéby, klods op ad 
floden. Der er kun en landsby mere som der kunne være muligheder i, men den ligger længere 
nordpå, og desuden, for langt fra floden. 
Prøv at ligge mærke til alle de store plantager man kan se overalt. 
Man kunne jo godt forestille sig, at de fleste arbejdede der, enten på den ene eller den anden 
måde. Der står i Wikipedia, at de har en omfattende eksport af cacaobønner og bananer. 
På kortet her, ligner Dabou nærmest en forvokset landsby, og uanset hvor meget jeg leder ser det 
ikke ud til, at der er nogle hoteller i byen, så mon ikke vi skal slå vores teltpæle op i Abidjan. 
Der kan vi vælge og vrage mellem hoteller. 
 
Efter en biograftur satte vi os igen ved computeren, for at gøre det færdigt. 
Langt om længe fandt vi et hotel der passede både os og vores tegnebog. 
Det hed Hotel Cite Vert, og lå klods op ad hovedvej 3 der gik til Dabou. Hvis ikke, der er et 
stoppested til bussen på den anden side af vejen, laver vi bare et! Sagde Børge, og grinede.  
Der er 35 – 40 km. fra lufthavnen til hotellet, så kan vi jo se hvor meget sådan en tur koster. 
 Men der er ingen tvivl om, at bussen er den billigste. 
Senere på dagen ringede vi til rejsebureauet og bestilte rejsen. 
    

Abidjan 
 
Det er godt, at vi ikke rejser hver dag! Sagde Børge, det har godt nok været en lang dag. 
Han sad med en øl i mit værelses eneste lænestol. Jeg lå i min seng og slappede af. 
Tidlig om morgenen havde vi startet Pandaen og var kørt til Århus lufthavn, hvor vi tog den første 
flyver til Kastrup. To timer senere var vi på vej til Frankfurt, hvor der efter yderligere et par timer 
var afgang til Abidjan. 
Hotellet lå omkring 40 km. Fra lufthavnen. Det havde jeg målt på Google Earth, men jeg havde en 
mistanke om, at Taxachaufføren tog et par gevaldige omveje. Jeg sad nemlig med et skævt blik til 
kilometertælleren, og den viste over 60 Km. 
Hotel Cite Vert var et familiedrevet, og hyggeligt hotel, velegnet til børnefamilier. 
De var kendt viden om for den gode mad, og den gode stemning. 
Det var i hvert fald det, der stod i den brochure der lå på skrivebordet. 
Vi havde da også fået en hjertelig velkomst da vi ud på aftenen ankom til hotellet. 
Hr. og Fru Mamadou stod smilende på trappen foran hotellet og bød os velkommen. 
Hr Mamadou klappede i hænderne, og straks åbenbarede der sig et par unge mænd der greb 
vores kufferter, og bar dem op på vores værelser. 
Som forudsagt af Børge, var der et stoppested på den anden side af vejen. 
Jeg ved ikke hvordan fanden han kan vide det, men det var der altså. 
Da vi spurgte Mamadou bekræftede han, at bussen gik til Dabou en gang i timen. Perfekt. 
Mine indtryk af Abidjan havde været overvældende. 
Man skal forestille sig en by på fem gange Københavns størrelse. 
Skyskraberne tårnede sig op på havnefronten, og der var et vrimmel af små og store skibe. 
Der var rent og pænt alle vegne, og det var først når man kom ud i yderkanterne at byen, at man 
så de sædvanlige hjemmelavede hytter med fattige mennesker der søgte mod storbyen for at 
tjene til dagen og vejen. Faktisk er det lidt på samme måde, som det sker her i Randers.  
Der affolkes de små landsbyer også, da man ikke kan leve af idyl. 



Skal vi ikke ha’ lidt og sove på! Sagde jeg, jeg tror nemlig ikke vi kan sove i den varme.  
Det var lummert og sveden drev af os. Jeg fiskede den flaske Whisky frem, som vi havde købt i 
Frankfurts lufthavn. Imens skaffede Børge et par vand nede fra Receptionen. 
Det meste af flasken forsvandt mens vi sad og diskuterede mulighederne. 
Børges eufori forsvandt, da han så hvor stor byen var, indrømmede han. 
Hvis hun har forladt landsbyen, - hvad jeg tror hun har – bliver det umuligt at finde hende! Sagde 
han. Op med humøret! Sagde jeg, det er alt for tidligt at give op. Nu tager vi bussen til Agnéby i 
morgen når vi har fået noget morgenmad, der er kun 30 – 35 km, og det tager sikkert kun en times 
tid.    
Der var ikke nogen af os der havde sovet særligt godt, men efter et koldt brusebad begyndte vi at 
se lysere på tilværelsen. Koldt er nu så meget sagt, da vandet mere eller mindre var lunkent. 
Morgenbordet kunne vi ikke få bedre på Hotel Randers. 
Den eneste forskel var nok, at der var utrolig meget frisk frugt. 
Vi genså også de to unge mennesker der havde taget sig af vores bagage. 
Nu var de iklædt kokketøj, og enorme hvide huer. De løb i fast rutefart og fyldte fadene op. 
Fru Mamadou kom frem i døren til køkkenet engang imellem, og tog et hastigt overblik over 
sagerne. Hr Mamadou så vi ikke noget til. Han er sikkert kok! Sagde Børge. 
Der lå en folder på bordet der fortalte lidt om hvad Hotellet formåede. 
Vi kunne få vores morgenmad, og vores aftensmad, da Restauranten havde lukket mellem klokken 
10 og klokken 18. Det passede fint til vores behov da vi sikkert ikke var hjemme før til aften. 
 
Hr Mamadou var nu ikke i køkkenet, han sad nemlig og ordnede noget bag skranken. 
Det var sikkert regnskaber han var i gang med. Pc alderen var også nået til Abidjan og han var en 
del hurtigere på tasterne end jeg nogensinde kunne drømme om. Ak ja – de fordomme. 
Den næste fordom jeg fik skudt i sænk, var, da vi entrede bussen, en halv time senere. 
Mit billede af Afrika stammede hovedsageligt fra film og fjernsyn. 
Jeg havde forestillet mig, at der var stuvet Høns og lignende op på hattehylden, og der løb levende 
grise rundt i mellemgangen, som skulle sælges på det lokale marked. 
Alle passagererne ville sidde og pludre med hinanden, og engang imellem, bryde ud i en eller 
anden stammesang på Swahili. Det var der ikke meget af her. 
Det var også en ganske almindelig bus, som der kører i tusindvis af i Danmark. 
Chaufføren var endda iklædt en nydelig uniform. 
Vi bad om en returbillet til Agnéby, og bad ham varsko os, når vi kom så langt. Det lovede han. 
For en sikkerheds skyld satte vi os lige bag ham, på det første sæde. 
Det var et utroligt flot landskab vi kørte igennem. Det havde lige været regntid så alt var frodigt. 
Indimellem kørte vi forbi kilometerlange frugtplantager.  
Egentlig industri så vi ikke meget til, da det sikkert var forbeholdt de store byer.  
I landsbyerne var der sikkert stadigvæk lidt små lokale værksteder, men det var svært at se fra 
bussens vinduer. De store lagerbygninger vi kunne se af og til hørte til frugtplantagerne. 
 
Chaufføren kiggede på os i spejlet og nikkede, Agnéby! Sagde han. 
Landsbyen lå næsten helt op til vejen hvor busstoppestedet var. 
Den var ikke ret stor – måske et par hundrede indbyggere. 
Kan du kende noget? Spurgte jeg Børge. Overhovedet ingenting! Sagde han. 
Han stod og kiggede rundt med levende interesse. Nej, der ingen klokke der ringer. 



Der var ikke mange mennesker rundt omkring. Byen virkede helt uddød. 
Der var så varmt, at selv de par hunde vi så, ikke engang gad gø af os. 
 Der løb nogle børn rundt og legede med hjemmelavet legetøj af blik.   
Det begyndte så småt at lige det jeg forstod ved Afrika. 
I skyggen af en palme, af en eller anden slags, sad der nogle mænd og drak en øl. 
De kiggede på os, med en ikke ringe nysgerrighed. Især på mig, da Børge godt kunne gå, for at 
være en af de lokale. Hvad han jo også var, på en eller anden måde. 
Jeg lod Børge føre ordet, da det der med sprog, aldrig havde været min stærke side. 
De forstod overhovedet ikke hinanden. De talte deres dialekt – eller deres stammesprog – og 
Børge talte Engelsk. Til sidst pegede en af dem ned mod floden, og lavede nogle bevægelser, som 
om han fiskede. Vi takkede mange gange, og bevægede os i retning af floden. 
 
Vi kunne se ham på lang afstand, da han havde en stor gul stråhat på, til at tage de fleste af solens 
stråler. Som vi havde fået så levende illustreret, sad han og fiskede. 
Børge præsenterede os for manden. Mit navn er Pacome Obechukvo, og det er Kurt Snotnoise! 
Sagde han. Jeg mener, at jeg er født her i byen og, jeg boede her indtil jeg var omkring fire år. 
Min mor hedder Kamissa Obechukvo, og måske havde hun to eller tre børn mere. 
Manden sad og tænkte sig lidt om. Hende kan jeg godt huske! Sagde han så. 
Jeg kan også godt huske din far, men han er død. Det er mange år siden, efterhånden. 
Han tog tilbage hvor han kom fra – nemlig Burkina Faso, hvor der var borgerkrig dengang, og 
meldte sig til en af siderne – jeg husker ikke hvilken, men han er i hvert fald død. 
Jeg forstod så meget Engelsk, at jeg godt kunne forstå hvad manden sagde. 
Børge så ud til at tage det med fatning, men han havde jo heller aldrig mødt sin far. 
Din mor! Sagde manden, hun tog til Abidjan hvor hun havde fået arbejde på en Systue. 
Og jeg ved desværre ikke mere om hende. Det er jo mange år siden. 
Jeg fiskede en pengeseddel frem fra min tegnebog, og stak ham den. 
Lidt efter stod vi igen ved stoppestedet og ventede på bussen. 
Nu bliver det umuligt! Sagde Børge, der bor over fem millioner i den skide by. 
Det er for tidligt at tabe modet Børge! Sagde jeg til ham, nu får vi adressen på folkeregisteret af Hr 
Mamadou, når vi kommer tilbage på hotellet, så må vi i gang med det hårde arbejde i morgen. 
Ja det er fint nok! Sagde Børge, har du tænk på, hvis hun er blevet gift igen, så har vi kun hendes 
fornavn, og jeg vil æde min gamle hat på, at der findes 100.000 der hedder Kamissa. 
Da jeg ikke havde noget fornuftigt at sige, holdt jeg min mund. 
 
Resten af dagen brugte vi til at gå en lille tur rundt i nabolaget af Hotellet. 
Vi havde undervurderet varmen, og vi svedte hurtigt igennem vores tøj. 
Så vi købte en hel stak t. shirts i spraglede farver, og nogle shorts, som vi slet ikke havde haft med. 
I en anden forretning købte vi nogle udskårne træfigurer som man kunne få på ethvert 
kræmmermarked derhjemme, men det var vi ligeglade med. 
Vi sad også et stykke tid på en fortovsrestaurant, og fik os et par øl mens vi nød folkelivet.  
Børge var faldet lidt ned igen 
 
Ved du hvad Kurt! Sagde han, jeg tror ikke mere på, at vi kan finde min mor. Men alligevel vil jeg 
aldrig fortryde at jeg ofrede de penge på forsøget. At min far var død - det vidste jeg godt inderst 
inde. Det er selvfølgelig træls, at ens far er død, men jeg har jo aldrig kendt ham. 



Det var også dejligt at se min barndomsby, men de havde jo ingenting. Det eneste arbejde der er 
at få i miles omkreds er sikkert i frugtplantagerne, som nok er ejet af nogle Amerikanske 
kompagnier, som jo aldrig har været kendt for deres lønninger. 
Jeg syntes at vi skal snakke med Hr Mamadou i aften, når vi har spist og der er faldet ro over 
hotellet! Sagde jeg, han må kunne finde et eller andet over nettet. 
Vi får ham til at slå din mors navn op, og så må vi se hvad der sker. 
Jeg ved godt, at mindst en million bor i de her hyttebyer rundt omkring byen, og hvis hun bor der, 
har vi ikke en chance, da de bor illegalt, og ikke er registreret nogen steder. Det er jo typisk dem 
der er skopudsere, og skraldemænd, og gadefejere, og stuepiger. Alle den slags jobs som der ikke 
er andre der vil have. Til en ussel løn, højst sandsynlig. 
Skide være med det! Sagde Børge, nu snakker vi med værten i aften, og hvis ikke, der dukker noget 
op, leger vi turister, resten af tiden vi er her. Jeg personligt, kunne godt tænke mig en 
havnerundfart, da jeg læste, at Abidjan har Vestafrikas største havn.  
 
Vi fik en utrolig lækker middag om aftenen. Vi overvejede stærkt, om vi kunne få listet opskriften 
ud af kokken. Det var en Oksekødsgryde med en masse uidentificerbare grønsager i.  
Dertil flere slags ris. Det var så lækkert, at vi sugede det sidste sovs op med vores brød. 
Mens vi slappede af efter hovedretten, dækkede det travle personale op til et dessertbord, hvis 
lige, jeg, i hvert fald aldrig havde set før. Hovedingredienserne var selvfølgelig frugt, men disse 
frugter var arrangeret på den mest fantasifulde måde. Disse kokke var de rene kunstnere, blev vi 
enige om. Udover frugt, var der tærter og kager i alle afskygninger. 
Efter desserten varede det ikke længe inden vi sad med en kande kaffe og en cognac. 
Jeg bad tjeneren om, at lade cognacflasken blive på bordet. 
Ved samme lejlighed bestilte jeg to cigarer.  
Vi valgte et par Monte Christo, som vi aldrig havde smagt før, nogen af os. 
 
Hvis vi havde kigget os ordentlig for, havde vi læst de plakater som hang mange steder på Hotellet. 
Det viste sig nemlig, at det var folklore aften, med sang og dans, og underholdning. 
Vi havde jo haft så travlt, med vores egne små forretninger, at vi ikke sansede ret meget andet. 
Pludselig gik fløjdørene op, og til tonerne af hidsige trommerytmer dansede der fire unge mænd 
og fire unge piger ind midt på gulvet, hvor de udførte en slags rituel dans. 
Imens samlede trommespillerne sig i det ene hjørne af salen.  
Den største af trommerne, havde påmonteret hjul for nemheds skyld. Smart, tænkte jeg. 
Danserne var klædt ud efter alle kunstens regler, med dyreskind og fjer i alle farver. 
De sov åbenbart ikke ret meget på det her Hotel! Tænkte jeg, da jeg genkendte to af stuepigerne, 
og de to unge mænd, der havde båret vores bagage op i går, og som havde serveret morgenmad 
for os om morgenen.    
Børge havde besvær med at sidde stille, kunne jeg se. Væk var mismodet fra tidligere på dagen. 
Da en af de unge piger rakte hånden frem, og hev ham ud på dansegulvet, lod han sig villigt føre 
med. Jeg kunne ikke lade være med andet end, at beundre hans dans. 
Jeg klappede som rasende, da han vendte tilbage til bordet med et lykkeligt grin. 
Hold kæft det var dejligt! Sagde han, det her vil jeg aldrig glemme. 
 
De dansende satte sig nu i en rundkreds midt på gulvet. 
Pigerne begyndte at synge en ganske enkel sang. En meget smuk sang. 



Efter første vers faldt mændene ind, og lavede en anden stemme. 
Jeg ved ikke, om en sort mand kan blive hvid i hovedet, men det blev Børge. 
Kurt! Sagde han ophidset – det var den sang de sang, når de vaskede tøj ved floden. 
Han lyttede koncentreret. Jeg er 100 % sikker! Sagde han. Det er den. 
Jeg henter lige nogle servietter! Sagde jeg – jeg kunne se hans tårer begynde, at løbe ned af 
kinderne på ham.  
Hvis ikke, de har nogen i Receptionen, har jeg nogen i min kuffert! Tænkte jeg. 
Ægteparret Mamadou sad med hver deres drink da jeg kom derud. 
Det kunne såmænd også være frugtsaft, hvad ved jeg. 
På mit spørgsmål rodede Fru Mamadou i sin taske, og fremdrog en pakke Kleenex som hun 
overrakte mig, med et venligt smil. 
Hvad bringer jer til Elfenbenskysten? Spurgte Hr Mamadou. Jeg har på fornemmelsen, at i leder 
efter nogen. Det gør vi også! Sagde jeg, vi leder efter Madsens mor. 
Hun kommer nemlig her fra de kanter. Vi besøgte hendes landsby i dag, men hun er flyttet for 
mange år siden, til Abidjan. 
Hendes navn er så almindeligt, at der sikkert er 100.000 der hedder det samme. 
Hvis hun så er blevet gift igen, og har fået et andet efternavn bliver det helt umuligt. 
Ved i hvad hun hedder? Spurgte han, så kan jeg da prøve at søge på min Pc. 
Hun hedder Kamissa Obechukvo, og hun kommer fra en lille landsby der hedder Agnéby. 
For anden gang den aften, så jeg en sort blive hvid i hovedet. 
Det er jo mig! Sagde Fru Mamadou. Det er jo mig! Gentog hun. 
Jeg rakte hende en af de servietter, jeg lige havde fået af hende, da jeg kunne se, at hun trængte 
mere til den end Børge. Hvad er hans dåbs navn? Spurgte hun grædende. 
Han er døbt Pacome Obechukvo den anden september i 1977! Sagde jeg. 
Der er slet ingen tvivl! Sagde hun snøftende, at jeg skulle opleve det.  
Skal jeg hente ham! Spurgte jeg. Ja selvfølgelig! Sagde hun, og snuppede servietterne ud af hånden 
på mig igen. 
Da jeg kom tilbage til vores bord sad Børge og klappede i takt til de unge mennesker, der nu var 
begyndt at danse igen. Hvor fanden har du været henne? Spurgte han. De er skide gode. 
Jeg var såmænd bare ude og snakke med din mor! Sagde jeg. 
Han vendte sig om mod mig, og for tredje gang den aften så jeg en sort blive hvid i hovedet. 
Hvis det blev ved på den måde! Tænkte jeg, er der snart ikke flere sorte tilbage i Afrika. 
Sådan noget må du aldrig lave grin med! Sagde han. 
Jeg laver aldeles ikke grin! Sagde jeg – kom nu for fanden, hun er ude i Receptionen. 
I en vis fart fandt vi Receptionen. 
Værsgo! Sagde jeg - din mor, og pegede på Fru Mamadou. 
Jeg ved ikke hvad de sagde, da de stod og omfavnede hinanden, men det betyder heller ikke 
noget, da der ikke var nogen af dem der kunne huske det bagefter. 
Hr Mamadou græd også som pisket. Tårerne løb i stride strømme ned af hans kinder. 
Og jeg – den barske Kurt Snotnoise – sank om ved det lille runde bord der var i Receptionen, og 
gemte mit ansigt i hænderne, og gav frit løb for mine tårer. 
Hele situationen med vores Afrika tur, og jagten på Børges mor, må jo have påvirket mig mere end 
jeg ville indrømme.  
Og så var jeg umådelig glad på Børges vegne. 
Han ville blive et helt menneske nu. 



Kamissas beretning 
  
Jeg var kun 16 da jeg fik dig! fortalte hun. Din far var gæstearbejder fra Burkina Faso og han var 
lige kommet illegalt over grænsen da der ikke var meget arbejde, at få der hvor han kom fra. 
Min mor lejede et værelse ud til ham – ja, og så skete der det som sker så tit – jeg blev forelsket i 
ham. Han var en flot fyr! Sagde hun, og du ligner ham ikke så lidt endda. Børge lyste op. 
De mangler altid mandskab i plantagerne, så han fik hurtigt arbejde. 
Vi har jo de store plantager, i det område her, fordi det er nemt at få høsten afskibet. 
Da jeg var 18 fik jeg mit andet barn – en lille pige – som vi gav navnet Marie. 
To år efter fik jeg mit tredje barn – en dreng – som kom til at hedde Edmund. 
Næsten samtidig udbrød der borgerkrig i Burkina Faso. 
Det er så mange år siden, at jeg ikke kan huske hvad side din far var på. 
Men det er også ligegyldigt nu! Sagde hun. Han forsvandt i hvert fald for, at melde sig. 
Han lovede at sende nogle penge, men jeg så aldrig nogen. 
Nogle måneder efter kom der én forbi, og fortalte, at din far var død. 
I mellemtiden var min mor blevet syg, og hun krævede en del pleje. 
Samtidig havde jeg de tre børn, at tage vare på, så jeg var tæt på at opgive det hele. 
Jeg henvendte mig på adoptions centeret i Dabou, og sagde til dem, at jeg godt ville bort adoptere 
et af mine børn.  
De havde den samme dag haft besøg af et Dansk ægtepar i adoptions øjemed, så dem blev der 
sendt bud efter på deres Hotel. De ville helst ikke have et blebarn, så valget faldt altså på dig. 
Jeg vil ikke ønske – selv for min værste fjende – at de nogensinde skal blive nødt til at give sit barn 
væk. Det er det værste der nogensinde er hændt mig, og jeg har skammet mig som en hund siden. 
Hun begyndte at græde igen. Børge lagde igen armen om hende, for at trøste. 
Hr Mamadou forsvandt, og kom lidt efter tilbage med en stak papirlommetørklæder. 
 
En månedstid efter døde min mor, og jeg sendte bud efter min søster og hendes mand så de 
kunne være med til begravelsen. De boede i en af de der blik byer i udkanten af Abidjan. 
Hun var syerske, på en af de store systuer der syede tøj til de store kæder i Europa og USA. 
Hun lovede at kigge efter noget arbejde til mig, og der gik da heller ikke lang tid inden hun 
skaffede mig job som hjælpepige på systuen. Jeg sad i lang tid og sprættede det op som blev syet 
forkert. Senere kom jeg under oplæring som rigtig syerske, og det var sådan set meget godt, for da 
mødte jeg Mamadou. Hun kikkede kærligt på ham. 
Mamadou havde ambitioner! Sagde hun, og de indbefattede ikke systuer. 
Han var afdelingsleder, og som sådan havde han en god løn, hvor han sparede det meste op. 
Vi flyttede sammen i hans lille lejlighed, og overtalte samtidig hans mor til at være barnepige for 
Marie og Edmund. Et par år efter åbnede vi en grillbar på et af hovedstrøgene i Abidjan. 
Kan du huske hvordan vi knoklede? Spurgte hun. Han nikkede. 
Til at begynde med klarede vi det hele selv! Sagde hun, men den lå altså et virkeligt godt sted. 
Der lå en tøjforretning ved siden af. Den lukkede på et tidspunkt, og den lagde vi til grillbaren og 
indrettede den med borde og stole til en restaurant.   
Lige før vi solgte havde vi tyve personer ansat på to skift! Sagde hun. 
Og så havde vi penge nok til at købe hotellet her. Det var sådan set det i store træk. 
Og så vil jeg gerne vide hvad du har gået og lavet Pacome? 
Jo, ser du! Sagde Børge. 



Børges vej til toppen 

Af Kurt Snotnoise 

Tiende kapitel. 

Vi kom først i seng langt ud på natten. 
Vi var rykket ind i den private del af hotellet hvor ægteparret Mamadou boede. 
Børge og hans mor kunne slet ikke få nok af hinanden. 
For det meste sad de med hinanden i hænderne, mens de snakkede. 
Hun fortalte at Børges søskende, Edmund og Marie, begge to boede i Paris, hvor de var ansat i et 
stort frugtimportfirma, der importerede frugt fra Elfenbenskysten.  
Hun talte jævnligt med dem over skype. Næsten dagligt, faktisk. 
Vi blev enige om, at Børge skulle købe sig en PC og noget Skype udstyr når han kom hjem.  
 
For mit vedkommende begyndte ferien først nu - fordi Børge havde fundet sin mor. 
Indtil da havde jeg ikke rigtigt kunnet nyde det.  
Hvis jeg skulle være helt ærlig, havde jeg heller ikke regnet med, at vi ville få succes. 
Elfenbenskysten er et helvedes stort land, med over 60 forskellige etniske grupper. 
Og vel sagtens lige så mange forskellige sprog.  
En tredjedel af befolkningen kommer fra Mali og Burkina Faso – også med deres eget sprog. 
Udover det, er byen fyldt med mennesker fra hele Europa – de fleste fra Frankrig. 
For ikke at tale om alle Libaneserne og Syrerne. 
Ved en folketælling i 1998 blev det konstateret at der var 15 millioner indbyggere. 
Nogle år senere blev der anslået, at der var 21 millioner. 
Det vil sige, at der går 6 millioner mennesker og putter sig. Højst sandsynlig flere. 
Så man kan ikke sige, at vores odds var særligt høje.  
Jeg havde selvfølgelig slået alle de her oplysninger op, inden vi tog hjemmefra. 
Men jeg kunne ikke finde på at sige det til Børge, da han gik rundt på en lyserød sky. 
Jeg har aldrig set en mand glæde sig så meget, så det kunne jeg ikke nænne. 
Jeg har aldrig været særligt imponeret af mig selv, men jeg er sikker på, at hvis jeg får lov til at leve 
længe nok, skal Børge nok få et bedre menneske ud af mig. 
Han er det bedste der er sket i mit liv, og jeg kunne aldrig gøre ham ondt. 
Inden vi gik i seng, kom Mamadou ind i stuen med vores regning, som han for øjnene af os, lavede 
om til konfetti. I er nu vores private gæster! Sagde han. Og lo. 
 
Vi fik nu tid til at være turister.  
Og Børge fik sit store ønske opfyldt - at køre en Land Rover. 
Vi havde 3 dage tilbage inden vi skulle rejse hjem, og i de 3 dage tog Børges mor fri fra Hotellet. 
Hotellet havde en Land Rover som de lejede ud til de gæster som gerne ville på udflugt i omegnen. 
Den første dag kørte vi et smut omkring Agnéby hvor Børge var født. 
Vi så hytten, hvor hun havde boet sammen med sin mor, Børges far, og de tre børn. 
Der var bestemt ikke noget at råbe hurra for. Et fattigt trist syn. 
Vi genså også den ældre mand med den gule stråhat, som netop var på vej til floden med sin 
fiskestang. Han lyste op i et stort smil, da han så os igen, med Børges mor. 
 



Vi kørte nu igennem Dabou inden vi drejede nordpå ad hovedvej A3. 
Dabou var ikke helt så lille som jeg havde troet.  
Der havde ikke været mange oplysninger at finde på nettet. Slet ingen faktisk. 
Jeg havde søgt på Hoteller og dem havde de tilsyneladende ingen af. 
Trods det, kørte vi forbi et par stykker eller tre.  
Vores mål var Sikensi der lå omkring 60 km. Længere nordpå. 
De første mange kilometer kunne vi stadigvæk se plantager af forskellig art langs vejen. 
Ganske langsomt gik det over i en slags Jungle, men stadigvæk med små Plantager indimellem. 
Rigtigt vildt syntes jeg ikke det var. Heller ikke vejen, da den var udmærket. 
 
Børge og jeg var hejret ud efter alle kunstens regler, med Bushhatte og Khagi tøj. 
Der var flere af de ansatte på Hotellet der døjede med at skjule deres smil da vi drog af sted. 
Vi havde købt tøjet dagen i forvejen, da vil ville have det med hjem som souvenir. 
Det bar tydeligt præg af, at vi lige havde pakket det ud, da pressefolderne var knivskarpe. 
Den eneste gang jeg blev lidt bange på den tur var, da jeg så at Børges mor gemte en Pistol under 
sit sæde. Jeg har aldrig haft brug for den endnu! Sagde hun beroligende, men vi kører igennem 
områder med vilde dyr, og selv om de helst vil passe sig selv, og er bange for mennesker, har jeg 
den altid med for en sikkerheds skyld. 
Vi så selvfølgelig en masse dyr, men det var nu mest dem der blev drevet af deres hyrder. 
Til gengæld kunne vi høre dem, når vi holdt pauser.  
Der var en Kakofoni, af alle mulige former for dyre lyde, især fra fugle og aber.  
Børge var på en slags hjemmebane her, så han fulgte meget nøje med i, hvad hans mor fortalte 
ham. Jeg kunne se på ham, at han nød turen i allerhøjeste grad. 
Jeg var knapt så begejstret, da jeg er typen der kan blive bange for en regnorm. 
Hvis den har en vis størrelse altså. Alt det der kryb og kravl passer mig ikke rigtig. 
Så, jeg sad og trykkede mig lidt på bagsædet, og længtes efter en kold øl hjemme på Hotellet. 
Jeg døjede også gevaldigt med varmen. Den var modbydelig og fugtig her i Junglen. 
Længere nordpå, i ørkenområderne var det varmere, men det var en helt anderledes form for 
varme, da luften var meget mere tør end her. 
Jeg har aldrig fattet de danskere der flygter ned i varmen ved den mindste anledning. 
Herhjemme har vi noget nær det optimale klima, bortset fra, at det godt sommetider kunne være 
lidt varmere om sommeren. Ellers ligger det perfekt for mig. 
 
I Sikensi drejede vi mod Ellibou hvor det var meningen at vi ville holde frokostpause, inden, turen 
gik tilbage til Abidjan, ad en anden vej. En mere direkte vej, men knap så god. 
I Ellibou blev en anden af mine fordomme gjort til skamme. 
Jeg havde forventet, at vores Landrover blev omringet af et par hundrede børn og voksne der 
pludrende på deres stammedialekt ville faldbyde deres lokale varer, mens de prøvede at skille 
bilen ad, for senere at sælge den til andre godtroende rejsende. 
Der var dårligt nok nogen der værdigede os et blik. Som i Dabou, gad hundene heller ikke gø. 
Vi gjorde holdt uden for en Købmandsbutik, hvor mit skarpe blik så, at de havde kolde øl. 
Det var måske lige i overkanten, men jeg var så tørstig, at jeg købte en sixpack. 
Børge og jeg fandt en bænk i skyggen, hvor vi nød et par øl, mens Børges mor ordnede 
verdenssituationen med købmandskonen. De kendte åbenbart hinanden fra før i tiden, kunne jeg 
forstå på Børge.  



Vejen hjem til Hotellet gik ikke nær så glat. Det havde jo lige været regntid, og den grusvej vi kørte 
på, var ikke blevet repareret endnu. Ikke ordentligt i hvert fald. 
Det var vores Land Rover imidlertid ligeglad med, da den klarede det hele. 
Hver gang vi så et særligt flot landskab gjorde vi holdt, og fotograferede. 
Jeg glæder mig til vi kommer hjem! Sagde Børge, så laver vi en Afrika aften, hvor vi skal se alle de 
billeder vi havde taget. Jeg har listet opskriften ud af kokken på den herlige ret med Oksekød vi fik 
den første aften vi var her, og så skal far her trylle i køkkenet. Han grinede. 
Så skal vi også have et par Monte Cristo cigarer! Sagde jeg, vi løber linen helt ud. 
 
Hen under aften trillede vi igen op foran Hotellet. En stor oplevelse rigere. 
Børges mor lod os om, at parkere bilen, mens hun hastede ind til et hurtigt bad, og varetagelse af 
en masse pligter. Hotellet var mere eller mindre fyldt, og de havde sikkert manglet hende hele 
dagen.  
Dagen efter tog vi den helt store byrundtur, igen med Børges mor som guide. 
Og, igen blev jeg slået af byens kolossale størrelse, og kontrastrigdom. 
Ved side af de moderne højhuse, lå der hele kvarterer af huse, og hytter lavet af 
forhåndenværende materialer. I lighed med en masse andre store byer på de kanter. 
Det var et fascinerende syn, men det var også forstemmende. 
Det virkede ikke, som om der var en overordnet plan med noget som helst. 
Børge fik også sit store ønske om en havnerundfart opfyldt. 
Abidjan ligger inde i en lagune, eller en indsø. Jeg kender ikke den rigtige betegnelse. 
Der førte en kanal ud til Guineabugten, og det var den al skibstrafik skulle igennem for anløb af 
Abidjan. Den hed Canal de Vridi. 
Der havde vi den store fornøjelse, at se op til flere danske skibe ligge til kajs.  
Bla. a. Lå der et køleskib fra J Lauritsen, der var ved at laste Bananer. 
Vores turbåd sejlede også et smut ind i den store Lagune hvor vi igen fik brug for vores 
fotografiapparater. Der var et omfattende fugleliv, og jeg tror aldrig jeg nogensinde kommer til at 
se noget lignende. Det var fuldstændig umuligt, at se hvor mange forskellige arter der var. 
Hvis man vendte ryggen til storbyen Abidjan, kunne jeg sagtens forestille mig, hvordan Afrika 
kunne have set ud, da de første hvide mænd satte deres fødder i det mørke Afrika. 
For godt hundrede år siden var hele området én stor Mangrovesump. 
Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg de var lykkeligere før. Livet var mere enkelt. 
 
Vi blev enige om at blive på Hotellet den sidste dag vi var der.  
Måske med små afstikkere rundt i området. Måske et marked eller to. 
Senere på dagen talte vi med Børges søskende der jo boede i Paris, over Skype. 
De lovede hinanden, at holde forbindelsen ved lige. 
Jeg kunne da godt se, at de var i familie med hinanden, men nogen udpræget lighed kunne jeg nu 
ikke se. Edmund, som havde en større stilling i firmaet, havde Jakkesæt og slips på. 
Marie var mere afslappet i påklædningen da hun var iført jeans og t. shirt. 
Men det var en rigtig god oplevelse for Børge. For dem alle. 
Jeg ved for øvrigt ikke, om deres mor nogensinde havde fortalt dem, at de havde en storebror der 
var bortadopteret til Danmark - sikkert ikke.  
Jeg kunne forestille mig, at hun havde været i kontakt med dem, inden Børge fik lov. 
De virkede i hvert fald ikke det mindste overraskede.  



Klog af skade havde jeg taget et par ekstra pakker Kleenex med i lommen, da vi samledes i 
Receptionen tidligt næste morgen. Det var Hr. Mamadou der skulle køre os til Lufthavnen da 
Børges mor ikke kunne klare det følelsesmæssigt. Selv jeg, måtte fælde en lille tåre. 
Det var dog ikke noget i forhold til Børge. Han var helt opløst af gråd. 
Det hjalp dog lidt, da jeg gjorde ham opmærksom på, at de kunne tale sammen på Skype allerede 
dagen efter, når han havde fået købt noget udstyr. 
Han sad alligevel, og snøftede hele vejen til lufthavnen.  
Jeg sagde ingenting. Jeg lod ham bare sidde i fred. 
 
Turen hjem gik helt uden problemer, trods det, at det var den største rejse uge i året.  
Da vi ikke havde noget at fortolde, gik det også glat i Kastrup lufthavn. 
Der var de sædvanlige to timers ventetid i Kastrup, inden flyveren afgik til Tirstrup. 
Dem brugte vi til at købe lidt sprut, og lidt til den søde tand. 
Vi kunne have fået det billigere, hvis vi havde købt det i Rema – men hvad fanden. 
Vi købte også en kasse Monte Cristo, som kostede kassen – om man så kan sige.   
Vi havde jo stort set kun betalt for rejsen ned og hjem, da Mamadous havde betalt resten. 
Så vi syntes godt vi kunne flotte os lidt med de Cigarer. 
Pandaen stod nøjagtig hvor vi havde stillet den, så 10 min. efter, at vi var landet, var vi på vej til 
Randers.  
 
Det var dejligt, at komme hjem i de vante omgivelser. 
Jeg tror, at alle mennesker kender den fornemmelse det er at planlægge en rejse i flere måneder 
og når man så kommer ud, og har været der nogle dage, så vil man gerne hjem i de vanlige 
omgivelser, og den daglige trummerum.  
Skal vi drikke os fulde i aften, og fordøje alle vores indtryk? Spurgte jeg. Og ryge en Cigar. 
Jeg troede aldrig, at du ville spørge! Sagde Børge med et grin. 
 
  
Og med disse få, men velvalgte ord vil jeg afslutte det lille eventyr om Kurt og Børge. 
Ideen var for spinkel til at køre den ud på flere hundrede sider. 
Så sang han her og så sang han der. Ikke sandt. Det vil blive trivielt i det lange løb. 
Et år senere fik han kontrakt med Operaen i Frankfurt og der flyttede de permanent ned. 
På det tidspunkt havde de været et par længe, og det havde de det godt med. 
Børge så en del til sine søskende, da der ikke er langt fra Frankfurt til Paris. 
Han talte også stadigvæk med sin mor over Skype hver dag. 
Hvad Lars Hald angår, går jeg ud fra, at han ryger sine fede, og drikker sine bajere som han 
plejer.  
 
Jeg holder selvfølgelig ikke op med at skrive, men det bliver ikke lange epistler som den her. 
 
 
 


