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Uakk! Forårsrengøring?

I fem dage i træk havde det øsregnet på Gustenborg. 
Hverken Sally, Glenn eller Maximillian havde lyst 
til mere udetid i det våde forår end højst nødven-
digt. De sad derfor som regel på Maximillians væ-
relse og læste og drak te, når de havde fået fri fra 
sidste time.
 ”Nu skal I høre,” sagde Maximillian. Han var i 
gang med at læse en stor artikel om rengøringens 
betydning i det 20. århundrede. ”Jeg har et magasin 
med fra mit besøg i New York i 1957. I det er der 
en meget interessant vejledning i, hvordan den mo-
derne husmoder holder sit hjem rent og pænt. Men 
ved I hvad, der ser slet ikke ud til at være beskidt der, 
hvor hun gør rent. Er det ikke tosset?”
 ”Hm …” sagde Glenn. Han var ikke interesseret. 
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”’Moderne’ i 1957 …? Det lyder faktisk lidt umo-
derne.”
 ”Moderne husmoder på gammeldags maner,” 
sagde Maximillian og holdt et opslag op med et bil-
lede af en kvinde, der iført rødternet forklæde støv-
sugede en brun sofa. ”Det er da fint, ikke? Og tænk, 
hvis man havde en maskine, som kunne sørge for, at 
der aldrig så ud, som om der skulle gøres rent.”

”Det hedder en rengøringsdame,” sagde Glenn. 
 ”Åh nej,” sagde Sally uden at løfte hovedet. Selv 
læste hun om hunderacer og deres fantastiske talen-
ter. ”Jeg er vokset op med rengøringsdamer, og jeg 
kan godt fortælle jer, at der findes kun én ting, der er 
værre. Og det er stegt lever.”
 ”Enig,” sagde Glenn. ”Og jeg må sige, Maximillian, 
at jeg synes, du holder dit hjem rigtig pænt, selv om 
du har mindst tusind ting herinde.”
 ”Hm, det er da vist ikke helt rigtigt,” sagde Sally 
og pegede på et par store, grå nullermænd, der sad 
fast i kanten af det persiske tæppe. Og derefter rette-
de hun fingeren mod de mange enorme spindelvæv, 
der hang i hjørnerne af det højloftede værelse. 
 ”Spindelvæv er dejlige,” sagde Maximillian. ”De 
bevidner, at man bor godt her. Hvis edderkopperne 
kan lide at være her, så kan jeg også. Altså så længe de 
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ikke er lige så store som de frygtindgydende goliat- 
fugleedderkopper. Jeg så en i regnskoven engang, da 
vi sejlede på Amazonfloden. Den var så stor som en 
middagstallerken. Altså en af min grandonkels mid-
dagstallerkner. Det siger ikke så lidt, for han elskede 
mad. Også stegt lever. Og nyrer og hjerter og fåre-
hjerne med øjne. Det hele serveret på den samme 
tallerken.”
 ”Gider du lige?” sagde Sally og mærkede, at hen-
des mund krympede sig som en rosin.



 ”Jeg synes altså, at I er lidt sarte,” sagde Maxi-
millian. ”Mennesker kan overleve alle mulige bakte-
rier og krybende dyr i sine omgivelser. Bare de er vant 
til det og ikke lader sig skræmme. Det er min teori.”
 ”Kan de også overleve frøken Monas store forårs-
rengøringsinspektion?” spurgte Glenn. ”Hun kom-
mer på besøg på alle værelserne, når vi er færdige 
med rengøringen. Jeg var ved at dø sidste år, da hun 
fandt et par gamle tallerkener med to måneder gam-
mel aspargessuppe og en halv medisterpølse under 
min seng.”
 ”Uakk!?” sagde Maximillian og spærrede øjne-
ne op. ”Sagde du forårsrengøringsinspektion?! Det 
har jeg da aldrig hørt om. Hvorfor har jeg ikke det? 
Sidst, jeg blev udsat for en større inspektion, var, 
da min mor og jeg og Grigori skulle krydse græn-
sen mellem Jordan og Israel. Det var i slutningen af 
1960’erne. Det var ikke nemt, siger jeg bare.” 
 ”Du kan godt glæde dig … not!” sagde Sally og 
skar en grimasse. ”Selv lærerne ryster i bukserne. 
For hun går også ind på deres gange og værelser.”
 Maximillian rejste sig og kiggede rædselsslagen 
på alle sine støvede ting.
 ”Jeg må i gang. Det kan kun gå for langsomt. Og 
derfor må I hjælpe mig lidt.”
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Store rengøringsdag

Glenn rejste sig og kløede sig i håret. Han blev helt 
forfærdet. Da han fokuserede på rodet og støvet på 
Maximillians værelse, kunne han godt se, at der fak-
tisk var rigtig meget.
 ”Øhm, hvad med vores egne værelser? Vi har fak-
tisk boet her i noget længere tid end dig.”
 ”Det fikser I i fællesskab på et par minutter bag-
efter,” sagde Maximillian og gik hen og løftede en af 
de øverste ting i en af bunkerne. En gammel globus. 
 Han pustede på den. Støvet rejste sig som en 
hvidlig sky og dalede derefter langsomt mod gulvet 
og lagde sig over et par stakke med gamle russiske 
bøger. 
 ”Men Maxi, du er jo lige flyttet, hvordan kan det 
hele så være så beskidt?” spurgte Sally og hostede, da 



14

en ny støvsky, denne gang fra et par gamle smykke- 
skrin, blev pustet ud i luften.
 ”Ja, ser I, det skulle jo gå stærkt, da jeg forlod 
Andalusien, ikke. Og det skulle det også, dengang 
jeg måtte forlade Tokyo. Og det var det samme, da 
jeg …”
 ”Men det er jo sundhedsskadeligt, Maxi,” sagde 
Sally hostende og begyndte at vifte med armene. 

 ”Ja, og det er jo derfor, vi er nødt til at … Jeg fore-
slår, at du, Glenn, henter klude og varmt sæbevand i 
rengøringsrummet, som ligger … øh, ja, det ved jeg 
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jo egentlig ikke, men det finder du ud af. Og Sally, 
du kan hente en eller anden form for fejekost eller 
en af de der rullende rengøringskoner med lange 
snabler, der kan suge støv ned i en lille spand med 
en pose i. Jeg ved, hvad det hedder på spansk og ja-
pansk, men jeg kan ikke huske det danske …”
 ”En støvsuger,” sagde Glenn med et lille smil.
 ”Ja, netop, sådan én,” sagde Maximillian og flytte-
de et par kufferter og løftede en lille, rund messing- 
lampe, som hang i en metalkæde. Der var udskå-
ret huller i små stjernemønstre og indlagt slebne, 
gennemsigtige sten forskellige steder i den, så lyset 
kunne skinne igennem dem og skabe smukke farver 
og mønstre.
 ”Hm … og hvad gør du så?” spurgte Sally og tog 
sig undrende til hagen.
 ”Jeg kigger lidt på mine gamle ting,” sagde 
Maximillian og drejede langsomt lampen i kæden, 
som knirkede lidt. ”Jeg skal jo lige finde ud af, hvor 
jeg har det hele fra, ikke? Det er godt at kende sine 
tings historie.”
 Sally og Glenn sendte sigende blikke til hinanden 
og rystede opgivende på deres hoveder.
 ”Denne lampe købte jeg meget billigt på et mar-
ked i Marrakesh i begyndelsen af 1950’erne. Det 



var, lige inden Marokko gjorde sig uafhængigt af 
Frankrig.” 
 ”Okay, Maxi. Vi er altså færdige med at gøre rent, 
længe før du har kigget på alle dine gamle ting og 
snakket dem igennem,” protesterede Glenn.
 ”Jamen det gør da ikke spor,” sagde Maximillian 
og smilede tilfreds.
 Sally og Glenn lukkede forsigtigt døren bag sig 
og gik efter klude og støvsuger.
 ”Jeg siger dig bare, det bliver kun denne gang,” 
sagde Sally. ”Næste år er han alene om det.”
 ”Vi skulle ikke have sagt noget,” sagde Glenn. ”Så 
kunne han have stået til regnskab for frøken Mona 
uden vores hjælp.”
  Sally nikkede. ”Ja, men kun denne gang så. 
Aftale?”
 Glenn nikkede.


