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Hvornår er man rig? 

 
 er du rig?” 
 Jeg havde netop proppet den første 
skefuld Solgryn i munden. Grynene fik 
en ekstra svingtur i ganen, mens jeg 

gumlede på mit svar til spørgsmålet fra min ældste søn. Det 
var et fair spørgsmål, som jeg dog ikke havde forventet den 
morgen, hvor solen kæmpede sig op over naboens tagryg for 
at angribe mine B-menneskeagtige, sammenkrøllede øjenlåg. 
Jeg havde selv overvejet det spørgsmål gentagne gange. 
Hvornår er man rig? 
 ”Man er rig, når man har mange penge,” svarede min 
yngste søn, mens jeg gnaskede løs og grublede videre. 
 ”Far, har du mere end hundrede kroner?” 
 ”Ja, det har jeg,” måtte jeg erkende. 
 ”Nøj, du har mange penge − et pølsehorn koster ti kroner 
oppe i skoleboden,” oplyste min ældste søn.  
 Der var ikke nogen udvej. To par stirrende øjne udtrykte 
en klar forventning om et svar. Hvor mange pølsehorn har 
farmand råd til? 
 Jeg gjorde et forsøg på at undslippe og forsøgte at købe tid 
til at nærtænke mit svar og hvilken lærdom, jeg kunne 
associere med det vigtige spørgsmål om at være rig. Det 
opståede tomrum kunne med fordel anvendes til at advokere 
for appelsinjuicens fortræffeligheder i form af C-vitaminer, 
der er vældig gode for børns immunforsvar. 
 ”Drik jeres juice, I to fugleunger.” 
 Jeg viste vejen, satte mit glas for munden og drak 
indholdet i en slurk.  
 ”Der er klumper i appelsinjuice,” spruttede min yngste 
søn. ”Jeg kan ikke lide klumper i min juice. Det er der ikke i 
æblejuice.” 
 ”Vil du have et glas æblejuice?” spurgte jeg. 

 ”Nej, det er megasurt. Mælk kan have klumper − jeg fik 
engang sur mælk. Føj for den da. Sodavand har bobler, det 
er vildt stærkt. Jeg kan bedst lide vand.” 
 ”Vand er også sundere,” svarede jeg stolt over min yngste 
søns præference for dette naturens vidundermiddel, der ikke 

”Far, 
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giver huller i tænderne, det feder ikke, og der er masser af 
det i vandhanen. 
 Vi fortsatte et stykke tid med at udrede forskellige drikkes 
fortræffeligheder, men tiden var inde. Spørgsmålet om at 
være rig måtte besvares. Jeg gjorde klar til den store 
fortælling om at være rig, men nu blev jeg afbrudt af min 
ældste søn. 
 ”Victor, vores nabo, har en bankkonto.” 
 ”Har han det?” spurgte jeg nysgerrigt og begyndte at 
fundere over, om alle ungerne på vendepladsen havde 
diskuteret privatøkonomi. Det havde jeg ikke fået opsnappet. 
 ”Han er megarig.” 
 ”Er han det?” grinede jeg. 
 ”Nede i banken ligger der masser af penge.” 
 ”Ja, det gør der,” svarede jeg. 
 ”Victor har over tusind kroner nede i banken.” 
 ”Det er mange penge.” 
 ”Har du penge nede i banken, far?” 
 ”Ja.” 
 ”Hvor mange penge har du?” 
 ”Det kan jeg ikke huske.” 
 ”Hvorfor kan du ikke huske det?” spurgte min yngste søn. 
 ”Kan du ikke undersøge det?” foreslog min ældste søn og 
fortsatte den inkvisitionslignende spørgerunde. ”Har du 
mere end tusind kroner?” 
 Spørgsmålet ramte plet, og det igangsatte et sørgeligt 
dejavu om budgetkontoen og ikke mindst den ekstraregning 
på vandafgift, som var gledet ned i postkassen dagen før. Det 
var noget mere end beløbet på den magiske seddel med 
kælenavnet ’tusse’. Jeg tænkte på, hvordan vi havde kunnet 
bruge så mange kubikmeter vand, og jeg overvejede, om jeg 
skulle blive ved med at insistere på det sunde vand i 
vandhanen, eller jeg skulle sende drengene ud i haven og 
lære at æde noget græs sammen med katten. En stor, glubsk 

hund til at skræmme postbuddet med den fæle opkrævning 
var udelukket. Det må man ikke, selv om det var hylende 
morsomt, da jeg var dreng. Desuden ville hunden højst 
sandsynligt æde katten og forpurre muligheden for et 
eventuelt kursus i at æde græs. Der går utallige tanker 
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igennem knolden, når en rationelt tænkende voksen bliver 
udfordret på det mindre rationelle. 
 ”Joh… jeg har mere end tusind kroner,” svarede jeg 
endelig de to håbefulde pølsehornsentusiaster. 
 Det var her, mine drenges øjne forandrede sig til noget, 
man mest ser på en stor hund, som sidder på en kiste i et 
værelse neden under et gammelt træ, hvor en bevogtende 
heks er uvidende om, at hun snart får sit hoved hugget af. 
Det kunne være fedt med en lampe, man kunne gnide på, så 
hunden ville komme springende med en pose guldmønter. 
Den havde jeg ikke ved hånden. 
 ”Nøøøj …” lød det i kor. ”Så kan vi købe en ny iPad og en 
Wii, og vi kan tage på restaurant, og vi kan købe en 
computer, og vi kan købe nye sko med lys i … og nye spil …” 
udbrød de to poder i et slags infantilt børnekor. 
Begejstringen ville ingen ende tage. 
 ”Og vi kan komme til Disneyland,” foreslog min ældste 
søn. ”Det ligger i Paris … og vi kan klatre op i Eiffeltårnet og 
hoppe ud med faldskærm ligesom ham på YouTube … det 
kunne være sejt.” 
 ”Det lyder alt sammen som sjove effekter og aktiviteter, 
men sådan fungerer det ikke,” afbrød jeg talestrømmen og 
indledte min fortælling om, at pengene er i banken, så man 
kan betale husleje, betale for el og vand, købe mad, tøj, 
legetøj, gaver og alt det andet, vi bruger hver dag. 
 Jeg valgte, når nu vi var i gang med at ridse betingelserne 
for en privatøkonomi op, også at tage en hurtig rundtur 
omkring prioritetslån, rentesatser og den forunderlige 
situation, at banker ejer de fleste huse, og at vi låner penge 
til at købe et hus, og så betaler vi noget tilbage til banken 
hver måned i lang tid. Og vi betaler renter. Jeg, det aldrende 
orakel, smilede stolt over mit anekdotiske forsøg på fralæring 
om de økonomiske principper, men undlod på dette tidlige 
stadie i mine drenges liv at bombardere dem med min 

normale brandtale om bankers og finansieringsinstitutioners 
skruppelløse jagt på profit. Min beretning om den 
kommercielle blæksprutte og dens ambition om at indfange 
samtlige børn med dens globale fangarme for at sælge 
alskens livsnødvendige effekter i kamp for individets 
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overlevelse droppede jeg også at belemre mine børn med i 
den omgang. Den måtte vi tage senere. 
 Min ældste søn begyndte at scanne mit ansigt som for at 
finde en antydning i min ansigtsmimik, der kunne afsløre, at 
det var et af de tidspunkter, hvor jeg lavede sjov med dem. 
Hvornår kom svarene på alle de fede effekter? 
 ”Der er mange penge i banken?” spurgte han. 
 ”Ja, det er der.” 
 ”Kan vi ikke hente vores penge? Og bruge dem?” 
 ”Ja, kan vi ikke det, far?” tilføjede min yngste søn, som 
ikke kunne være i sin krop af lutter begejstring. ”Jeg har set 
en dreng, der har lys i sine sko. De blinker, hver gang han 
går. De er megaseje.” 
 ”Hvis vi henter vores penge for at bruge dem på iPads, Wii, 
pølsehorn, lysende sko og alt muligt andet, kan det ske, at vi 
pludselig ikke har flere penge, og så kan vi ikke betale vores 
regninger,” forklarede jeg på min egen autodidakte, 
pædagogiske vis. 
 ”Det er megamærkeligt, at der findes en bank, der har så 
mange penge,” sagde min ældste søn. ”De ligger der og bliver 
ikke brugt til noget som helst. Det er dog for dumt.” 
 ”Det er en lang historie − den tager vi en anden dag,” 
svarede jeg. ”Men nu er det tid til at besvare jeres spørgsmål: 
Er jeg rig? 
 Jeg havde drengenes fokus igen. De stirrede som hunden 
på kisten. Hvor mange pølsehorn kunne det blive til? 
 ”Jeg har ikke mange penge,” begyndte jeg, ”men vi har et 
hus, en bil, vi har tøj på kroppen, vi får noget at spise hver 
dag, og vi går ikke sultne i seng.” 
 ”Det har jeg prøvet,” gjorde min ældste søn opmærksom 
på. ”Da jeg kom hjem fra skole engang, måtte jeg ikke få en 
yoghurt. Jeg sultede.” 
 ”Der er stor forskel på at være sulten og at sulte,” oplyste 
jeg. ”Vi har aldrig prøvet at sulte. Kan I huske de billeder 

med afrikanske børn, som ikke havde fået noget at spise i 
lang tid?” spurgte jeg og overtrådte dermed mit eget princip 
om ikke at bruge flosklernes komparative og urimelige 
sammenligningsmetode, for man kan ikke forvente, at børn 
associerer sig med børn på et andet kontinent, som både 
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geografisk, kulturelt og udviklingsmæssigt er et helt andet 
sted end Danmark, som vi kender. 
 Drengene nikkede sløvt. Anekdoter om hverdagens 
sædvanligheder var i den kontekst lige så ligegyldige som 
min beslutning om minimum at have halvtreds procent 
grønsager i madpakken, der bør have gulerodssnitter og 
peberfrugt som en integreret del, før en müslibar indgår. 
Sammenligningslæringen om afrikanske børn var i den 
infantile optik ikke interessant, hvilket skyldes en banal 
forestilling om, at geografiske uligheder kan sammenlignes 
én-til-én. Det kan de ikke.  
 ”Prøv at forestille jer alle de penge, der er i banken − kan 
I forestille jer det?” spurgte jeg. 
 ”Det må være rigtig mange penge,” lød det fælles svar, der 
var noget mere afdæmpet end begejstringen for, hvad alle de 
rare gysser kunne bruges på. 
 ”Prøv nu at forestille jer alle banker i hele verden, og 
forestil jer derefter alle de penge, der er i de banker?” 
 ”Nøøøøj.” 
 Nu begyndte det at ligne noget. Øjnene var udspilede som 
tekopper. Der var modtagelighed for mit budskab. 
 ”Forestil jer nu, at der kom en person og tilbød mig alle 
pengene i alle banker, hvis jeg ville bytte med jer to 
fugleunger?” 
 Drengene ville normalt opponere mod dem som værende 
fugleunger. De ville helst være bjørneunger og kaldes 
således. Men nu var der kun store øjne – og stilhed. 
 ”Man kan føle sig rig på forskellige måder. Jeg føler mig 
rig, fordi jeg har to børn, som jeg elsker overalt på jorden, og 
jeg ville ikke bytte jer for noget som helst. Hvis der kom én 
og tilbød mig alle penge, guld og diamanter i verden i bytte 
for jer, ville jeg sige pænt ’nej tak’. I er mine diamanter.” 
 ”Missekatten er også en diamant, det har du engang sagt,” 
sagde min ældste søn og aede det spinnende pelsdyr, der sad 

på gulvet og stirrede uforstående på os. Den var nok træt af, 
at samtalen omkring bordet havde kannibaliseret den 
daglige, fede tur med hårbørsterne, hvilken han konstant 
insisterer på. 
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 Vores kat hedder Max og er en slags blanding mellem 
noget norsk skovkat og et dansk gadekryds. Da jeg fik ham 
15 år tidligere, lod jeg mig fortælle, at hans mor vist var lidt 
løs på tråden og havde inviteret flere af kolonihavens 
hankatte til et slags erotisk stormøde. Et af resultaterne blev 
vores huskat − den sødeste og mest kælne af slagsen. 
 ”Jo, missekatten er en diamant,” svarede jeg. 
 Pelsdyret spandt igen, for nu nød den fire små hænder på 
sin halvfiltrede kropsbehåring. Drengene kiggede stift på 
mig. Havde de forstået mit budskab? 
 ”Du har tre diamanter?” 
 ”Det er korrekt – faktisk har jeg fire diamanter,” smilede 
jeg, og drengene nikkede ivrigt. 
 ”Må vi få en Wii?” 
 ”Nej, det må I ikke.” 
 ”En iPad mere?” 
 ”Nej,” svarede jeg og begyndte at tage af bordet. ”I kan få 
en gulerod og nogle æbler.” 
 ”Øv, altså.” 
 ”Der kan være forskellige definitioner på at føle sig rig og 
lykkelig,” svarede jeg. ”Penge har reelt ingen værdi, før du 
ikke har nogen.” 
 Så gik jeg i gang med at snitte nogle gulerødder og æbler. 
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Lykkelighed 

 
 man, hvor komplekst dette end lyder, har 
udformet et slags barometer over de mest 
lykkelige lande i verden, har Danmark haft 

den udsøgte fornøjelse af at være højt placeret på denne liste. 
Vi har endda haft fornøjelsen af at indtage førstepladsen flere 
gange, og i den forbindelse har vi haft besøg af udenlandske 
medier og andre med interesse i lykkelighed, for hvad kan 
mon være årsagen til, at ét folk kan opnå den grad af 
lykkelighed? 
 Skyldes det en konsensus om, at goderne eller værdierne, 
som det organiske samfund har stillet til rådighed, bliver 
fordelt til fordel for alle borgere, der som fødselsret har 
adgang til dem? Eksempler på sådanne værdier kunne være 
af kulturel, sociologisk, økonomisk eller vidensmæssig 
karakter. Eller skyldes det, at der i samfundet er en 
udpræget grad af gensidig tillid borgerne imellem; en tillid, 
der styrker den såkaldte sammenhængskraft, der kan 
betegnes som en synergetisk interaktion borgerne imellem? 
Eller skyldes det, at samfundet har konstitueret sig i en 
model, vi kalder et velfærdssystem, hvor alle borgere er sikret 
et minimum af økonomiske rettigheder, der tilbydes gennem 
et finurligt og eskalerende komplekst system, som er betalt 
af alle borgere over den opkrævede skat? Det er blevet 
debatteret til hudløshed. Hvad skaber lykkelighed? 
 Jeg tror ikke på, at man kan måle lykkelighed, for hvad 
går det ud på? Jeg tror, ethvert menneske har sin egen 
årsagsdefinition for at være lykkelig. Det er individuelt fra 
menneske til menneske, hvad der gør, at netop dette 
menneske betragter sig selv som lykkeligt. Skulle jeg pege på 
en parameter, der gør mig ’lykkelig’, er det bevidstheden om, 
at et samfund, i sagens natur er det for mig primært det 
danske samfund, giver alle mennesker, og dette uden 

udtagelse, de samme muligheder for at eksploitere deres eget 
potentiale inden for de rammer af organiske ressourcer, som 
samfundet består af. I denne betragtning indgår tolerance for 
det enkelte menneskes forskellighed og respekt for hinanden 

Når 
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i etisk og moralsk forstand som naturlige og fundamentale 
forudsætninger. 
 Det lighedsskabende samfund er et fantastisk princip. Der 
vil naturligvis være nogle, der er bedre til at identificere den 
rette synergi mellem egne evner og muligheder versus 
samfundets ressourcer og muligheder, og det bør honoreres, 
men det bør aldrig ske ved, at individer med forskellige 
egenskaber har uensartede forudsætninger. Er der noget, 
der kunne definere det at være lykkelig, må det være, når et 
samfund giver alle sine individer de samme muligheder, de 
samme forudsætninger i starten af livet og igennem den 
tidlige alder, inden et menneske bliver voksent. Ændrer man 
disse principper, ændrer man også en vigtig parameter for 
’lykkelighed’. Jeg mener, det må være velfærdssamfundets 
ærefulde pligt at skabe rammerne, så det enkelte menneske, 
uden hensyntagen til geografisk, økonomisk eller social 
baggrund, har de samme muligheder. Som udgangspunkt 
bør alle mennesker indtil en vis alder, dette kunne for 
eksempel være det fyldte attende år, have nøjagtig de samme 
odds for at realisere deres fulde potentiale, og det bør gælde 
for alle individer i et samfund. 
 Logikken! Dette altomfavnende og i nutiden nærmest 
foruddefinerede, rationelle kodeks om, hvordan verden er 
skruet sammen, og ikke mindst bør behandles, har siden 
mine drenges entré til den fantastiske rejse kaldet livet 
kontinuerligt givet stof til eftertanke og refleksion. I den 
kontekst vil vi alle, uanset vores gode intentioner, indimellem 
føle os som den berømte elefant i glashuset. Jeg forsøger 
ihærdigt at undgå at smadre genstande i mit glashus, men 
jeg forholder mig til, at ingen er perfekte. I sin egen filosofiske 
navigation mellem lykkelighedens målbare labyrint og den 
samme til tider meningsløse absurditet i selvsamme kan 
man blive særdeles overrasket, når den barnlige spontanitet 
pludselig blander sig. 

 
 
  



9 
 

Hvad spiser kakerlakker? 

 
 spiser kakerlakker?” 
 ”De spiser kolort,” svarede min 
yngste søn og kiggede 

anerkendende på sin adspørgende storebror. 
 ”Man siger kokage,” korrigerede jeg den vidende udi 
kakerlakkers spisevaner. 
 ”Det er først, når lorten er tørret ind,” assisterede min 
ældste søn. ”Det er det samme med hestelort.” 
 Da jeg var dreng, var det store scoop, når bedstefar gik ind 
og hentede den koboltblå stålcylinder. Så vidste vi unger, 
hvad der skulle ske. I den gemte sig lærredet til at vise 
smalfilm. Fremvisningsanlægget var af den slags, der stod på 
tre spinkle stålben, hvor man med en metallisk knurrende 
lyd trak lærredet op og haspede det på den krog på 
metalstangen, der sad som en vakkelvorn rygrad i 
forlængelse af de tre ben. Når lærredet var sat op og blafrede 
som et sejl i stuen, hentede bedstefar en stor kasse, der i 
nutidens digitale format kunne indeholde et mindre 
biografanlæg med lys og surround. Dengang indeholdt 
kassen den magiske spolebåndsfremviser, der havde 
spolebånd på størrelse med hjulkapsler, som med sirlig 
nænsomhed var pakket ned i hver sin blanke kassette. Der 
var langt færre film, end man har i dag, men de blev set igen 
og igen med en barnlig entusiasme, der kan måle sig med 
entusiasmen for nutidens store, globale klassikere. Min 
favorit var en sort-hvid film med Fedtmule på stranden, hvor 
den modige, grinende hund på sit surfbræt kastede sig rundt 
i bølgerne og landede på snuden i strandsandet og måtte lide 
skæbnen af, at en arrig krabbe bed den uheldige hund i dens 
sensitive snude. Det var højdepunktet, og det var morsomt. 
Jeg grinede højlydt, hver gang den sekvens var under 
opsejling, selv om jeg vidste nøjagtigt, hvad der ville ske. 

 I dag har mulighederne for at se fjernsyn og videoer og 
tegnefilm nået et niveau, som vi ikke ville have troet muligt, 
da vi sad på det filtede, grå gulvtæppe og på et 
smalfilmslærred så Fedtmule surfe rundt på sort-hvide 
bølger til den knasende lyd af spolebåndene, der snurrede. 

”Hvad 
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Det enorme udbud af tv, streaming og andre nettjenester er 
muligvis en af grundene til, at børn, det har mine drenge 
gjort, af og til vælger den simple historie. De har brug for ro 
fra det pulveriserende samfund med skole, fritidsaktiviteter, 
forventninger til sig selv og fra sine forældre, målinger af alt, 
hvad de foretager sig, og ikke mindst de kontinuerligt 
eskalerende krav, der i nutidens samfund bliver stillet, 
allerede når de går i børnehave. De finder ro i det simple, det 
banale, det primitive. 
 ”Hvad er det fede ved at se den film?” spurgte jeg, mens 
mine drenge var ved at se det næste afsnit i en nærmest 
uendelig serie om tre kakerlakker, der teede sig på et niveau, 
man kun kan karakterisere som værende aldeles primitiv. 
 ”De prutter og bøvser megavildt,” grinede min yngste søn 
og rullede rundt i sofaen, mens han holdt sig på maven. 
 ”Laver de andet end det?” spurgte jeg. 
 ”De driller også den tykke kat.” 
 ”Og de spiser kolort og affald,” svarede min ældste søn og 
rullede rundt i den anden sofa. ”Det er mega LOL,” grinede 
han højlydt, mens jeg spurgte ind til udtrykket ’LOL’, der er 
et ord, som har sneget sig ind i det danske sprog, og som jeg 
måtte google, før jeg havde forklaret drengene, hvad det 
moderne udtryk fra sociale medier betyder på dansk. 
 ”Og de prutter hele tiden, så kattens hår bliver brændt.” 
 ”De er megaseje,” var begge drenge enige om. 
 Det var her, det primitive foranledigede en stimuli af 
nysgerrighed ind i det verdslige liv: Spiser kakerlakker 
kolort? 
 Jeg har til tider været i opposition til den fagre nye verden, 
hvor børn bliver hypnotiseret af alskens computeranimerede 
tegnefilm, der i min ’ældgamle’ optik har en tendens til at 
være tom underholdning, men det perspektiv blev der rykket 
ved, da spørgsmålet om kakerlakkers præference for en kos 
afføring blev bragt på banen. Vi fik nemlig muligheden for at 

tale om de gode ting, som kakerlakker gør, når de bortskaffer 
affald ved at æde det, deres unikke kommunikationssystem, 
der får andre kakerlakker til at komme til undsætning, hvis 
en kakerlak kommer i vanskeligheder, og vi talte om andre 
positive egenskaber. 
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 ”Jeg vil aldrig træde på en kakerlak, hvis jeg tager på ferie 
til Mallorca, for så kommer der en milliard trillion andre 
kakerlakker og hjælper den,” var min yngste søns refleksion 
på den vinkel. 
 Det var en anelse overdrevet, men han fik fat i den 
væsentlige pointe om, at kakerlakker, når de dør, udsender 
en duft, som tiltrækker andre kakerlakker. 
 Vi talte om, hvor store kakerlakker kan blive, hvor stærke 
de er, at der findes en skarabæ i Egypten, hvor hovedstaden 
hedder Kairo, og vi talte om anden almen viden, der har en 
tilknytning til kakerlakker, som æder kolort. 
 Voksne kan også lære. Det gjorde jeg den dag, og siden 
hen talte vi om, at pruttende orme laver kompost, Obelix kom 
fra Gallien og slog romere i hovedet, romere kom fra Rom, 
som er hovedstad i det støvlelignende land Italien, 
dinosaurerne levede for cirka 60 millioner år siden, og vi talte 
om andre emner, der kunne være læring uddraget fra 
’tomme’ film om prutter, bøvser, ko- og hestelort og andet i 
den kategori. 
 Nogle gange, når det selvbestaltede, aldrende orakels 
ambitioner om fralæring tager overhånd, kommer dommen 
prompte. 
 ”Far, hold nu mund med de spørgsmål − vi ser film. Vi ved 
godt, at en løve er en stor kat, og giraffer bor i Afrika,” havde 
min ældste søn affærdiget mig, den dag jeg brød ind en film, 
hvor en kat var i færd med at jagte en fugl, der var skræmt 
fra vid og sans. 
 ”Selvfølgelig kommer grankogler fra et grantræ! Vi ved 
det,” havde min yngste søn med rynkede øjenbryn svaret på 
mit input om den skov, som dyrene boede i. 
 Vi voksne kan også − og bør − lære, at læring er en 
kontinuerlig proces, hvor vi i vores rationelle og logiske 
labyrint nogle gange går i selvsving. 
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Hvad skriver du på nu? 

 
 er blot bogstaver, der, når de sættes 
sammen, kan udtrykke tanker, reflek-
sioner og endda drømme. 

 Jeg forsøger at ramme tasterne rigtigt, og jeg håber på, at 
ordene når en modtager, der ønsker at afkode mit budskab. 
 Jeg formoder, det er et ønske for alle, som har en passion 
for at skrive. Jeg ønsker at formidle mine tanker og håber 
inderligt på, at der et eller andet sted sidder en modtager 
med lyst til at bruge læsetid og energi til at reflektere over 
det, som jeg har valgt at sætte ord på. Jeg føler mig, hvis 
budskabet opnår at finde sin egen vej til en art inspiration 
hos en læser, privilegeret. 
 Jeg nyder rejsen med at få budskabet til at materialisere 
sig i bogstaver og ord, og jeg har lært at finde en glæde i de 
øjeblikke, hvor ordene bliver udfordret på brutal vis. Og det 
formår børn at gøre: spontant, direkte, uden omsvøb og nogle 
gange i rendyrket, ærlig form. 
 ”Far, hvad skriver du på nu?” spurgte min ældste søn en 
kold dag i december 2015. ”Skriver du om os?” 
 Jeg kunne kun fremstamme et halvt kvækkende grynt på 
det tidspunkt. Jeg havde en ringe fornemmelse af min søns 
kendskab til min skriverejse. Det skulle da lige være den 
første bog Farmand, som jeg i sporadiske øjeblikke havde 
omtalt i brudstykker. Jeg var ikke klar over, at han selv 
havde sneget sig til at læse i bogen. Han var syv år gammel 
på det tidspunkt. 
 ”Kan børn i den alder læse bøger beregnet til voksne?” 
mindedes jeg min første indskydelse. 
 Jeg havde vist sagt noget om, at jeg ville skrive bogen, så 
et barn på fem år kunne ’læse og forstå’ den. Men det er jo 
noget, man siger. Jeg skulle dog blive mere overrasket. 
Omfanget af, og ikke mindst min søns bevidsthed om, hvad 

jeg skrev på, havde jeg ikke set den morgen, hvor jeg havde 
planlagt at drysse salt over fliser og trappetrin. 
 ”Eller skriver du på en ny bog om ham dér Jensen?” 
spurgte den interesserede purk med henvisning til min tredje 
bog, VIRUS. 

Ord 
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 Han måtte have været på opdagelse i kælderen eller i 
bogreolen. Det var den mentale mavepuster nummer to i 
rækken. Jeg gentog mit grynt og følte mig som en i 
målgruppen for uforståelige reklamer eller politiske debatter. 
 ”James Bond er den sejeste af alle agenter.” 
 ”Nå, er han det,” svarede jeg kækt. ”Jeg synes, at ham 
Jensen også er lidt sej,” svarede jeg. 
 ”James Bond er sejere.” 
 ”Nå, det synes du? Men ja, ham Bond er da rigtig sej.” 
 ”James Bond har besejret en megastor mand med tænder 
af jern.” 
 Jeg tænkte på Moonraker, den gode, gamle Bond-film med 

Roger Moore som den nonchalante og hårdtslående agent. 
Hvor havde min søn fået den viden fra? 
 ”Hvordan ved du det om de der tænder?” spurgte jeg. 
 ”Det har jeg set på en plakat, som hænger på busskuret.” 
 Jeg mindedes svagt, at jeg vist havde set noget om den nye 
James Bond-film. Efter den dag kunne jeg ved nærmere 
øjesyn konstatere, at de fleste glatte overflader i 
lokalområdet nærmest var plastret til med plakater, 
reklamer og forskellige andre opslag for filmen, hvor den 
nyeste Bond Daniel Craig, det er ham dér med en mave 
udformet som et sexet vaskebræt og et smil der får kvinder 
til at hive en ekstra gang efter vejret, smilede nonchalant til 
forbipasserende. 
 Det havde jeg, i rusen af indkøbsplanlægning og 
ulvetimeplanlægning, kun sporadisk noteret mig. Jeg vidste 
dog, i kraft af min fremskredne og erfarne alder, at det ikke 
var i den nye film med den gode Daniel, at der var en mand 
med tænder af stål. 
 ”Det er vist ikke i den film, der er en mand med tænder af 
jern,” belærte jeg med stor vished min søn. 
 ”Han kan bide en haj midt over,” svarede min søn med 
begejstrede øjne og uden at tage synlig notits af min krystal-

klare fremlæggelse af evidens. 
 ”Nå, kan han det?” grinede jeg, stadig interesseret i, hvor 
han havde fået den viden om gamle film fra. Det kunne vel 
kun være fra internettet. ”Men hvor ved du det med 
tænderne fra?” gentog jeg. 
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 ”James Bond er sej. Han får nogle bøllebank, ham med 
tænderne.” 
 Jeg grinede igen og tænkte, at et eller andet billede af en 
stor mand med skarpslebne tænder af stål havde sneget sig 
ind i frontallappen på min søn. Det var ikke vigtig viden at 
finde frem til oprindelseskilden, eller hvilken Bond der havde 
spillet hvem, og hvem de hver især havde kæmpet imod, så 
jeg besluttede mig for at parkere det spørgsmål og komme 
videre. Men så let skulle det ikke blive. 
 ”Far, hvor hurtigt svømmer en haj?” 
 ”Det ved jeg ikke, men den svømmer hurtigt,” undveg jeg. 
 ”Kan du svømme fra en haj?” 
 ”Ah, det tror jeg ikke, jeg kan.” 
 Min søn stirrede på mig, som forventede han en forklaring 
på, hvordan jeg ville håndtere, hvis der var en dødsensfarlig 
haj efter mig. Der findes et computerspil, hvor spilleren 
agerer en glubsk haj, der æder alt på sin vej, så blod og 
legemsdele sprøjter til alle sider. Bond, ståltænder og hajer 
måtte på en eller anden forunderlig måde være blevet flettet 
sammen i min søns refleksionsmønster. Jeg tænkte på den 
forbandede tablet, hvilket igen fik mig til at tænke på, hvorfor 
i alverden man har givet de hypnotiske skærme et navn 
magen til de piller, man putter i munden. Det kunne 
muligvis have været grunden til, at min yngste søn i et 
raserianfald havde bidt så hårdt i sin tablet, at det ene hjørne 
var kvast og havde skabt revner, der efter et par måneder 
dækkede det meste af skærmen. Når spørgsmålene kommer 
i en lind strøm, er det ikke altid, man som voksen tænker 
logisk og husker alle de adopterede engelske udtryk i det 
danske sprog korrekt. 
 ”Kan en haj æde mig?” fortsatte min søn sin spørgerunde. 
 ”Nej, det kan den ikke, for hajer lever ude i det store hav, 
og vi svømmer nede i svømmehallen.” 
 ”Hvad nu, hvis der kommer en haj ind i svømmehallen?” 

 ”Hvis der gør det, og den kommer efter dig, bider jeg den 
midt over,” beroligede jeg og reddede farmands ære som den 
store nedlægger af glubske menneskeædende hajer. 
 Vi havde nu bevæget os godt og grundigt væk fra det 
oprindelige emne, som var spørgsmålet om, hvad jeg skrev 
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på nu. Den snak kunne efter min bedste overbevisning godt 
udsættes til et senere tidspunkt, hvor ståltænder, hajer i 
svømmehallen og ikonet Daniel Craig var lidt på afstand. Jeg 
forventede, at min ældste søn havde nok at tænke på og 
havde glemt sit indledende spørgsmål. Men det var ikke 
tilfældet. 
 ”Far! Hvad skriver du på nu?” 
 Der var ingen vej udenom. Jeg ville ikke kunne undslippe 
ved at komponere en heltemodig fortælling om, hvordan jeg 
ville besejre en haj ovre i Mølholmbadet, eller en anekdote 
om dengang, Farmand så Roger Moore og Sean Connery 
bekæmpe al dårligdom i verden, hvor sidstnævnte er min 
favorit-James Bond gennem tiderne. 
 ”Jeg skriver om dig og din lillebror,” svarede jeg, og så 
fortonede de begejstrede drengeøjne sig og forvandlede sig til 
nysgerrige sprækker. 
 ”Hmm,” brummede sønnike, ”om dengang, vi var babyer?” 
 ”Nej, det skrev jeg om i min første bog. Nu skriver jeg om, 
hvordan det er at være far til jer, når I er ældre end fem år.” 
 Nu forvandlede øjnene sig til nysgerrige kugler: 
 ”Skriver du om, når vi er nøgne?” 
 ”Nej. Det kunne jeg da ikke finde på,” svarede jeg forlegent. 
 ”Når vi er i bad?” 
 ”Nej da.” 
 ”Du må ikke skrive om, når jeg prutter.” 
 Jeg grinede og brummede forlegent. ”Nej, det lover jeg. Jeg 
skriver om det, vi taler om, og det, vi gør sammen.” 
 ”Nå, sådan,” svarede min søn forstående, og jeg kunne 
ånde lettet op et øjeblik. 
 ”Må jeg læse bogen?” 
 ”Den er ikke færdig endnu.” 
 ”Hvornår er den det?” 
 ”Det ved jeg ikke endnu, men det går fremad med at skrive 
den,” svarede jeg, men jeg var ikke klar over, at der skulle gå 

det meste af et år, før jeg fik styr på alle mine noter. 
 ”Det må også tage lang tid at skrive alle de bogstaver pænt,” 
lød det anerkendende svar. 
 Jeg fandt da ud af, at lærdommen om de fantastiske 
opfindelser kaldet skriveprogrammer, som man kan printe 
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på en maskine kaldet en printer, ikke havde været en del af 
vores samtaleemner. Min søn mente, at det måtte tage lang 
tid at skrive alle de bogstaver lige, for det var temmelig svært 
at gøre i et kladdehæfte oppe i skolen. Den håbefulde unge 
læser valgte derefter at give sit input til indholdet i bogen. 
 ”Far, kan du ikke skrive i bogen, hvordan man kører på 
løbehjul?” 
 Jeg mindedes den forgangne sommer, hvor drengene havde 
fået et løbehjul hver. Jævnfør den sælgende butik skulle det 
åbenbart være de sejeste og hurtigste, man kunne få. Løbe-
hjulene var af den slags med agile hjul og en bremse på 
baghjulet. Mine advarsler mod at køre ræs ned ad stien ud 
for vores køkkenvindue var åbenbart blevet overhørt, for min 
ældste søn var kommet forslået tilbage med blødende sår på 
den ene albue, det ene knæ og havde tårer i øjnene. Plaster 
er en god opfindelse, specielt dem med seje tegninger på. De 
har en helbredende placeboeffekt på de fleste hudafskrab-
ninger. Det havde de også i dette tilfælde, men vi indførte et 
par regler, når man kører på det tynde bræt med endnu 
tyndere hjul. 
 ”Så kan andre drenge lære, hvordan man undgår at slå sig 
megavildt, når man falder,” pointerede min søn. 
 Det skulle naturligvis med i denne bog, og det kom det. 
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Det gule hus 

 
 køkkenvinduet er der udsigt til en 
branddam, hvor forskellige fuglearter 
plasker rundt i det grumsede, men dog klare 

vand. Ænder, skader, krager, ravne og et bredt udsnit af 
sangfugle synes at finde velbehag, når de væder deres 
fjerdragt. Indimellem ser det ud til, at nogle af de største 
fugle er på jagt efter de guldfisk, som lever under 
vandoverfladen. Rygterne lader sig vide, at nogle akvariefisk 
engang er blevet sat ud af mennesker. De var muligvis af den 
tro, at fiskene kunne overleve i dammen. Det kunne de godt, 
og nu har de vokset sig store og fede. Om sommeren, når det 
har været varmt et par dage, kan man se guldfiskene ligge i 
vandoverfladen og med den karakteristiske fiskemund 
snappe efter vejret, mens skøjteløbere danser på 
vandoverfladen mellem de tørre siv på miniatureøen i midten 
af dammen. 
 En trane har også fundet frem til branddammen. Den 
stolte fugl bestemmer selv, hvornår den kommer på besøg. 
Den har været klog nok til at opgive at følge med tiden, når 
den vilkårligt svæver i cirkler over dammen, inden den på 
fascinerede vis lander på de lange, tynde ben. Den står så 
stille, at man kunne mistænke den for at være lavet af 
papmaché, sådan en som nogle husejere har stående i haven 
til pynt. Men tranen i dammen er spillevende. Det ser man, 
når den pludselig stikker sit næb ned i vandet for at hapse 
en haletudse eller flere på en gang. Den overvejer muligvis at 
snuppe en af de fede guldfisk, men det har jeg aldrig selv set, 
for den elegante trane har en evne til at fastholde ens blik, 
mens tiden står stille. Man kan komme tæt på, for tranen er 
indifferent over for forbipasserende, som stopper op og 
observerer den. Den kigger blot tilbage med sine hypnotiske 
øjne. Det kan være, den tænker: Hvem observerer hvem? 

 Ved siden af branddammen står et canadisk egetræ. Det 
er imponerende på alle tider af året. Det er, som om dette træ 
iklæder sig netop den dragt, som er i harmoni med den 
årstid, det bevæger sig i. Et træ bevæger sig jo ikke, men ikke 
så få gange har jeg kigget ud af mit køkkenvindue og tænkt: 

Fra 
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 ”Det ser levende ud − mon det snart begynder at gå?” 
 Jeg har taget mange billeder af det canadiske egetræ, for 
det kunne være fantastisk at få den skønhed nedfældet på et 
fotografi. Men det lykkedes aldrig, for det smukkeste billede 
af træet er, når dets imponerende krone svajer i vinden, eller 
når det står vindstille med sit eget majestætiske udtryk. Om 
foråret kan man kun se til, når naturen fremviser sin 
storslåede sans for mirakler og omdanner de fragile knopper 
på træet til grønne blade. Der er tusindvis af dem, og alle er 
på en gang frodige, frugtbare og smukke. Om sommeren, om 
aftenen når solen står i vest, kaster egetræet sin skygge over 
dammen og får det til at minde om en mosekone, der gør klar 
til at piske dis til næste morgen, hvor en tågebanke kan ligge 
som en tætpakket dyne over dammen. Nogle gange sniger 
disen sig som fløjlsvat op til de nærliggende huse. 
 Når naturen vælger også at puste sin morgenvind igennem 
trækronen, er man heldig. Så kan man høre den magiske lyd 
af blade, der hvisler som et klassisk kor. Ofte har jeg kigget 
op i trækronen for at se, om der gemte sig en stryger på hver 
en gren. Jeg har aldrig fået øje på nogen, men jeg tror på, at 
de godt kan være der. Om efteråret, når en stille vind risler 
gennem trækronen, kan det regne med blade i tusinder af 
farver, der får det til at ligne et scenografi fra et eventyr, og 
jeg ville ikke blive forbavset, hvis Bliktud pludselig kom 
spadserende og begyndte at lege tagfat med de dryssende 
blade. Om vinteren, når sneen har valgt at gøre sin entre, 
står det canadiske egetræ som en gæv beskytter, der har 
smidt sin kappe, men stadig passer på det, der har brug for 
at blive passet på. Et år var træet helt i hvidt. Snefnug havde 
dalet fra himlen i flere dage, og træet stod som med englehår, 
så jeg havde svært ved at forlade køkkenvinduet, for hvad 
nu, hvis det var væk, når jeg vendte tilbage? 
 Lader man blikket strække sig et par hundrede meter, kan 
man forkæle blikket med den tilstødende Mølholm-skov, 

hvor rådyr, harer, ræve, et væld af fugle og adskillige andre 
dyr har deres hjemsted. Den friske luft, som kun gamle, 
erfarne træer kan producere, fylder skoven med frodig 
energi, som blander sig med duftene fra bær, buske og 
blomster. Det er som en symbiotisk balance mellem jord, 
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himmel og alt det ind imellem. Rådyrene, i daglig tale kalder 
vi dem for ’Bambi’, slentrer nogle gange nonchalant på stien, 
som snor sig gennem skoven. De besøgende kan komme tæt 
på dem, for de er ikke bange for mennesker, de er nemlig 
vant til dem. Skoven er et udsøgt mål for mennesker. 
Børnehaver tager på tur her og undersøger livets 
fundamentale orden, og massevis af blade, svampe, snegle, 
insekter og kogler har bidraget til læring blandt de besøgende 
børn. Elskende går tur her – hånd i hånd – og man kan 
iagttage dem indånde skovens dufte, kanske for at gøre dem 
til deres egne. Hundeejere lufter deres hund, som sprinter 
begejstret gennem det urørte vildnis, der har fået lov til at 
vokse i nogenlunde ro. Skoven omfavner de besøgende på 
lige betingelser, og den byder velkommen til alle, uanset 
hvilke behov og hvilket begær, den enkelte måtte have for 
skovens rolige univers. Her er der ingen forskel på nogen. 
Det er et fantastisk sted at gå eller løbe en tur eller sidde og 
betragte. Nogle gange spejder jeg efter en orkesterleder, for 
det er så synkront, at jeg fristes til at tænke, der må være en 
dirigent, som får alle miraklerne til at ske. Det er et smukt 
syn. 
 Det er et område, hvor børnefamilier trygt kan sende deres 
børn af sted til bens eller på cykel og lade dem lege på de 
legepladser, der er tilpasset forskellige aldre. Omkring 
branddammen står et meterhøjt hegn. Her må børn ikke 
klatre over, hvilket de heller ikke gør, for det kan være farligt. 
Man kan drukne i vand, hvis man ikke passer på. Jeg gjorde 
engang mine drenge opmærksom på dette og nævnede 
samtidigt, at da jeg var barn, var der en dreng, som 
druknede. 
 ”Hvad hed han?” havde min yngste søn spurgt. 
 Det kunne jeg ikke huske, men budskabet om at have 
respekt for vand og grunden til, at der er et hegn omkring 
branddammen, havde forankret sig. De har aldrig klatret 

over hegnet. 
 Rundt om branddammen går stien, som forgrener sig ud i 
hele området Vindinggård i Vejle. Det er et kringlet stisystem, 
der kan give indtryk af at gemme på labyrintiske hemmelig-
heder, men alle stierne starter et sted og de ender et sted, 
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eller de fører den betrædende et nyt sted hen. Ved 
branddammen står en række kastanjetræer på hver side af 
stien. Det er lidt som at have børn. Træerne ser ud til at fryse 
om vinteren, men så kommer foråret, og de små kugler 
overalt på træerne slår sig som en vifte med blade og 
udsender en fantastisk duft, og pludselig undfanges en 
masse andre kugler, som man kan betragte, når de gennem 
sommeren vokser og får pigge overalt på deres kroppe. Om 
efteråret kan man høre bump, når kastanjer i tusindvis 
falder til jorden. Mange lange- og halvlange grene er blevet 
brugt til at puffe til de kastanjer, der ikke selv magtede at 
flyve fra reden. Vi har hvert år været på jagt efter kastanjer. 
De har været årsag til et utalt antal glæder, lige fra 
fascinationen af ligheden med brune ædelstene til 
dekorationer og som inspiration i leg med kastanjemænd. 
 Nogle gange kan de små mirakler i livet være den største 
gave, og nogle gange kan de største gaver komme fra de 
mindste bestanddele, som man let kan overse i trængsel og 
alarm. Jeg ved, jeg overser mange af livets mesterværker, 
men jeg forsøger at holde øje, for det er vigtigt at holde øje 
med miraklerne i livet, både når man går tur, og når man 
lever nu. 
 Hvis man står med ryggen mod branddammen, under det 
canadiske egetræ, ser man mine børns barndomshus. Det er 
et ganske almindeligt hus med gule mursten, vinduer man 
kan kigge igennem og et tag. Fra køkkenvinduet kan man 
betragte hele området med branddam, legepladsen med 
svævebanen, det canadiske egetræ og naturens kredsløb for 
denne plet på jorden. Jeg tror, at vinduet over vasken i 
køkkenet er det bedste sted at betragte, og jeg har brugt 
timer netop der. Indimellem føler jeg, at det er min Blue Zone. 
 Børn har bedst af at opleve kontinuitet, og det er et 
privilegium at have muligheden for at bo i nærheden af de 
faciliteter, der udgør de vigtigste elementer i hverdagen. 

Børnehave, skole, indkøbsfaciliteter og sportsforeninger er 
nogle af dem. Det er skønt at bo i ’det gule hus’, og det tror 
jeg, mine to drenge også synes. 
  


