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Det må have været sidst i august 1955, for jeg var lige begyndt i 
gymnasiet og det var en behageligt varm eftermiddag. Det var blevet en 
tradition, at jeg på hjemvejen fra skolen gik op til min moster, hun boede 
på øverste etage i en høj ejendom et lille stykke fra vejen hvor vi boede. 
Vi glædede os begge til denne visit, hun havde altid fundet på noget 
lækkert. Hun havde det ikke let på det tidspunkt: ung - ikke meget ældre 
end mig - og nygift og nyfraskilt - det var en værre historie - det havde 
været fremme i aviserne. Imens hun rumsterede bag mig, kikkede jeg ud 
ad køkkenvinduet - der var en pragtfuld udsigt over Frederiksberg. Lige 
nedenfor lå en lavere ejendom, som i den sydlige ende, ude til højre, var 
helt begroet med vildvin - jeg har altid elsket dette syn, man ser det ikke 
mere. Ejendommen lå på den vej hvor vi boede, men i den fattige ende - 
vi boede længere nede i villa. Men det var da et dejligt sted at være fattig,
der var renligt og masser af sol og grønt. Foran ejendommen var et bredt 
fortov hvor børnene kunne lege - ingen biler, vejen lå på den modsatte 
side.

Pludselig kom to mindreårige drenge ud af opgangen yderst til højre - de 
så ud til at være tvillinger. De løb over fortovet og åbnede døren til et 
skur. De kom frem med en trehjulet invalidecykel, den ene satte sig på 
den og kørte hen til gadedøren. Så kom en handicappet kvinde ud - hun 
lignede en lille, mekanisk dukke - og den anden af drengene hentede en 
stor kurv i opgangen. I det samme kom min moster hen ved vinduet: "Det
er nogen mærkelige mennesker." "Jamen Lise, det kan du da ikke sige..." 
"Det er jo ikke det jeg mener! Fordi man går dårligt, kan man da godt 
være mærkelig, og disse mennesker er mærkelige - der er en masse..." I 
dette øjeblik fløjtede kedlen. "En masse sladder," mumlede jeg. "Jeg 
fortæller når vi sidder." Kvinden havde nu sat sig til rette på cyklen, 
kurven stod på bagagebæreren og børnene stod foran på fodbrættet på 
hver side af moderen, og hjalp med at dreje håndpedalen, eller hvad man 
kalder den - sjovt så det ud. Det gik raskt afsted, ned i den retning hvor vi
boede. Jeg havde set familien før, faren var også handicappet. Dengang 
var sådanne invalidecykler ikke noget sjældent syn, lammelse i benene 
var ikke et alvorligt handicap, de fleste gik næsten ligeså godt som 
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normale og passede et almindeligt arbejde - det måtte da være bedre at 
være handicappet dengang end idag. "Hvor skal de mon hen," spurgte jeg.
"I Lindevangsparken," svarede min moster. "De ser da ud til at 
stortrives," sagde jeg. "Nu går vi ind."

Hendes lille stue var oplyst af sol og altandøren stod åben. "Vi kan sidde 
udenfor," sagde jeg. "Nej, ingen skal høre det jeg vil fortælle." Ved 
kaffebordet kom en lang og bedrøvelig historie. Drengene er ikke 
tvillinger, den ene er lige begyndt i anden klasse og den anden skal 
begynde næste år. Og de stortrives aldeles ikke, det kan man se på dem, 
der er noget forskræmt over dem. Begge forældrene har dårlige nerver. 
Det må også være forfærdeligt at være krøbling - især for en kvinde. Hun 
truer med selvmord, man hører gennemtrængende skrig fra lejligheden, 
og hun vil også dræbe børnene, men der er ikke sket noget. Faren har 
været SS-mand, og han er hende utro, siger de. De siger også at han slet 
ikke er invalid, indendørs går han uden skinner. Han har været møbel-
polstrer, men nu er han igang med noget omskoling til kontorarbejde. 
Hans forældre er fornemme folk, men han blev sendt i pleje, og han har 
også boet i Tyskland. Hans venner er nazister, naboerne har set den 
berygtede Sven Salicat besøge dem. Han skændes med alle mennesker, 
han føler sig hævet over de andre i ejendommen, fordi hans forældre er 
lidt finere og fordi han går i lidt finere tøj, men han er jo ikke selv blevet 
til noget. Han føler sig forfulgt, lagde du ikke mærke til at der er pigtråd 
på taget af skuret, det er for at ungerne ikke skal kravle op og kikke ind 
ad deres vinduer. Han kan blive frygtelig vred, står på gaden med sine 
stive ben og fægter med sin stok og udslynger de værste anklager. Jeg 
hørte ham råbe "drukkenbolt" efter viceværten - og han har råbt 
"uproduktiv brødspiser" efter en evnesvag mand. Sidste år var han i 
fængsel i flere måneder, de siger at han havde slået en dreng med sin stok
- eller også var det en mand - det var inde i byen. Engang kom politiet 
med fuld udrykning, det var noget med en måleraflæser der havde forsøgt
at trænge ind med vold - i de følgende måneder havde de ingen 
elektricitet. De har boet ovre på Flintholm Allé, men dér blev de smidt 
ud. Nu er de igen blevet truet med opsigelse, de venter på at det nye på 
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Roskildevej er færdigt. Nogle beboere har været til kommunen og 
foreslået at børnene bliver fjernet fra dette hjem, men der er ikke sket 
noget.

"Gu've' hvordan det kommer til at gå de børn," sagde min moster. "Ja," 
svarede jeg, "det værste er mange gange de tilfælde der ligger lige på 
grænsen. De er da pæne i tøjet, og lige nu sidder hun på en bænk i 
Lindevangsparken, og drengene leger i den gamle brandbil, og der er 
måske gode ting i kurven. Hva' mener du at der kunne gøres?" "Jeg ka' 
ikke svare på det. Der var én der sagde at hun lider af rengøringsvanvid, 
og at det tager alle hendes kræfter. Børnene må ingenting. De har ingen 
kammerater, og de slås, og det tåler hun ikke. De har et mærkeligt 
efternavn." Ja, hvad kan man gøre, tænkte jeg på vejen hjem. Ingenting. 
Nogle dage senere, sent på aftenen, da jeg var på vej hjem fra min 
kæreste, gik jeg ind i deres opgang og kiggede på navneskiltet. Jeg var 
lige ved at lytte ved døren, men gjorde det selvfølgelig ikke.

Herefter tænkte jeg ikke mere på denne familie, jeg så dem et par gange, 
og nogle måneder senere var de flyttet. Det er over halvtreds år siden, og 
læseren undrer sig måske over hvordan jeg kan huske disse detaljer som 
ingen rolle har spillet. Men det skyldes at jeg har fået det genfortalt af 
min moster, efter at jeg ved et tilfælde havde mødt den yngste af brødrene
- han er nu omkring de tres. Jeg har hele livet boet på Frederiksberg, i de 
sidste tredive år nær Frederiksberg Have. En dag havde jeg et ærinde i 
den modsatte ende af Frederiksberg, og her bor en af mine kammerater 
fra gymnasietiden. Vi ses ikke tit, der kan gå år imellem, men når vi ses 
kommer der altid en lystig snak igang - sikkert fordi vi ikke ses så tit. Det
faldt mig pludselig ind at cykle ned ad hans vej - det var først på aftenen. 
Han meddelte i dørtelefonen at han var på vej ud ad døren, og da jeg gik 
op ad trappen kom han ned. Han havde en flaske rødvin i hånden. "Jeg 
skal til en lille sammenkomst," sagde han, "det er lige ovre på den anden 
side af gaden." Da vi var kommet ud ad gadedøren, han holdt mig om 
skulderen og vinkede op imod et vindue, og der blev vinket igen, så var 
jeg inviteret til fest. Det var på anden sal, døren var åben, og da vi gik 
ind, så jeg to navne på dørskiltet, og det nederste var den ulykkelige 
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families særprægede navn - jeg kiggede en ekstra gang, der var ingen 
tvivl.

Jeg blev straks præsenteret for værten, han var i strålende humør, yderst 
elskværdig og talende. Jeg forstod at de øvrige gæster var en søster til 
hans kone samt hendes mand, så det var ikke noget større selskab. Men 
de forstod sandelig at leve her, i stuen var dækket fornemt op, og der blev
fundet plads til en gæst mere. I køkkenet var både ovnen og alle fire blus 
igang og der var fyldte skåle alle steder hvor der kunne stå en skål. Jeg 
fik stukket et glas i hånden, og der blev skænket op af en udmærket 
rødvin. Jeg fortalte om min relation til Flemming og tilfældigheden der 
havde bragt mig hertil, og det blev der skålet på. Lejligheden var helt 
nyrenoveret, jeg bryder mig ikke om boligkarréer, jeg ville have brugt 
mine penge anderledes, men lad det nu være. Værten virkede velud-
dannet, neutral i påklædningen og helt uden spor af den jargon som 
igennem årtier har bredt sig blandt de yngre og de lavere uddannede, især
i Københavns-området. Og dog kom denne jargon ud af radioen, som var 
dæmpet kørende. Der var gjort meget ud af indretningen af lejligheden, 
flere arkitekttegnede ting. Der var en reol med en del romaner, alle i den 
mere lødige kategori, og der var en masse LP-plader fra deres ungdom, 
blandt andet Beatles' samlede værker - det måtte være en senere 
anskaffelse, for kassetten var plomberet. Der var ikke noget som tydede 
på videregående uddannelse, der lå dog et par tykke bøger om 
computerprogrammering - jeg kiggede i en af dem, det overstiger min 
forstand at nogen forstår den slags.

Hvad der blev talt om ved bordet? Jeg husker kun brudstykker, jeg tillod 
mig at skænke hyppigt op af den gode rødvin - jeg havde behov for lidt 
fest. Der blev vel talt om det folk sædvanligvis taler om: rejser, episoder 
på arbejdspladsen og de kørende sager i medierne. Senere ved kaffen 
havde jeg lejlighed til lidt tête-à-tête med værten, og her husker jeg en 
del. Han var ansat på et plejehjem - alt det tekniske. Jeg fortalte hvor jeg 
boede og at jeg altid havde boet på Frederiksberg og at jeg elsker denne 
bydel. Præcis det samme kunne han sige. Jeg fortalte at jeg var født og 
opvokset på Gustav Johannsens Vej. Dér havde han boet som barn! - den 
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vestlige af ejendommene nede ved Finsensvej. "Vi boede nede i villa-
delen, men jeg er jo over ti år ældre end dig, så vi har næppe bemærket 
hinanden. Jeg gik på Sønderjyllandsskolen, der har du vel også gået." 
"Nej," svarede han, "min bror gik der, men vi flyttede ned til det nye på 
Roskildevej lige da jeg kom i skole, så jeg begyndte på Søndermarks-
skolen, dér kom min bror også ned." "Du har en bror? - er han også en 
rigtig frederiksberger?" "Nej, mine forældre flyttede senere til Amager, 
og dér blev han hængende, og for nogle år siden flyttede han til Jylland." 
"Han har måske fået arbejde dér?" "Nej, han er gået på pension." "Hva' 
lavede han før?" "Han gik med aviser." "Morgenaviser? - ku' han leve af 
det?" "Han boede på lejede værelser, og senere fik han en lille ejerlej-
lighed." "Så har han altså aldrig stiftet familie?" "Nej." Jeg kunne mærke 
at han ikke var begejstret for at tale om denne bror, men omtåget som jeg 
var, fortsatte jeg: "Han fik måske aldrig nogen uddannelse?" "Joh, han 
gik på noget kursus og kom på universitetet, men han tog aldrig nogen 
eksamen." "Hvorfor lige Jylland?" "Det er vel tilfældigt. Han ville så 
langt væk fra mennesker som det er muligt at komme. Han har hverken 
radio eller fjernsyn. Han lever i fortiden." Jeg kunne mærke irritation da 
han sagde dette, så jeg drejede samtalen et andet sted hen, for ikke at 
virke nysgerrig.

Min søsters mand er læge med speciale i børnepsykiatri. Han er, ligesom 
alle andre læger, ramt af den sygdom at han ser sygdom allevegne. Da jeg
fortalte ham det min moster havde genopfrisket og om mødet med den 
yngste af disse brødre, var hans reaktion, at alt er lige efter bogen: "Tænk 
hvad disse hjem koster samfundet, og stadigvæk den dag idag er vi 
forsigtige med at gribe ind, fordi vi ikke véd hvad vi skal stille op." "I 
dette tilfælde har det da ikke kostet samfundet noget, begge brødrene har 
jo arbejdet hele livet," sagde jeg. "Ja, men den ældste har levet på 
eksistensminimum, så han har aldrig betalt en øre i skat, og denne 
springen op og ned ad trapper har sikkert givet ham et jernhelbred, så han
kan leve i tredive år endnu, men han har ikke betalt for det. Desuden 
syvdobler ensomhed risikoen for udvikling af demens - han kan blive en 
dyr fornøjelse. Og hvordan tror du at han har haft det? - og har det lige 
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nu? Alt det som gør livet værd at leve - familie og venner - det har været 
fraværende i hans liv. Han har aldrig haft noget med kvinder at gøre, og 
han har ikke fået en smule erstatning i form af porno, for han har ikke 
fjernsyn, og heller ikke internet eftersom han jo lever i fortiden. Hva' 
fanden bestiller han? Går rundt på landevejene i deprimeret tilstand? 
Sikkert om natten, for han kan vel ikke lave om på sin døgnrytme - og så 
ser folk ham jo ikke - og snakker om ham. Men hans bror ringer til ham, 
for at få sin egen succes bekræftet. Du siger du mærkede tegn på skam og
irritation fra broderens side. Han må høre for sine særheder, og broderens 
kone bruger ham vel som skræmmebillede når de er oppe at skændes: 
"Du er lissom din bror!" Den yngre bror har sikkert set sine forældre i 
den ældre, for den ældste har garanteret båret videre på deres dårlig-
domme. Den yngste burde være ham taknemlig, for han har virket som 
stødpude. Hvis han ikke havde været der, så var det broderen der var gået 
i hundene. Men så langt tænker han vel ikke. Men tro ikke at den yngste 
er sluppet uskadt, du beskriver ham som helt normal, på mig virker det 
som om at han er unormalt normal." "Ja," siger jeg, "og også han vil ende
som dement, for pårørende til demente bliver ofte selv demente, så 
plejepersonalet må vel også blive smittet. Men sig mig, hvad skulle der 
have været gjort dengang? - hvad ville du have gjort?" "Jeg ville have 
fået den ældste og mest skadede af disse børn fjernet fra hjemmet. Denne 
kvinde kunne ikke overkomme at have to børn, og desuden ville de jo i så
fald ophøre med at slås. Men det skulle ikke hedde sig at det var en 
tvangsfjernelse, det skulle foreslås at den ældste midlertidigt boede hos 
noget nær familie, for eksempel en moster og onkel."

Jeg havde ventet alt dette. "Det er det sædvanlige med dig," sagde jeg, 
"du ser sygdom allevegne og du generaliserer. Den ene bror aner vi ikke 
ret meget om, og hvis der er noget galt med den anden, så er der da noget 
galt med alle i denne verden. Men nu er vi inde på den sædvanlige 
diskussion. Du har levet det konforme liv som de fleste lever, arbejdet 
evig og altid, så derfor har du ikke haft tid til at tænke, og det er jo vejen 
til en stor vennekreds. Og har man ikke haft denne strikse orden i 
opvækst og studier og arbejde, så er man ikke modtagelig for livets sande
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værdier." "Ja," svarede min svoger, "og nu begynder du igen med at det i 
virkeligheden er lige omvendt. At det rigtige liv er det liv de rigtige 
mennesker lever - de betydningsfulde - dem som er et tab for menneske-
heden når de kreperer. Eller i det mindste må man være interessant, 
hvilket forudsætter at man har haft en interessant barndom. Din ulykke 
kommer fra den harmoni der herskede i jeres hjem, det er den der er 
skyld i at der aldrig er kommet noget videre originalt ud af din forskning. 
Men det du ønsker er noget som du ikke har meget begreb om. Du er 
skabende, siger du, fordi du har skrevet afhandlinger, men alt hvad du har
udført er klarlæggelse af noget foreliggende. Enhver der har tilegnet sig 
den nødvendige viden, kunne gøre det efter. Du har aldrig nogensinde talt
om at du har tænkt i helt nye baner, og at du har haft tilhængere og 
modstandere - så man må gå ud fra at det ikke har været tilfældet. Og det 
kan du være taknemlig for. Af alle de mennesker som tænker i nye baner, 
tænker de fleste forkert - de sidder og ømmer sig på deres gamle dage. 
Og så er der de mennesker som er interessante, men som ingenting 
udretter - de er ikke andet end bare interessante - på samme måde som de 
sære dyr i zoologisk have. Du føler at der har manglet noget i dit liv - og 
du har aldrig kunnet få det indført - så det mindste du kan gøre er at vise 
alle og enhver at du selv kan se din mangel. Så når et af de rigtige 
mennesker træder frem for dig, så er du straks forpligtet til at tale 
positivt. Men der har aldrig været et eneste af dem i din egen omgangs-
kreds, for havde der været det, så havde du observeret at de evigt slås 
med problemer - de kan ikke koncentrere sig om livet - de er uden 
kendskab til de øjeblikke hvor man rigtig nyder livet og ønsker at tiden 
ville stå stille."

"Ja," svarede jeg, "vi kan diskutere i al evighed om hvilke mennesker 
som bør kaldes de mest lykkelige. Men for nu at vende tilbage til de to 
brødre, den ældste af dem er helt gået i opløsning, ka' du sige med 
sikkerhed, men der må da være lidt gods i ham, siden han har ønsket at 
skåne sine medmennesker - de mislykkede plejer jo ellers at klamre sig til
andre og være til så meget besvær som muligt. Den yngste mener du også
at der er noget galt med, hans normalitet er ét stort skuespil." "Ja, jeg ville
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undersøge ham lidt nøjere. Forudsat der er en smule hold i det Lise siger. 
Du siger, at deres far led under at han ikke havde den uddannelse og 
position som forventedes i hans familie, sådanne mindreværdsfølelser 
registrerer børn meget tidligt..." "Og de forplanter sig lige lukt til 
børnene," afbrød jeg. "Ja. I barndommen indpodes vi nogle grund-
læggende forventninger til livet, og de ændres ikke. Vi kan godt leve på 
én måde og drømme om noget andet og alligevel være tilfredse, nemlig 
hvis vi bidrager til at vore børn får mulighed for at få drømmen opfyldt. 
En far der er fattig og dårligt uddannet, kan gøre det til en livsopgave at 
bringe sine børn videre. På den måde kan han få en smule belønning - 
blive beundret og føle en vis lykke - fordi den indsats han yder, er i god 
overensstemmelse med hans forventninger til den ideale far. Men man 
kan ikke forestille sig, at en dårligt uddannet mand arbejder på at gøre 
sine børn bedre uddannede, hvis han ikke får nogen belønning. Hvis han 
er mere optaget af folks dom over sig selv end af deres dom over sine 
børn, eller hvis han måske ligefrem vil lide under at hans børn bliver 
klogere end ham selv og nok en dag vil komme til at se ned på ham. Det 
har garanteret været sådan med disse brødres far - ham nazisten - han har 
garanteret modarbejdet dem - den ældste mere end den yngste. Han har 
kun tænkt på at hævde sig selv - var der ikke noget med at han var 
begyndt på et kursus, så han kunne blive flipproletar? Og det hele var 
forværret af det nederlag han havde oplevet i forbindelse med nazismens 
fallit. Han var blevet desillusioneret - han havde garanteret stemt 
konservativt, og hadet de partier der kunne give ham og hans børn bedre 
levevilkår. Det er ærgerligt at den ældste af disse brødre er uden for 
rækkevidde, men prøv du at kigge den yngste lidt efter i sømmene. Har 
han børn, forresten?"

Jeg svarede at jeg ikke regnede med det, men jeg vidste det jo ikke. Min 
læge-svoger ser ligesom alle andre eksperter kun generelle årsagssam-
menhænge, og det er ud fra dem han handler. På grund af det konforme 
liv han lever, forstår han ikke afvigende mennesker. Jeg kan ikke udtale 
mig om de behandlinger han har sat i værk, og de råd han har givet 
forældre, for jeg kender ikke de konkrete tilfælde - han taler ikke så 
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meget om det - han har jo også tavshedspligt. Med sin fornuft kan han 
sikkert godt regne ud, at man engang vil være forfærdet over hans 
opfattelser og råd og behandlinger. Der begås jo mange lægefejl, og vi 
oprøres over fortidens behandling af syge - selv det der foregik for et par 
årtier siden. Men han kan sikkert ikke forestille sig, på hvilken måde 
noget han selv har gjort, kunne blive anset for en alvorlig fejl - han ville 
bagatellisere det. Han lever i nuet, fremtidens dom interesserer ham ikke. 
Engang bragte jeg ham i en slem knibe, da vi var sammen med hans børn 
og børnebørn. Hans børn er ikke skadet, de har overtaget hans eget 
konforme liv og er ligeså tilfredse som han selv er. Men hvad med hans 
børnebørn? De lever et liv som han ikke forstår ret meget af, og de kunne 
jo egentlig godt være alvorligt skadede. Men da de tilsyneladende 
stortrives og er velopdragne og i fuld gang med at blive veluddannede, så 
kan han ikke angribe dem. Men hvor er disse unge mennesker egentlig på
vej hen, spurgte jeg ham. De er stærkt påvirkede af kulturfænomener som
har fået en gennemgribende betydning, men som er resultat af en forceret 
udvikling. Er det helt utænkeligt, spurgte jeg, at der engang vil opstå en 
reaktion imod den kurs kulturen har fulgt i de seneste årtier, og at de der 
er unge idag, som gamle vil undskylde og beklage? - sige at de var 
forført? Og at de vil rette anklage imod dem som forførte dem? Det var 
ikke helt utænkeligt, måtte min svoger indrømme. Han kunne tåget ane 
nogle ting, men han kunne ikke nærmere sætte ord på den kritik man 
kunne forestille sig.

"Du og Birthe," sagde jeg, "har jo været eksemplariske forældre - det 
manglede da også bare, med den megen lærdom I har om børneopdragel-
se. I fulgte med i alt, og dirigerede kursen en anden vej, når det var 
nødvendigt, og man har sjældent set forældre og børn tale så åbent 
sammen som i jeres familie. Men jeg har ikke helt indtryk af at dine børn 
har været ligeså ansvarlige forældre som Birthe og dig. De unges verden 
er jo ikke mere umiddelbart synlig for andre - ja hvor er deres verden 
egentlig? - på harddiske spredt over hele jordkloden? Hvor er vores 
verden, vil du sige, den er i bugnende bogreoler og i pladesamlinger og i 
dynger med avisudklip. Men vores verden er da synlig for enhver. Når 
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fremmede træder ind i vores hjem, så får de straks en masse oplysning 
om os. Ja indretningen af vores hjem har i høj grad været dikteret af at vi 
ønskede at folk skulle se hvem vi er. Om 90% af vores bøger kan vi sige 
med sikkerhed at de aldrig mere vil blive åbnet, men de skal blive 
stående, de er vores identitet, og når vi kommer på plejehjem, er det et 
ubærligt tab for os at skille os af med dem. For de unge har de synlige 
ting ingen betydning, men de er ekstremt optaget af selv at være synlige -
i deres usynlige verden. De er offentligt tilstedeværende konstant, forstår 
jeg. For os er det offentlige liv noget vi forbereder os til og gør os umage 
med, og vi drømmer om at efterlade os noget bevaringsværdigt. For de 
unge har fejl ingen større betydning, for det er hurtigt glemt og kan gøres 
om, og det de skaber er kun til umiddelbar konsumering, ligesom 
journalisternes skriverier. Vi vil jo allesammen gerne efterlade os spor i 
verden, men for os er det en større ære at fremtiden end at nutiden 
beskæftiger sig med os. Da vi var unge, kunne vi trygt investere i 
fremtiden. Vor tids unge aner ikke hvor de er henne om ti år. De har ingen
fremtid, og de har heller ingen fortid. Deres fortid vil kun eksistere i 
deres erindring - for de vil næppe tage kopier af deres offentlige liv - det 
er vel ikke en gang muligt. Med mine bøger forholder det sig ganske 
anderledes. De har bidraget til at forme mig. Og en bog var et kunstværk, 
noget man gjorde sig umage med, der skulle utallige gennemskrivninger 
og redigering og korrekturlæsning til førend den gik i trykken. Vores 
bøger er værd at have stående fremme, der er minder knyttet til dem, 
synet af dem fylder mig med glæde. Jeg regner med at du har det på 
samme måde med dine bøger. Men er de unge igang med at opbygge 
noget lignende? Du og jeg må indrømme, at vi ikke forstår et muk af 
deres verden, og vi gør måske klogest i at gå ud fra at verden nok 
fortsætter med at bestå, selvom vi ikke forstår den. Men hvad hvis det 
viste sig at den udvikling vi ser nu, fører frem til en ulykke. Jeg siger 
bare, hvad hvis noget sådant skete? Er det ikke på tide at vi gør os fri af 
den opfattelse, at man kun kan advare og fordømme når der finder 
korporlige overgreb sted? Jeg tænker af og til, at nazisternes forbrydelser 
har været en dobbelt ulykke: dengang alle de mennesker det gik udover 
og senerehen dette, at det er kommet til at blænde for andre former for 
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ulykke - at vores syn på de former for ulykke som ikke har med 
forfølgelse og terror at gøre, er blevet svækket. Der skal meget til førend 
vi tager noget alvorligt. Tag for eksempel præstationsræset der ødelægger
de unges liv, men de bliver jo ikke lemlæstet fysisk, så derfor gør vi 
ingenting. De skal begå selvmord, altså dø, førend politikerne ville vågne 
op." "Og jeg," svarede min svoger, "er en af dem med et svækket syn. 
Men dit eget syn er da heller ikke særlig skarpt, du stiller spørgsmål, men
du kommer ikke med nogen tankevækkende svar. Men du er undskyldt, 
for du har kun haft med infusionsdyr og flagellanter at gøre - med deres 
fimrehår og svingtråde - og jeres Barbie-dukke traskede lige i jeres 
fodspor med sine lange gummistøvler. Men jeg er ikke undskyldt. 
Morten, det er fint at vi har de intellektuelle, hvis levebrød det er at stille 
finurlige spørgsmål, men jeg er som sagt ikke forudbestemt til udøde-
lighed. Og hvormange af de intellektuelle opnår mon udødelighed? - og 
af hvilken grund? Mon ikke det i de fleste tilfælde vil blive for deres 
fejltagelser? Ligesom det ville gå mig, hvis nogen skulle finde på at 
kulegrave mit virke."

I den følgende tid kunne jeg ikke lade være med at tænke på de to brødre.
Min moster fortalte flere ting hun kom i tanke om. De flyttede til den 
nyopførte ejendom på Roskildevej, men flyttede igen efter et par 
måneder. Og noget ganske interessant: Efter at de var flyttet fra Gustav 
Johannsens Vej, flyttede et ægtepar med tre børn ind i deres lejlighed, og 
min moster mødte af og til kvinden. Hun sagde, at de også kom fra 
Flintholm Allé og at de tit havde set den familie der havde boet i deres 
nye lejlighed. Senere da dette ægtepars børn var flyttet hjemmefra, 
flyttede de selv til højhusene på Roskildevej, og en dag mødte min 
moster kvinden, efter ikke at have set hende i tredive år. Hun fortalte, at 
hendes datter i nogle år var kommet sammen med den ældste af brødrene 
fra Gustav Johannsens Vej, men at datteren for nylig havde gjort det forbi
- hun var åndelig og det var han ikke - og at hun, altså datterens moder, 
havde modtaget et ubehageligt brev fra denne mand.

Jeg kunne tænke mig at møde den yngste af brødrene igen, men hvordan?
Jeg så jo ikke Flemming ret tit, og der kunne ikke være nogen anledning 
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til at tale om hans venner, udover at bede ham hilse og takke for en herlig
aften. Jeg var nødt til at lade der gå en god tid, men på den anden side: 
jeg var jo den aften kommet for at besøge ham, og han og jeg fik slet ikke
snakket sammen, så jeg kunne jo straks gentage mit besøg. Vi sad og 
sludrede over en øl, og da man kunne se lige ind ad hans venners vinduer 
på den anden side af gaden, og da de ikke så ud til at foretage sig noget 
særligt, så greb Flemming telefonen og foreslog at de kom over en tur. De
kom, og jeg takkede for den hyggelige aften. Den yngste af brødrene var 
ganske den samme som sidst. Han virkede som om han altid var i godt 
humør, og hans kone virkede på samme måde. De så ud til at have det 
godt sammen. Jeg spurgte broderen, hvad han havde foretaget sig før han 
fik arbejde på plejehjemmet. Han var "ikke andet end bilmekaniker", og 
så havde han gået på forskellige kurser. Han havde helst undværet mit 
spørgsmål. Han fortalte, at hans arbejde på plejehjemmet mest bestod i at 
sætte andre i arbejde og at kunne tilkaldes på alle tider af døgnet, og at 
han mest havde med det EDB-mæssige at gøre. "Ja, jeg så nogle 
computerbøger hos dig," sagde jeg, "jeg begriber ikke at nogen kan fatte 
et computerprogram." "Det gør jeg heller ikke, men det jeg laver til 
plejehjemmet er nogenlunde til at finde ud af, det er mest sådan noget 
med database, og gamle mennesker har ikke så mange data, men vi skulle
jo gerne kunne fortælle dem deres fødselsdato, hvis de skulle finde på at 
spørge." Han selv og vi andre grinede. Vi talte om alt muligt, jeg undgik 
at tale om mit akademiske liv og Flemming gjorde det samme. Broderen 
havde lutter gode meninger, og hans kone sagde på et tidspunkt om ham 
at "han er godheden selv". Men jeg kunne ikke frigøre mig fra en følelse 
af, at han gerne ville være afholdt af mennesker og derfor gav dem ret i 
alt hvad de sagde. Jeg kom hele tiden til at tænke på min svogers ytring: 
"Han er unormalt normal." Han virkede totalt frigjort fra laster. Han tog 
imod en cigaret da Flemming bød. Hans kone sagde: "Han plejer ellers 
først at få sin daglige cigaret lige inden han går i seng, men der er jo 
heller ikke så længe til." Ham være konen utro? Utænkeligt. Onanere til 
en pornofilm? Utænkeligt. Politisk, dengang man skulle være politisk? 
Utænkeligt. Et vredt læserbrev? Utænkeligt. Dramatiske begivenheder 
siden alt det i barndomshjemmet? Næppe. En skilsmisse engang? Måske, 
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men den nuværende kone havde han da haft i tredive år. Og han havde 
været mindst ligeså mange år på plejehjemmet, utænkeligt at han 
begyndte på noget andet. Vi kom til at tale om bøger og film. Han fortalte
at han var ved at læse "Yacoubians Hus" af en eller anden ægyptisk 
forfatter - han var næsten færdig. "Den har jeg tænkt mig at læse," sagde 
jeg, "den er rigtig god, ikke?" Han svarede ja og virkede som om der var 
noget han ikke lige kunne komme i tanke om, men jeg var velkommen til 
at låne den, kom bare forbi en dag i næste uge.

Jeg er måske lidt smålig, men jeg kunne ikke lade være med at tænke: 
denne mand er steget tilvejrs uden at have rørt en finger. I sin ungdom lå 
han og rodede under folks biler, det mest udmygende arbejde man kan 
forestille sig, idag ligner han en overlæge. Han har næppe taget 
eksamener siden folkeskolen, så han har ikke haft studiegæld, og med 
sine tilkaldevagter har han sikkert tjent det dobbelte af os andre. Hvad 
hvis han var født dengang hans far blev født? Garanteret hverken nazist 
eller modstandsmand. Et menneske af den slags der pligtopfyldende 
holder maskineriet igang. Trives han egentlig rigtig godt, hvilket man 
skulle forvente? Nej. Er der en grund til det? Ja. Det var min konklusion -
sådan måtte det være, min svogers sygdom havde smittet mig. Der var 
ikke nogen grund til at beskæftige sig mere med den yngste af brødrene, 
men jeg fik lyst til at opsøge den ældste. Derfor kom jeg efter bogen. Jeg 
havde ringet i forvejen at jeg lige kom forbi. De var begge hjemme. Det 
var konen der lukkede op, hun skulle lige ind hos naboen, deres børn var 
alene hjemme, jeg kunne bare gå ind i stuen. Da jeg kiggede ud ad 
vinduet, kom jeg i tanke om at Flemming kunne se mig hvis han var 
hjemme, så jeg skyndte mig væk. Døren til køkkenet stod på klem, der 
var klirren med porcelæn og "Manden uden Egenskaber" talte i telefon. 
Denne gang lød hans stemme helt anderledes, det lød som et regulært 
skænderi. Jeg kunne kun opfange stumper: "selvfølgelig ka' det da bruges
til noget, hvorfor har man ellers lavet det?", "ja, men det er jo heller ikke 
til dig det er lavet - du er jo professor - jeg er kun en arbejder - en 
lemming", "der ska' måske ligefrem være forbud?", "og hva' så, ka' du 
ikke være ligeglad?", "hva' har det med sagen at gøre?", "nu begynder du 
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på noget helt andet", "du ku' jo sætte dig lidt ind i tingene", "det hele 
kører rundt for dig", "du er fuldstændig syg", "nu begynder du igen", "du 
er syg, siger jeg", "du er syg!" Så hørte man ikke mere, den ene eller den 
anden afbrød vel. Da han kom ind i stuen med kopper, virkede han 
overrasket over at jeg var der, hilste, men virkede irritabel. Lige samtidig 
kom konen. "Var det Gert," spurgte hun, "En idiot," mumlede han. Hun 
grinede og henvendte sig til mig: "Jeg har læst lidt i bogen, det er ikke 
noget for mig, så du må godt beholde den. Vi er lige ved kaffen." "Hvad 
har du imod bogen," spurgte jeg hende. "Det er for uappetitligt - svindel, 
vold, tortur, bøsser. Vi har været i Cairo, og der foregår da sikkert 
sådanne ting, men man får det indtryk at hele samfundet er gennemfor-
dærvet. Det er helt ude af proportion med virkeligheden." "Det er sjovt 
med bøger," sagde jeg, "på det område er vi alle forskellige, i modsæt-
ning til for eksempel musik, hvor hele salen kan være enig. Det har vel at 
gøre med at vi allesammen - når det kommer til stykket - er meget 
forskellige - og at vi søger efter identifikation." "Jeg ka' ikke identificere 
mig med nogen person i den bog," sagde hun. Jeg svarede at det ikke 
nødvendigvis er med personer i bogen, nutildags er det oftest forfatteren 
man identificerer sig med - han skaber måske opmærksomhed om noget 
og man kan beundre måden han gør det på. "Den forfatters indsats kan 
jeg virkelig ikke beundre! - bogen er skrevet for at provokere, så den kan 
gi' berømmelse og penge! - og det er jo virkelig også lykkedes for ham!" 
Manden uden Egenskaber sagde: "Det er rigtigt at bogen er ensidig, men 
det er da noget der foregår. Og der foregår da virkelig noget i bogen. Jeg 
kan godt lide romaner man kan lære noget af - om forholdene i andre 
lande. Vi rejser jo en del." Han virkede lidt uopmærksom, tænkte måske 
om jeg havde hørt samtalen, og så buser hun ud med at det var hans bror. 
Han gik ud efter kaffen. Konen fortalte at de skulle til Brasilien i år, der 
har de aldrig været. Der blev snakket frem og tilbage om rejser, jeg 
fortalte, at min kone og jeg foretrak Danmark, men vi var jo også gamle. 
Jeg så at der blev lys ovre hos Flemming. Jeg sagde at jeg lige havde 
noget jeg skulle tale med ham om, jeg takkede for bogen og sagde at vi jo
nok ses en anden gang. Da jeg låste cyklen op, tænkte jeg at de måske 
kiggede ud ad vinduet, men så så jeg en døgnkiosk lige ved siden af 
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Flemmings opgang, dér gik jeg over. På hjemvejen besluttede jeg at der 
skulle gøres alvor af den idé jeg havde fået: at opsøge den syge bror. Han 
var måske værd at studere, og så havde jeg noget at fortælle min moster 
og min svoger. Men min kone skulle ikke vide noget, ikke før jeg havde 
truffet broderen.

Jeg slog deres navn op i "De gule sider", der var ikke mange, to i Jylland, 
den ene i en større by og den anden i et øde område oppe ved Limfjorden,
og han hed Gert. Det var en mindre cykeltur fra øen Fur. Jeg ville foreslå 
min kone at vi holdt ferie på Fur i år, jeg har været der engang, det er et 
pragtfuldt sted. Min kone var med på det med ferie på Fur. Der var en 
måned til at man kunne begynde at holde sommerferie. Vi gav os til at 
kigge efter et hus. Vi har ingen bil, vi cykler. Når vi skal langt, har vi 
cyklerne med i toget eller bussen.

Vi var der ved middagstid. Huset kunne ikke være bedre, i udkanten af et 
sommerhusområde og med en strålende udsigt ned over den sydlige del 
af øen - Salling i baggrunden. Med min kikkert kunne jeg se en hvid gård 
dér hvor broderen skulle bo. Først på aftenen cyklede vi en lang tur, 
næsten hele øen rundt. Herefter ville vi tage det stille og roligt, gå eller 
cykle småture. Min kone cykler ikke så langt mere, hun var nok ikke i 
humør til cykling næste dag. Jeg sagde næste dag at jeg kunne tænke mig 
at cykle en længere tur, ned igennem Salling - måske til Glyngøre. Hun 
havde en masse bøger med.

***

Broderen boede virkelig på et ensomt sted, langt inde på en grusvej, der 
var kornmarker og eng og skov. Det var et nedlagt landbrug, enkelt og 
velholdt, en masse gamle landbrugsredskaber stående langs gårds-
pladsens vægge, men ikke det mindste tegn på udendørs aktivitet, såsom 
havearbejde. Hoveddøren stod helt åben, der lå et tæppe i åbningen, og 
fra det sprang en kat da jeg kom. Der var flere kattetallerkener og også en
stegepande, og der lå en masse ribben. Jeg trykkede på ringeklokken, der 
skete ikke noget. Så gik jeg ind, bankede på hoveddøren og råbte: 
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"Hallo." "Ja," blev der svaret fra højre side for enden af en lang gang. En 
dør med glasrude blev åbnet og en skikkelse der lignede broderen en del 
kom til syne. Jeg præsenterede mig og fortalte at jeg holdt ferie her i 
nærheden sammen med min kone og at vi var fra København og at vi 
havde en ven dér hvor hans bror og svigerinde bor og at vi også har 
kommet lidt sammen med dem. "Ja, men så kald på din kone, jeg skal 
lige lukke ned for det her." "Min kone er ikke med, hun var lidt træt, vi 
har lejet et hus på Fur, vi kom i går - men du skal da ikke slukke comp... -
orv, hun er flot - øh hvad er det der foregår?"
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