
Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn. Ovenpå soverhans gravide hustru og hans datter. Udenfor 

er martsnatten kold og klar. ”For livet!” siger jeg, da glassene rammer hinanden med en sprød og fin lyd. 

Min mor siger noget til hunden. Så ringer telefonen. Vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent en 

lørdag aften? 

* 

Han havde sin grønne jakke på. Det ved jeg, for jeg så det selv. Han gik i den grønne skov, og ved siden af 

ham gik en tiger. Han gik i den grønne skov, og han så op i løvet. Jeg kan se, at lyset flimrer i hans hår, som 

har samme farve som tigerens skind. Han går alene. Han forstår ikke, hvorfor han er alene. Men han har sin 

tiger. Han havde sin tiger. Han lægger hånden på dens stærke ryg, og jeg kan se, at han er sorgløs. Nu drejer 

vejen, han forsvinder i svinget, stien leder ham dybere og dybere ind i den grønne skov. Han forsvandt ind i 

skoven. Han var sorgløs. Han forstod ikke, hvorfor han var alene. Ved siden af ham gik en tiger. 

 

* 

Engang var jeg gravid, og jeg drømte, at barnet inden i mig var en tigerunge. Legesyg, blød og kælen med 

lysebrune øjne og gyldent skind. Sådan så du ud, da du blev født. 

 

* 

Du blev forløst ved kejsersnit, og jeg blev syg efter fødslen. Jeg havde den mest afsindige migræne, og 

personalet på barselsgangen troede, jeg var hysterisk. Jeg græd og klagede. Jeg kunne næsten ikke være i mig 

selv. Jeg kunne næsten ikke tage mig af dig. Jeg besvimede, da jeg gik op ad gangen med dig i den rullende 

gennemsigtige vugge. Så blev en sygeplejerske, som også var healer, tilkaldt. Jeg kunne godt mærke, at hun 

sendte stød af varm energi mod mig. Sådan føltes det. Men det hjalp ikke. Til sidst blev jeg sendt ned til en 

fysiurg. Han sagde, at der var kommet luftbobler ind i min rygmarv, fordi epiduralblokaden ikke var lagt 

rigtigt. Han vendte bunden i vejret på mig og manipulerede mine lemmer og min ryg. Det knækkede og 

bragede. Jeg følte mig som et dyr i en slagtehal. Jeg var kun knogler og kød. Så forsvandt hovedpinen, og jeg 

blev sendt hjem. Dette skete på Rigshospitalet i København. Det var meget koldt udenfor. Jeg var bange for, 

at du ikke kunne tåle kulden. Hjemme faldt du og din far i søvn. Jeg sad alene i det lillebitte køkken, det var 

aften, mørkt. Jeg klædte mig på og gik efter cigaretter. ”Jeg er et menneske,” tænkte jeg. ”Jeg er mig selv 

igen nu, alene i min krop.” Da jeg stod i kiosken, tænkte jeg på, at ekspedienten ikke kunne se, at jeg lige 

havde født et barn. Det var min hemmelighed. Det frydede mig. Du var min hemmelighed. Jeg var  
femogtyve år gammel. Jeg smilede til ekspedienten og gik hjem ad de snelyse gader. En hemmelighed: 

Født den 21. november 1989 klokken 14.32. Du vejede 3260 gram og var 51 centimeter lang. 

Du var meget sulten, straks efter fødslen. En lille ven 

 

* 

Jeg skrev i min dagbog: Mandag den første maj 1989 – en solskinsdag – fandt jeg ud af, at jeg til vinter skal 

føde endnu et barn. Lille vinterbarn, så mærkeligt at du findes, jeg mærker dig ikke endnu og forstår med 

hele min krop endnu ikke, at du findes. 

Jeg glæder mig sådan til at se ham Udenfor er martsnatten kold og klar 

En nat fuld af rædsel 

En nat så fuld af rædsel 

En nat så fuld af rædsel, så fuld af rædsel, så fuld af rædsel, så fuld af rædsel, så Jeg kan ikke forme en 

sætning 

Mit sprog er goldt 

 

* 

Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn. Ovenpå sover hans gravide hustru og hans datter. Hun er 

lige akkurat treår gammel. Udenfor er martsnatten kold og klar. Vi har været sammen hele dagen. Vi har 

gået tur i skoven og leget med den lille. Hun har sagt mange forunderlige ting, og hun har moret 

sig. Vi har talt om alt muligt, og nu sidder vi ved det runde bord i min mors stue. For livet! siger jeg, da 

glassene rammer hinanden. Vi har spist, vi drikker vin, vi taler om min næstældste søn. At han ikke kom ind 

på filmskolen, men at han kom til sidste interview. At det var en stor bedrift. At det virker, som om han er 

kommet sig over skuffelsen. At han vil søge ind igen til næste år. At han stadig er glad for sit arbejde 

som kok. At han bruger det meste af sin fritid på at klippe film. Vi savner ham. Jeg siger: Jeg savner ham. 

Han kunne desværre ikke være med i aften. Men jeg glæder mig sådan til at se ham i morgen, siger jeg. 

Hunden gør. Jeg fortæller om min yngste søn. Vi ler ad et eller andet. Min mor siger noget til 

hunden. Så ringer telefonen. Vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent en lørdag aften?   


