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Eriks far er død 

Cecilie var forventningsfuld da de kørte ned af grusvejen, hun glædede sig til at møde Frank. 

Erik han sad der ved rattet stor og doven med en ludende holdning, nærmest henslængt ved 

rattet. Hun kendte ingen der kunne køre bil, så afslappet som ham. 

  ”Tror du Michelle kommer også?” spurgte hun.   

  ”Hm” var hans svar. 

  Hun talte altid mest til sig selv, selvom hun havde henvendt sig til ham, så kunne hun 

lige så godt lade være. Hans dovenskab gik ud over selv talens brug. 

  Nu kunne hun skimte gården. Hvidkalket og med grønne sprosse vinduer. Det var den 

eneste gård hun kendte, der havde grønne vinduer. Men hun havde altid synes at det var sådan 

gårde burde se ud, lige siden hun så gården første gang. 

  Det var Eriks barndomshjem. De var 3 søskende Erik, Michelle og Frank. Erik var ældst 

og skulle sådan set have overtaget gården efter sine forældre, men hans dovenskab var så 

umådelig stor, at selv forældrene, der havde forgudet ham, mere end de andre søskende, måtte 

indse at det aldrig ville gå. Michelle var jo en pige, så hende havde de aldrig tænkt på, som en 

der kunne overtage en gård. Frank derimod var langt mere handimand og fik tilbuddet, men 

valgte i stedet for at stikke til søs. Så forældrene havde slidt sig selv op, i et forsøgt på at klare 

alting langt ud over hvad deres kroppe formåede, som de blev ældre. 

  Nu var faderen død. 

  Hun elskede sin svigerfar, men var glad for at han nu fik fred. Hun var dybt troende og 

var helt sikker på at han nu befandt sig et godt og lykkeligt sted. Hun naturligvis ked af at han 

var død, men hun var virkelig oprigtigt glad på hans vegne, for han led af kroniske smerter. Bare 

det at komme ud af sengen om morgenen havde været en kamp. Han måtte til sidst have en 

snaps både til det ene ben og en til det andet ben, før han overhovedet kunne bevæge sig ind i 

stuen, hvor han faldt om i den højryggede lænestol, som han tilbragte dagene i. 

  ”Tror du din mor har bagt småkager?” spurgte hun ham. 

  ”Hm” svarede han. 

  Hendes svigermor bagte altid mindst 7 forskellige slags småkager før de skulle komme 

og selv om hun nu var gammel, havde de endnu til gode, at opleve det ikke var sket. 

  ”Tror du Frank kommer hjem?” 

  ”Hmn” svarede han. Nå det troede han alligevel ikke. 



  Svigermoren stod på stentrappen og tog imod dem, da de svingede i på gårdspladsen. 

Hun vred hænderne i forklædet. Hun var blevet lillebitte og tynd, den ellers så trinde kone hun 

engang havde været var helt væk nu. Hun gik hen og gav hende et knus. 

  Erik sagde ”Hmm” til sin mor, og så gik de ind i stuen. Der var ingen andre. Hun blev 

forbavset. 

  ”Hvor er de andre” spurgte hun sin svigermor. Svigermoren virrede med hovedet. 

  ”De kommer ikke.” 

  ”Kommer de ikke?” Cecilie var forvirret.  

  ”Men hvorfor kommer de ikke?” Svigermoren virrede igen med hovedet. 

  ”Kom med ind og få noget kaffe. Jeg har bagt småkager”. De gik ind i stadsstuen. 

  Svigermoren havde overgået sig selv, der var bagt 25 forskellige slags småkager. Hun 

talte dem to gange, det var jo helt vildt. 

  ”Han står ude i mellemgangen” sagde svigermoren. 

  ”Hm” svarede Erik. 

  ”I kan gå ud og sige farvel, når vi har drukket kaffe” sagde svigermoren. 

  Hun forsøgte at smage på alle småkagerne, fordi hun vidste at det ville gøre 

svigermoren glad, men da hun havde spist de første 19, kunne hun ikke klemme flere ned. Erik 

sad henslængt på stolen og gjorde ikke anstalter til at ville flytte sig, eller gå ud og sige farvel til 

sin far, ude i mellemgangen. 

  ”Jamen skal I da ikke have flere småkager? I kan da godt spise en til?” Spurgte 

svigermoren. 

  Erik tog en mere, men hun rystede på hovedet. Det var en mærkelig tomhed i stuen. Erik 

bare sad der. Svigermoren sad og vred sine hænder, som hun altid gjorde. Cecilie havde bare 

lyst til at lægge sig ned og sove. Følte sig stopmæt og utilpas. En lille kvalme havde indfundet 

sig. 

  ”Æhm” sagde svigermoren. 

  Hun så op på sin svigermor, hændernes vriden var tiltaget til det næsten ubærlige. Erik 

hang stadig på stolen og virkede ikke som om han havde hørt sin mors ”Æhm”. Cecilie rettede 

sig helt op i stolen, der var noget på vej, det kunne hun se og fornemme. ”Æhm” sagde 

svigermoren igen, nu lidt højere, så selv Erik vågnede op af sin dovne tilstand og flyttede blikket 

fra småkagerne over på sin mor. 

  ”Jo æh, det er jo sådan…..” Svigermoren gik i stå midt i sætningen. 

  Nu kiggede både Erik og hun direkte og afventende. Svigermorens hændervridning 

havde medført at hænderne var helt røde. 



  ”Hm?” Sagde Erik højt. 

  ”Det er ikke din far, der er far til Michelle og Frank” spruttede det ud af svigermoren.” 

  ”HVAD?” Erik var lysvågen og sad nu fuldstændig ret op på stolen. Sådan havde hun 

ikke set ham nogensinde før. Svigermoren så ned i den broderede dug, som en lille pige der var 

blevet taget i at lave æggesnaps af det sidste æg uden at have fået lov. 

  ”Hvem er det så?” spurgte han, da hun ikke svarede. 

  ”Det er Jens fra Foderstoffen” svarede hun med en sprød lille stemme.  

  ”Hvad så med ham ude i mellemgangen?” spurgte Erik fuldstændig vågen. ”Er han heller 

ikke MIN far?” 

  Han kunne lige så godt have slået hende, for hun dukkede sig på samme måde. Hun 

rystede på hovedet. 

  ”Men HVEM er det SÅ?” Erik var helt bleg i ansigtet. 

  Hendes kvalme var tiltaget og hun havde lyst til at løbe ud og kaste op. 

  ”Det er en skærslipper, som kom forbi i det forår vi købte gården”. Svarede hans mor. 

”Han sleb alle vores knive og sakse før han drog af sted igen.” Erik blev nu rødglødende i 

ansigtet. 

  ”EN SKÆRSLIPPER?” 

  Svigermoren nikkede et lillebitte nik. Selv sad hun og tænkte på at det forklarede jo alt 

om Eriks dovenskab og hun kunne mærke hvordan apatien satte ind. 

 

 

 


