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ET LIV I SKYGGEN 

Alle børn vokser op - på nær ét. 

Jeg sidder på det tomme gulv i mit nye værelse og stirrer ind i væggen. Den er grøn, 

men flere steder er malingen skallet af og afslører den orange farve, der engang dæk-

kede væggene i rummet. Nedenunder løber mine brødre rundt og irriterer min far, der 

fortvivlet prøver at få dem til at falde til ro. Det nye hus er småt i forhold til vores 

gamle. Det føles ikke rigtigt. Lidt efter banker min far stille på døren og kommer ind på 

mit værelse. Mikkel og Jonathan tonser stadig rundt og skråler. Han glider opgivende 

ned på gulvet ved siden af mig og sætter hovedet mellem knæene. 

Og så græder han. Han hulker fortvivlet, mens tårerne drypper ned på gulvet. Jeg tager 

hans hånd og klemmer den hårdt. Jeg græder ikke. 

Senere står jeg og ser ud ad vinduet. Min hånd finder ubevidst op til og strejfer den ly-

seblå satinsløjfe, der sidder bundet i toppen af min hestehale. Det var min mors, og før 

det var hendes, var det min mormors. Min far plejer at sige, at jeg ligner min mor på en 

prik. De blå øjne og det lysebrune hår. Men fregnerne har jeg fra ham. Der er gået en 

måned siden det skete. Siden bilen ramte hende. Min mor var forresten smuk. 

Da det er blevet så mørkt, at stjernerne kan ses på himlen, sover jeg stadig ikke. Jeg lig-

ger på en madras på det kolde gulv og stirrer tomt ud ad vinduet og op på himlen. Jeg 

har åbnet vinduet, så en kølig vind blæser ind og får de gamle gardiner til at blafre. 

Stjernerne og månen lyser værelset op og kaster lange skygger. Noget strejfer mit ben 

hurtigt og let og forsvinder så igen. Jeg sætter mig brat op, og mine øjne søger over mod 

hjørnet af værelset, der hvor lyset ikke når hen, og alt bliver skjult af skyggerne. Noget 

derinde i mørket bevæger sig. Langsomt og flydende som er det en del af selve mørket. 

Og så farer det frem. 

Væsnet stopper under en centimeter fra mit ansigt. Først tror jeg, det er et menneske. 

Men det er kulsort. Det er en skygge. Men det er ikke min. Skyggen rækker en sort tåget 

hånd op og strejfer min kind. Næsten kærligt. Den skubber en løs hårlok om bag mit øre 

og rører blidt ved sløjfen i mit hår, som om den har kendt mig i lang tid. Den trækker 
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sin hånd til sig og bevæger sig lidt tilbage, så den kan betragte mig eller måske, så jeg 

kan se på den. Der er noget saligt over den, der får mig til at glemme alt omkring mig. 

Og da den rækker sin hånd frem, tager jeg den. 

Skyggen svæver stille over gulvet og ud ad vinduet. Jeg følger den og træder op i vindu-

eskarmen, mens den drejer hovedet mod mig, og jeg nikker til den som svar. Så trækker 

den mig blidt ud over vindueskarmen og op mod himlen. Den flyver – jeg flyver. Vi 

nærmer os stjernerne, flyver direkte mod en af dem, der lyser klarest. Vi flyver, indtil 

solen begynder at stå op. Og da den første solstråle rammer mig, bliver alt opslugt af 

lys. 

Under mig er en ø. En af de øer der er dækket af jungle og omringet af turkist vand. 

Skyggen styrer mod midten af øen. Dens hånd i min er begyndt at blive kølig og holder 

så hårdt fast, at det gør ondt. Der er noget galt. Dens før rolige udstråling er blevet pa-

nisk. Jeg slipper dens hånd og falder mod øen. Hurtigere og hurtigere. Farver smelter 

sammen. Jeg skriger. Jeg falder. 

Jeg lander med et plask i vandet og synker dybere og dybere. Det lune vand omringer 

mig som et tæppe. 

Jeg ligger og flyder omringet af et lys så skarpt, at man ikke kan se noget. Omkring mig 

skvulper bølgerne roligt og fører mig tættere og tættere på land. Vandet føles som silke. 

Som tusindvis af hænder der langsomt kærtegner mig. Jeg prøver at tænke på, hvordan 

jeg er endt her. Men jo mere jeg prøver at tænke, desto mere forsvinder mine tanker fra 

mig. Som om vandet stille skyller minderne ud af mit hoved. Lyset forsvinder pludse-

ligt, som om nogen har slukket for solen. Jeg glipper med øjnene, der nu ser prikker ef-

ter det skarpe lys. Over mig forsvinder mørket pludseligt, og solens lys kommer tilbage 

og blænder mig. Under mig er der noget blødt, der hurtigt strejfer mine ben og forsvin-

der i dybet. Jeg spjætter, og det får mig til at synke under vandet. 

Mine arme og ben spræller i en rytmisk dans for at bringe mig op til overfladen igen. 

Forpustet får jeg kæmpet mig over til en lille klippe ude i vandet. Bruset fra et vandfald 

lidt væk kan svagt høres i baggrunden. Jeg kravler op på stenen, og lige da jeg får truk-

ket mine ben op af vandet, ser jeg en skygge nede i dybet. Den er på vej op mod over-

fladen. Mod mig. 

Jeg krummer mig sammen på klippen. Skyggen bliver større og større jo tættere den 

kommer på mig. Og så kommer den op af vandet. Det er en pige. Jeg glor forbløffet på 

hende. Hvordan kunne hun holde vejret så længe? Der dukker flere hoveder op af van-

det hele vejen rundt om klippen. Alle piger. Alle med langt glat hår. Alle med... haler. 

Ingen ben. Bare lyseblå glimtende haler der slår roligt frem og tilbage i vandet. Jeg stir-

rer på dem, og de stirrer tilbage. Alle deres øjne er tunge og sørgmodige. En af dem åb-

ner munden for at sige noget. 
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“Du burde ikke være her”. Pigen - væsnet - som taler til mig har langt lyst hår. Hendes 

overkrop er bar udover to lilla muslingeskaller, som dækker hendes bryster. Mindst fem 

andre væsner vugger i vandet bag hende og kigger alle nervøst fra side til side. “Hvor er 

jeg?”, spørger jeg hende og trækker mig væk fra hendes nu fremstrakte arm. 

Minderne om skyggen er vendt tilbage, men nu føles alt nærmere, som en drøm jeg ikke 

kan slippe ud af. “Du burde ikke være her... ellers finder han dig”, det sidste hvisker hun 

næsten. Hendes arm bliver rakt yderligere frem og hendes stemme er næsten bedende. 

“Hvor er jeg?”, spørger jeg igen. Pigen foran mig kigger nervøst tilbage på de andre i 

vandet bag sig. Da hun vender sig om mod mig igen, svarer hun med en fast stemme 

“Du er på Ønskeøen - eller det der er tilbage af den”. 

Min mor plejede at fortælle mig historier om Ønskeøen. Om hvordan det var et sted, 

som opfyldte alle ens vildeste drømme. Men også om hvordan du glemte tid og sted, når 

du var der. Du blev aldrig ældre, så du kunne bruge evigheden der, mens du langsomt 

glemte virkeligheden. Hun talte med sådan en ærefrygt i stemmen, at man skulle tro, 

hun selv havde været der. Det var også det eneste tidspunkt, hvor hun nævnte mormor. 

Mor fortalte om hendes kærlighed for historier - især dem om Ønskeøen. Ellers nævnte 

hun hende aldrig. Som om min mormor selv bare havde været en historie. Jeg bliver re-

vet ud af strømmen af minder ved lyden af min egen latter. Jeg står foran væsnerne, der 

vugger i vandet – havfruer vil min mor nok have kaldt dem – og slipper en hysterisk lat-

ter ud. Nu er jeg helt sikker. Dette må være en drøm. 

Men efter min latter for længst er stoppet, er jeg her stadig. Efter min arm er øm, af at 

jeg har nevet mig selv for at vågne, er jeg her stadig. Jeg er her stadig! Jeg kigger mig 

for første gang rundt. Jeg er i en lagune. Palmer hænger i buer over vandet. Der er 

jungle bag dem. Det er ligesom i min mors historier. Eller næsten… i historierne sum-

mer øen af liv. Her er der næsten helt stille bortset fra bølgernes stille slag mod stenene 

i vandet og de svage lyde fra vandfaldet. I hendes historier var der også en, som hed Pe-

ter Pan.  

”Hvorfor er jeg her?”, min stemme lyder som et lille barn, der er blevet væk hjemmefra. 

Usikker og skræmt. Det er en af de bagerste havfruer, der denne gang taler til mig. 

”Du ved det virkelig ikke, gør du?” 

”Ved hvad?”, spørger jeg tilbage. Hun ryster på hovedet. 

”Vi er ikke de rigtige til at fortælle dig det”, siger hun. Nu taler den forreste havfrue til 

mig igen. 

”Du kan ikke blive her for længe… det er for farligt”. Jeg mærker vinden mod min hud, 

der langsomt bliver koldere. Og denne gang tror jeg på hende. Der er noget galt. 

Vi ser det allesammen, men ingen af os når at blinke. Skyggen kommer susende med 

kurs mod mig. Den har fundet mig. Og så er jeg nede i vandet igen. Jeg må være faldet 

ned fra stenen. Havfruerne er væk. Og så er jeg over vandet igen. Skyggen har et fast 
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greb om mit håndled og fører mig igen ind over øen. Jeg klemmer øjnene i. Lidt efter 

giver det et ryk i skyggen. Mine øjne er stadig lukkede. Endnu et ryk. Stadig lukkede. 

En skarp smerte i mit venstre øre. Stadig lukkede. Skyggen slipper endnu en gang min 

hånd. Stadig lukkede. 

Det giver et jag i min højre skulder, da jeg brat sætter mig op. Jeg kan intet se. Det må 

være nat, selvom der ingen stjerner er. Jeg rækker ubevist op til mit baghoved. Jeg har 

grene og blade i håret, men satinsløjfen sidder der stadig. Ligesom den altid gør. Jeg fø-

rer stille hånden ned til øret. Det nederste af øret er viklet ind i en form for forbinding, 

mens resten er dækket af en varm klistret masse. 

Jeg lader hånden falde ned i skødet og tager en dyb indånding. Mine hænder ryster 

ukontrolleret, og mine læber skælver. Jeg sætter min hånd på brystet og kan mærke mit 

hjerte banke hurtigere og hurtigere. Jeg tvinger mig selv til at tage det roligt. Min ven-

stre arm finder jorden og skubber mig op at stå. Min krop er øm. Jeg søger med min 

gode arm rundt i mørket og finder til sidst en form for væg. Med en hånd på, hvad der 

føles som en væg af træ, finder jeg en dør. Og uden for den dør finder jeg seks par øjne, 

der sidder og stirrer på mig. 

Vinden knitrer i bladene. Ilden fra et bål buldrer. Og det er så også det eneste, man kan 

høre. De siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. Vi har alle vidt åbne øjne. Tiden er næ-

sten gået i stå. Indtil de alle rejser sig op. De nærmer sig mig, men jeg er på ingen måde 

bange. Hvis det her virkelig er Ønskeøen, så ved jeg godt, hvem de er. Og ud fra den 

måde de ser på mig på, så ved de nok også hvem jeg er.  

De er alle børn. Yngre end mig. Måske ni år. De går mig kun til brystet. Deres ansigter 

er unge, men man kan se på deres øjne, at de har oplevet mere end de fleste. De er 

tomme og sørgmodige. Da de er lige foran mig, sætter jeg mig på knæ foran dem, og de 

stopper op. Det er den forreste, der taler til mig. Han har krøllet lyst hår og et smalt an-

sigt. Hans hænder holder stramt om en bue. ”Wendy…”. 

Jeg ryster på hovedet. Det eneste min mor nogensinde har fortalt mig om min mormor, 

er hendes kærlighed for historier og hendes navn. Men jeg er ikke min mormor. 

”Jane”, spørger han igen. Og igen ryster jeg på hovedet. Jeg er ikke min mor. Jeg svarer 

ham med mit eget navn. 

”Julie”, siger jeg til ham. 

De glemte drenge. Det var, hvad min mor plejede at kalde dem. Seks i alt. De tager fat i 

mine arme og fører mig over mod bålet. Flere af dem bærer en bue over skulderen, og 

lidt væk ligger en bunke pile på jorden. 

Det var altså dem, der havde fået skyggen til at slippe mig. Og samtidigt fået ram på 

mig ved et uheld tænker jeg, og fører hånden op mod øret. Jeg bliver placeret foran bå-

let, og de samler sig alle om mig som en ivrig flok… tja, børn. De forventer, at jeg gør 
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noget. Men jeg er lammet. Jeg har brug for nogle svar. Måske kan de give mig nogle. 

”Ved I, hvorfor jeg er her…?” De kender svaret. Jeg kan se det på deres ansigter, så 

snart spørgsmålet har forladt mine læber. Jeg flytter mit blik til midten af bålet, mens de 

taler. ”For lang tid siden var det her sted anderledes. Der var liv overalt og… der var en 

dreng… Peter Pan. På et tidspunkt kom der en pige til øen. Peter forelskede sig i hende, 

men hun indså snart, at hun blev nødt til at tage hjem igen og vokse op…”, den af dem, 

som taler, holder en lang pause, indtil en anden tager over. 

”Da hun rejste, blev Peter Pan så ulykkelig, at han ændrede sig. Blev fuldkommen til en 

anden. Sorgen tog ham. Og som han langsomt gled ind i den, gjorde Ønskeøen også. In-

gen har kunne finde glæden siden. Lige siden har han ledt efter hende, og af en eller an-

den grund minder du så meget om hende, at du blev taget med hertil.” 

De historier, min mor fortalte om Ønskeøen, var altid så livlige, at man skulle tro, at 

hun havde oplevet det hele selv. Mine tanker, minder og spørgsmål raser gennem mit 

hoved, men bliver alle brat afbrudt af en ny stemme som taler… denne gang bag mig. 

Jeg stivner.  

”Må jeg overtage historien her?”, spørger stemmen og fodskridt nærmer sig. Det er ty-

deligt en dreng og ikke så svært at gætte hvem. Ud af min øjenkrog kan jeg skimte 

skyggen, der roligt svæver lidt over jorden og holder øje med mig. De glemte drenge ser 

ikke påvirkede ud. Tværtimod. De har alle rejst sig op og samler sig i en cirkel om mig, 

så alle flugtveje bliver afspærret. Forrædere. Den nye dreng bag mig begynder at tale. 

”Ser du…”, men før han når at sige mere, afbryder jeg ham. 

”Hvis du har ledt efter mig så længe, hvorfor kom du så ikke selv og hentede mig?”, 

spørger jeg. Et øjeblik efter er hans ansigt lige foran mit. Hans røde hår falder ned over 

ansigtet, og hans øjne er tomme. Men jeg fortsætter. 

”Du var så ussel, at du ikke engang kunne klare jobbet selv, så du sendte din skygge ud 

efter mig”, mens jeg taler, falder flere brikker på plads, men før jeg kan nå at sige mere, 

afbryder han mig skarpt. ”Fordi man skal kunne flyve for at komme til din verden, og 

det kan jeg ikke mere…”, svarer han skarpt. ”Hvorfor?”, afbryder jeg … ”du kunne en-

gang… du kunne i historierne.” 

Han kigger væk, da han svarer. 

”For at kunne flyve skal man tænke glade tanker… det kan jeg ikke mere. Men min 

skygge rev jeg fra mig selv, før Wendy rejste, og derfor kan den stadig flyve… den har 

stadig gode minder”, han afslutter strømmen af ord ved at vende sig væk fra mig og 

sparke til en sten i jorden. 

Hans vrede og sorg får ham til at se større ud end han er. Peter Pan. Drengen som ikke 

ville vokse op, men blev tvunget til det. Man behøver ikke at ligne en voksen for at 

være en. 
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Han stiller sig med ryggen til mig for at kunne kigge ind i skoven. Lige så langsomt 

sætter jeg mine hænder i jorden. Hans hænder er knyttede i et forsøg på at holde sorgen 

ude. Jeg spænder op i alle mine muskler. Og lige som han vender sig om mod mig igen, 

springer jeg op og styrter forbi ham ind mellem træerne. Øjeblikket efter bliver jeg ka-

stet ned på jorden. De glemte drenge står igen i en cirkel om mig, og skyggen svæver 

som en vagt lidt væk. Med en ringende tone for mine ører bliver jeg trukket op at stå. 

Peter Pans ansigt er lige foran mit. 

Hans røde hår falder arrigt ned over de mørke øjne, som stirrer intenst ind i mine. Det 

smil, min mor altid fortalte han havde, er væk. Hvad der er tilbage, er et par øjne, hvor 

der hviler mange års smerte. Lidt efter lidt bliver jeg vækket af min trance. Alle lyde 

vender tilbage, og jeg bliver opmærksom på det stramme greb, drengen foran mig har 

om mine arme. Da han taler, råber han ikke. Hans stemme er stille og kølig, og det 

skræmmer mig langt mere, end hvis han havde råbt. 

”Tror du virkelig, at jeg vil lade dig slippe så let?”, spørger han. 

Jeg kigger bare på ham. 

”Tror du virkelig, at jeg vil lade dig slippe så let, efter jeg både har mistet både Wendy 

og Jane. Jeg laver aldrig de samme fejl tre gange. Jeg vil ikke miste dig, ligesom jeg mi-

stede dem. Ikke igen”, det sidste snerrer han, mens han slipper mig, og lader mig falde 

sammen på jorden. ”Da de forsvandt, mistede jeg alt… dem – mig selv – det her sted. 

Alting forandrede sig. Vidste du, at man engang ikke kunne være på denne ø uden altid 

at høre lyden af latter og jubel? Nu er alt liv væk, og al den glæde, der engang over-

svømmede det her sted, er forsvundet. På grund af mig”, han sparker igen til en sten. 

”Fordi jeg ikke kunne finde ud af at få glæden tilbage, var der heller ingen andre som 

kunne. Dette var engang et sted, hvor man kunne undgå at blive voksen, og nu er det et 

sted, hvor man bliver tvunget til at vokse op og bære på sorgen”. 

Og så indser jeg det. Han er bare et barn. Han er bare et barn på trods af de byrder, han 

bærer på. Et barn, som har mistet dem, han holder af. Ligesom mig. Uden jeg rigtig ved, 

hvad jeg gør, trækker jeg stille satinsløjfen ud af mit hår. 

Jeg har ikke haft den ude siden min mor døde. Med den siddende har det været, som om 

hun altid har været lige ved siden af mig. Men nu, hvor den er ude, rammer savnet mig 

så hårdt, at jeg får tårer i øjnene. 

Uden jeg kan styre det, falder de stille ned over mine kinder. Det er første gang, jeg har 

grædt, siden hun døde. Jeg klamrer mig fast til sløjfen i min hånd og får rejst mig op. 

Med langsomme skridt nærmer jeg mig Peter Pan, indtil jeg står lige bag ham. 

”Jeg savner hende også”, siger jeg med en tynd stemme. Han vender sig om mod mig, 

og i et øjeblik forsvinder alt hadet fra hans ansigt. Der står en dreng foran mig, som har 

mistet alt han elskede. Men sorgen vender snart tilbage, og hans øjne bliver igen tomme 

og følelsesløse. Hans blik følger stift min hånd, da jeg stille lægger sløjfen i hans. 
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Han klemmer straks sine fingre om den. ”Jeg har ikke brug for den”, siger han stædigt 

men klemmer bare sine fingre strammere om sløjfen. Jeg forventer at se alt sorgen lang-

somt forsvinde fra hans ansigt. Jeg forventer, at alt på en eller anden magisk måde løser 

sig. ”Jeg har ikke brug for den”, siger han igen. Denne gang hårdt. Han løsner sine fing-

rer én efter én, indtil sløjfen til sidst ligger for hans fødder. 

Jeg tager et skridt bagud. Jeg bliver nødt til at komme væk herfra. ”Nå, men det har jeg. 

Jeg har et liv at leve”, siger jeg og uden helt at vide, hvad jeg gør, samler jeg sløjfen op 

og knytter den ind til mig. 

Med små skridt nærmer jeg mig skyggen, indtil jeg står så tæt på den, at jeg kan mærke 

kulden, som strømmer fra den. Med en rystende hånd rækker jeg sløjfen frem mod den 

og venter. Jeg ved, at den kan genkende sløjfen, for den har været både min mors og 

min mormors. Skyggen er det eneste på dette sted, som stadig har glade minder. Glade 

minder om min mormor med sløjfen – om min mor med sløjfen. Den er det eneste på 

dette sted, som kan bringe mig hjem. Skyggens hånd lukker sig om min, og den begyn-

der stille at hæve sig fra jorden. Neden under mig lyder der et hjerteskærende skrig fra 

drengen, som ikke ville vokse op. ”Undskyld for alt” hvisker jeg og håber, at vinden vil 

bringe mine ord ned til ham. 

Øen forsvinder langsomt under mig, mens vi nærmer os stjernerne. Himlen er som et 

maleri med titusindvis af glimtende prikker. Jeg klemmer hårdt fast om skyggens hånd. 

Og så er vi over byen. Nu glimter der også lys under os fra gadelamper og biler, og jeg 

kan se liv overalt. Og så er vi i mit værelse, hvor alt er, som jeg forlod det. Jeg stirrer på 

skyggen og ser sløjfen i dens hånd. Jeg håber, at skyggen kan lære ham at være glad 

igen. Og så er den væk. 

Alle børn vokser op - på nær ét. 


