
5

FARVEL OG TAK FOR INGENTING
er oversat fra svensk efter
HEJ OCH TACK FÖR INGENTING
af Vibeke Bruun Arildsen 
Tekst © 2010 Måns Gahrton
Oprindelig udgivet af Berghs Forlag AB, Stockholm 
Dansk udgave: © 2012 Forlaget Alvilda, København
Redaktion: Johnnie McCoy
Grafisk tilrettelægning: Sara Mille Jessen/MilleArtDesign
Omslag: Niklas Lindblad med foto fra Shutterstock
Bogen er sat med Times New Roman PS og ITC Highlander af MilleArtDesign
1. udgave, 1. oplag
Trykt 2012 i Danmark
ISBN 978-87-710-5394-4
www.alvilda.dk

Tak til Mathilda for råd og støtte.

1. Sara

Jeg har den vildeste højdeskræk og står ved kanten 
af en stejl skrænt. I mit hoved er alt kaos. Jeg ved 
knap nok, hvordan jeg er havnet her. 
 Tågede tanker farer gennem kaosset. Noget om, 
at alt nu vil blive rigtigt. For det er en fejl, at jeg 
overhovedet eksisterer. En af naturens fejltagelser. 
Ingen har haft glæde af det – kun besvær.
 Et par skridt nærmere. Sten rasler ned. Det giver 
et sug i maven. Jeg har været et helt overflødigt 
menneske i 16 år. Nu må det være nok.
 Farvel. Farvel og tak for ingenting.
 Der er ingen vej tilbage. Brevet til mor er sendt. 
Det er bare om at gå videre.
 Et skridt til. Jeg får det pludselig dårligt. Tele-
fonen bipper. Nogen prøver at blande sig, men det 
er for sent. Jeg kaster telefonen i en bue ud over 
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2. Sigge

Først sneg jeg mig ind på hende. Jeg er rigtig god 
til at spionere. Nogle gange gør jeg det sammen 
med min ven Alex. Der er ret sjovt at være to om 
at spionere, for vi kommer altid til at grine. Vi kan 
ikke lade være. Vi sniger os først lydløst ind på 
nogen, men pludselig kommer en af os til at grine. 
Og så kan den anden heller ikke lade være, og så 
bliver vi opdaget.
 Så selvom det er sjovt at være to, er det også 
dårligere. Når jeg gør det selv, er jeg ligesom 
indianerne i morfars gamle indianerbøger. Ingen ser 
mig, ingen hører mig, jeg lister forsigtigt, tænker 
over, hvor jeg sætter fødderne, tænker over, hvor 
solen er, så jeg ikke kaster skygge. Og så er jeg 
tålmodig. Jeg kan holde ud i en evighed.
 Men den mærkelige pige gjorde mig bange. Og 

afgrunden. Det tager uvirkeligt lang tid, inden den 
smadrer dybt nede i kløften.
 Jeg vakler pludselig.
 ”Hvad laver du?”
 Stemmen får mig til at vakle igen. Og pludselig 
mærker jeg, at mine ben ryster, så de knap nok kan 
bære mig.
 ”Du kan jo falde ned!”
 ”Det er ligesom det, der er meningen,” mumler 
jeg.
 ”Gå nu væk derfra!”
 Jeg vender mig om og ser en lille, dum møgunge, 
som sidder der og ødelæger det hele. Hvorfor nu 
det? Kan jeg heller ikke engang finde ud af at gøre 
det her? Pis! Jeg kan jo ikke springe for øjnene af 
ham. Det går ikke. Min sidste handling skal ikke 
være at ødelægge endnu et liv.
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3. Sara

Jeg kigger en sidste gang ned i kløften. Og bliver 
svimmel. Og så falder jeg. Den lille dreng skriger. 
 Jeg lander på røven. Og kravler væk fra 
skrænten.

Jeg tænkte slet ikke. Det er umuligt at tænke, 
når alt bare er kaos der, hvor hjernen skulle have 
været.
 Jeg tænkte ikke på, at jeg nok er den i hele 
verden med mest højdeskræk. Og heller ikke på, 
hvor helvedes ondt det ville gøre. Jeg er også 
bange for smerte. Og for blod. Engang, da jeg 
hakkede løg, kom jeg til at skære mig i fingeren, 
og så besvimede jeg sgu.
 Ét skridt til, så ville jeg have blødt temmelig 
meget mere.

så gik det ikke længere. Jeg var nødt til at afsløre 
mig selv.
 ”Gå væk derfra,” siger jeg igen. ”Vil du ikke 
nok?!”
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 Han sagde det surt og utålmodigt, som om 
16-årige piger ikke har lov til at bruge postkassen. 
Han viftede truende med den brune kuvert, han 
havde i hånden, som om han ville slå mig med 
den. Og jeg blev helt paf og fór sammen. Jeg 
havde jo troet, at jeg stod alene ved postkassen, 
alene med den sorte sky. Så blev det afgjort. 
Brevet befandt sig ikke mere mellem tommel- og 
pegefinger. Jeg tabte det, som om det havde sin 
egen vilje og rev sig løs af mit greb.
 Nu ligger det på bunden af postkassen. Det 
bliver hentet klokken 14.00. Og i morgen dumper 
det ned i min mors brevkasse i Orminge sammen 
med nogle regninger og et brev fra kongens foged. 
Mor betaler sjældent sine regninger, før de truer 
med kongens foged.

Jeg havde så meget lyst til at skrive noget vredt.  
Eller anklagende. Så hun ville få dårlig samvittig-
hed. I flere dage gik jeg rundt og formulerede 
brevet i hovedet. Jeg prøvede at forklare hende 
det hele. Men det gik ikke. Jeg kan jo ikke engang 
forklare det for mig selv. Så tænkte jeg, at jeg i 
hvert fald ville fortælle om skyen. Men der skulle 
jo også være en slags forklaring. Og jeg kan ikke 

 Jeg har for resten også altid været bange for 
døden. Og for, hvad der sker bagefter. Der var 
meget, som jeg ikke havde tænkt på. Jeg var lige 
i gang med at tænke færdig.
 Men så kom han. Den lille.

Jeg skrev jo det der brev til mor. Og mig, der ellers 
aldrig skriver breve. Er der nogen, der gør det? 
Blyant, papir, frimærke og kuvert. Stenalderen. 
Jeg vidste knap nok, hvor man sætter frimærket 
på. Men på den anden side: Det her var ikke 
ligefrem noget, jeg ville skrive i en sms.
 Nu er det nok tyve minutter siden, jeg sendte 
det. Da jeg stod der med brevet mellem tommel- 
og pegefingeren, halvvejs inde i postkassen, var 
det, som om noget opløste sig inden i mig. Det 
var, som om den sorte sky, der havde fulgt mig 
i flere måneder og var blevet mørkere og tættere 
for hver dag, nu pludselig blæste væk. Og så 
tvivlede jeg. Tænkte, at det var forkert. At jeg 
måske alligevel ikke skulle. Og jeg havde jo 
stadig chancen for at fortryde.
 Men så var den vrede mand kommet.
 ”Sidder hånden fast, eller hvad? Jeg har altså 
ikke hele dagen!”
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 Og bagefter var det min tur. Et eneste skridt.
 Men, som sagt, så kom han.
 Hvad skulle han her? Dumme møgunge!
 Pludselig kan jeg mærke, at tårerne løber ned ad 
mine kinder.

forklare det. Jeg ved virkelig ikke, hvorfor det er 
blevet sådan her. Hvorfor jeg er, som jeg er.
 Selvfølgelig endte jeg med at lyve. Skrev, at det 
kun handlede om mig. At det var en dreng, som 
havde svigtet mig, at det føltes håbløst, og at jeg 
ikke orkede mere. Det havde ikke noget med hende 
at gøre, skrev jeg.
 Sådan plejer jeg at gøre. Lyve for mor. For hun 
skal ikke vide, hvor meget hun sårer mig.

Så stod jeg ligesom der. Fuglene sang ubekymret, og 
vinden susede i træerne. Det passede ikke specielt 
godt. Eller for resten, det var mig, som ikke passede. 
Jeg passer ikke til solskin og fuglesang. Jeg passer 
ikke til noget.
 Der var vel tredive meter ned. En afgrund, skarpe 
klipper og en rislende bæk i kløftens bund. Som jeg 
kunne drukne i, når jeg var blevet slået ihjel mod 
klipperne. Her kunne man dø to gange. Her burde 
det ikke kunne mislykkes. Selv ikke for mig.
 Det var bare ét skridt mere. Det næste skridt ville 
blive langt. Et par centimeter fremad og tredive 
meter lodret ned. 
 Først mobilen. Det var min måde at viske hele 
mit gamle liv ud på.
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4. Sigge

Hun græder og græder og græder. Hulker og snøfter.
 ”Hvorfor er du ked af det?” spørger jeg.
 Så græder hun endnu mere. Men så stopper hun, 
lige pludselig.
 ”Vil du ikke tale om det?”
 Hun ryster på hovedet.
 Far plejer heller ikke at ville tale om det, når han er 
ked af det. Han siger, at det går over, og at jeg alligevel 
ikke forstår det. Men hvordan kan han vide det, hvis 
han ikke siger noget? ”Nu har du ingen telefon mere,” 
siger jeg.
 ”Næ,” siger hun.
 ”Jeg har heller ikke nogen mobil,” siger jeg. ”Jeg er 
for lille.”
 ”Kan du ikke bare smutte?”
 Jeg ryster på hovedet. For hvis jeg går, så går hun 
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 ”Skal du ikke hjem til din mor?” spørger hun.
 ”Næ,” siger jeg. ”For jeg har ingen mor.”
 ”Okay,” siger hun. ”Så til din far da?”
 ”Han er på arbejde.”
 Hun nikker.
 ”Jeg kan da godt gå hjem. Hvis du kommer med.”
 Hun glor bare på mig.
 ”Jeg har min egen nøgle. Vi kan tage noget at 
spise. Hvis du ikke går, så går jeg heller ikke.”
 Så tror jeg endelig, hun forstår det. Jeg lader 
hende ikke være alene ved skrænten. Lige meget 
hvor sulten jeg er. Indianerne i morfars bøger kan 
klare sig utrolig længe uden mad. Det kan jeg også, 
hvis jeg skal.
 ”Bor du langt herfra?” spørger hun.

måske frem til skrænten igen. Og det vil jeg ikke have.
 Det er vigtigt, at jeg bliver. Selvom hun bliver gal 
på mig.
 Når far bliver gal, skynder jeg mig altid ind på mit 
værelse og låser døren. Jeg har en haspe på indersiden 
af døren.
 Det er ikke, fordi jeg er bange for far. Jeg kan bare 
ikke lide, når han er gal. Tit råber han ad mig, selvom 
jeg har sagt til ham, at jeg hader, når han gør det. 
Bagefter plejer han godt nok at sige undskyld, men 
når jeg så siger, at han ikke skal gøre det mere, grynter 
han bare. Og råber alligevel, næste gang han bliver 
gal.
 Jeg tror aldrig, mor råbte. Og det gør jeg heller 
ikke. Det har jeg nok fra mor.
 ”Gjorde det ikke ondt?” spørger jeg.
 ”Hvad?”
 ”I næsen.”
 Jeg peger på perlen. Hun har to store, dinglende 
øreringe og en lille perle i næsen. Så hun har fået lavet 
hul tre gange både i ørene og i næsen. Tre huller. Med 
pegefingeren mærker hun på næseperlen.
 ”Det gjorde lidt ondt at få lavet hullet,” siger hun.
 Jeg sætter mig ved siden af hende. Hun virker lidt 
forvirret.


