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Arendse
Arendse trykker koblingen ned med venstre fod,
bevæger tøvende højre fod fra den midterste pedal
til den yderste. Frem og tilbage, beslutter sig for, at
bremsen må være den midterste. Niels sidder bleg
ved siden af hende, trækker vejret hurtigt, helt oppe
i halsen.
- Er du sikker på, at du ikke hellere vil blive
hjemme? spørger hun.
Langsomt vender han ansigtet mod hende,
hovedet hviler mod nakkestøtten, og han taler
anstrengt.
- Jeg tør helt ærligt ikke være alene, sådan som
jeg har det.
- Skal vi køre til lægen? Er det så alvorligt?
Arendse drejer nøglen, holder koblingen nede,
sætter bilen i bakgear, retter en sidste gang på
bakspejlet. Ud af indkørslen. Hun kan godt.
- Jeg ved det ikke, siger Niels.
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Hun kigger på ham, han har lukkede øjne.
- Jeg kører på skadestuen, siger hun.
Han svarer ikke. Hun venter, så gentager hun:
- Jeg kører på skadestuen. Vi må bare ringe
derfra og sige, at vi bliver forsinkede.
Forsigtigt slipper hun koblingen opad og prøver
at mærke, hvornår hun skal trykke på speederen.
Det lykkes, og bilen bevæger sig langsomt baglæns.
Hun holder stramt om rattet og kigger skiftevis i
bakspejlet og ud ad bagruden, indimellem i
sidespejlene. Hun har god plads på alle sider, bilen
triller, og hun kommer helt ud til fortovet. Hun
holder stille, lytter. Ruller vinduerne ned, sveden
hagler af hende. Niels stønner. Han havde det fnt i
morges. Fint hele dagen. Det kom så pludseligt, lige
da han skulle køre af sted efter børnene. Så var hun
nødt til at tage med. Sommervinden hjælper ikke,
luften er lige så fugtig og klam ude. Ingen biler.
Ingen fødder, der klaprer mod fortovet, ingen, der
snakker. Kun motorens lyde, snurrende remme,
bankende stempler, alt er smurt i olie og fungerer,
der er fri bane. Igen slipper hun koblingen og
trykker på speederen, drejer rattet og bakker ud
over fortovet og ud på villavejen. Hun kigger i
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bakspejlet, hun har god plads. Hun trykker lidt
hårdere på speederen, drejer lidt mere på rattet,
kigger på Niels.
Hans hoved hænger forover, dingler viljeløst.
- Niels, siger hun.
Han svarer ikke. Hun slipper rattet med den ene
hånd, forsøger at løfte hans hoved op på plads. Hun
siger igen hans navn. Så ser hun hans åbne mund,
den slappe kæbe. Øjnene. Helt åbne. Han blinker
ikke, ser hende ikke.
- Niels, råber hun og mærker et bump og et ryk,
før motoren hakkende går ud og bilen standser.
Hun er bakket ind i naboens hæk.
Bilens bagende er omringet af det tætte krat.
Niels er død.
Hun slipper hans ansigt, holder sig for ørerne,
skriger og slår hovedet ned i rattet. Bliver siddende
sådan. Åbne øjne mod det sorte gummibetræk. Hun
skriger ikke længere.
- Nå, så betyder jeg altså en smule for dig
alligevel, siger Niels.
Hun retter sig op. Vender sig mod ham. Giver
ham en lussing.

6

Nina
Nina ringede til Kalle to uger efter nytårsaften. En
aften, sent. Han kunne godt huske hende. Hun
sagde det ligeud, sådan som hun havde forberedt.
- Jeg orker ikke det der med at drikke kaffe og
snakke, men hvis du er interesseret, så vil jeg gerne
komme hen til dig og have sex?
Han grinede. Det var umuligt at afgøre, hvilket
slags grin det var. Han blev stille, og Nina mærkede
blodet suse, kinderne gløde.
- Joeh, sagde han endelig.
- Jo, det må du gerne. Men her er altså lidt rodet.
Kort efter cyklede Nina afsted, det boblede i
maven. Gaderne var øde, frosten prikkede i huden.
Nu lever jeg. Sådan tænkte hun.
Og hun tænkte det igen, da hun lå nøgen i hans
seng og allerede nu vidste det om ham, som hun
ikke vidste bare få timer før. Han elskede hud.
Berøringen. Hud mod hud. Han strøg og fk hele

7

hendes krop til at hænge sammen. Linjer, stier,
punkter; alt blev forbundet på en ny måde.
- Hvordan kan du bedst lide, at jeg rører ved
dine bryster? spurgte han.
Nina grinede, men han så alvorligt på hende.
Han mente det og forventede et svar.
- Det ved jeg ikke, svarede hun tøvende.
- Det skal du da vide, svarede han, nærmest
formanende.
Nina lukkede øjnene, prøvede at huske
forskellige berøringer.
- Jeg tror bare, jeg godt kan lide det hele, sagde
hun tøvende.
Han klemte prøvende om hendes ene brystvorte.
- Kan du lide det sådan her? Eller hårdere?
Han tog fat med to fngre og klemte, så det sved,
og hun fk tårer i øjnene.
- Av, sagde hun og slog hans hånd væk.
- Ok, sagde han og lagde sig på ryggen. Han
lagde hænderne bag hovedet og kiggede op i loftet.
Nina lagde sig på siden, kiggede på hans
udstrakte, nøgne krop. Så lang, det hele så langt. Og
han var ligeglad med, at hun kiggede. Han havde
lyse hår på benene og armene, lidt mørkere på
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maven og omkring pikken. Ingen hår på brystet.
Hun lagde en hånd på hans mave, lod fngrene
glide igennem det bløde hår.
- Hvordan kan du bedst lide, at jeg rører ved dig?
spurgte hun og rødmede øjeblikkelig.
Det blev mere pinligt af, at hun rødmede.
Han vendte ansigtet mod hende. Grønne øjne.
Den farve, hun selv altid havde ønsket sig. Længe,
længe kiggede han bare. Så sukkede han og sagde:
- Jeg er virkelig ensom, det er kun derfor, jeg
sagde ja til det her. Men hvis vi skal fortsætte, så
skal du altså vide, at jeg drømmer om at møde den
kvinde, som jeg kan være sammen med altid. Jeg
drømmer om det der helt særlige, du ved. Den
eneste ene.
Nina drejede om på ryggen, kiggede op i loftet
og håbede, han gjorde det samme.
- Jeg er forelsket i en anden, sagde hun.
- Du er heldig, sagde han.
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Cecilie
Det er lige over hendes hoved, at al aktiviteten
foregår. Cecilie ligger i sofaen, kigger op i loftet,
følger lydene af de kriblende, hastige fodtrin. Frem
og tilbage, frem og tilbage. Indimellem er det, som
om noget skubbes henover gulvet. En tør, slæbende
lyd. Cecilie kan ikke regne ud, hvad det er. Hun så
efter, da hun var oppe med fælderne i dag. Skunken
er isoleret med rockwool, og gulvet er belagt med et
tykt lag støv, men ellers er loftet tomt. Den forrige
ejer har ikke efterladt noget, og hun har ikke selv
stillet noget derop.
Hun tog kun de ting med, som de brugte. Hun
kiggede ikke engang på rodet i kælderen. Det er
ikke hendes rod længere.
Cecilie ser sig omkring i stuen. Møblerne står,
som de plejer, men lidt tættere fordi rummet er
mindre. Og spejlvendt, fordi døråbningens
placering gjorde det nødvendigt. Pigernes værelse
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er større. De har fået bedre plads. Det er godt. Det
bliver de glade for.
Cecilie kigger op, hun ved præcis, hvor
musefælderne står, og hver gang den kriblende lyd
bevæger sig forbi en af dem, holder hun vejret et
øjeblik. Hun satte fre fælder op, før eller siden må
den gå i en af dem.
Den første aften troede hun, at det var en rotte.
Eller en mår. Noget stort, fordi lydene er så høje.
Men der er kun muselort deroppe. Nu har hun læst
sig frem til, at det bare er sådan. Mus laver så meget
larm, det er helt normalt. En enkelt mus, der er
sandsynligvis kun en enkelt. Men den holder hende
vågen. Hun kan ikke holde til det meget længere.
De har også kommenteret det på arbejdet; at hun
knap hænger sammen. Hun har ikke fortalt dem, at
hun er fyttet. Flyttet fra Lars.
Han kommer i morgen.
I morgen kommer han med pigerne.
Cecilie lukker øjnene og følger musens rute. Den
løber langs væggen, det gør de altid. Det har hun
også læst: Mus holder sig tæt op ad væggen, fordi
der føler de sig sikre. Så der har hun stillet fælderne.
Nu løber den forbi den første, og den næste.
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Nu.
Hun hører et højt smæld. Ben, der spjætter. Hele
fælden, der bliver kastet rundt af den fastklemte
mus. Så bliver der stille.
Nu kan hun sove. I morgen tømmer hun fælden.
Den slags skal gøres i dagslys.
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Niels
Niels følger sit røgsignal, noget at navigere efter.
Han skynder sig, bange for at mørket skal komme
først, skal indhylle ham, gøre skoven endnu mere
tæt og uigennemtrængelig. Han er bange for, at
skoven æder ham, at han aldrig skal komme
levende derfra. Nej, selvfølgelig er han ikke bange
for det, det er Sverige. Det er bare Sverige, ikke
Alaska med bjørne og alting, hvor galt kan det gå
her?
Han halser af sted. Han mumler, han messer.
Hvor galt kan det gå, hvor galt kan det egentlig
gå? Hvem har hørt om mennesker, der døde af at
fare vild i en svensk skov? Ingen. Han har ikke hørt
om nogen, det har han da ikke, det kan han ikke
huske at have hørt om.
Han løber, han holder armene ud foran sig,
afværger grenenes slag, snubler over rødder, falder
ikke. Falder med nød og næppe ikke. Han løber, og
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hele tiden er røgen i hans udspilede næsebor, og nu
ser han himlen blive klarere, krattet tynder ud.
Der er en sø. En solnedgang over en sø.
Så står hun der foran ham.
Oprejst, med armene foldet over brystet,
opspilede øjne. Selvfølgelig er hun bange, men det
er jo bare ham. Niels. Han løber imod hende, holder
stadig armene ud foran sig, vifter og jubler:
- Det er bare mig!
Så sidder de der. Han varmer sig ved bålet, hun
roder i sin rygsæk, fnder fasken med rom. De
skiftes til at drikke direkte af fasken. Hun kan ikke
hjælpe ham med bilen, hun har ikke noget kørekort.
Hun kan ikke bede ham om at gå sin vej. Natten er
kommet så hurtigt.
Så sidder de der. Tavse.
Så bliver det for svært. Så snakker de.
Hun fortæller om alt det, hun ikke kan fnde ud
af. Han fortæller om alt det, han ikke vil vide af. Så
bliver der stille igen. Søen vugger, skoven bruser.
Og himlen. Himlen er det sug af tavshed, der altid
ligger som et tag over os. Holder os nede, trækker
os op. Himlen er det ingenting over altings
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ingenting. Himlen fndes kun, når vi kigger.
Man kan godt være to i en sovepose, men så kan
man ikke bevæge sig. Så ligger de stille. Varme.
Den slags sker ikke. Det siger han først.
Men så sker det alligevel. Det er hendes svar.
Og det hele er let.
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Om mig: Jeg hedder Maja Elverkilde og har tidligere
udgivet novellesamlingerne ‘Alt det der er mit’ (Borgens
Forlag 2008) og ‘Det dør man af’ (Forlaget Republik
2014).
'Den slags skal gøres i dagslys' er min første roman, og
den første trykte bog jeg udgiver på mit eget forlag:
www.poteproduktion.dk
Hvis du vil vide mere om mig, blogger jeg om min
hverdag i et skovhus i Sverige her:
www.majaelverkilde.wordpress.com
– du kan også fnde mig på facebook eller følge mig på
instagram: @majaelverkilde
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