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HEMMELIGHEDEN 

 

Mormor lægger den sidste bog ned i den femte kasse med bøger. Hun hoster tørt et par 

gange og sætter sig i den gamle lænestol. Hun ser frem for sig; et virvar af tanker har 

som et fint spundet edderkoppespind behændigt overtaget hendes nedslåede og 

melankolske sind. Maria nikker forstående. Det må være hårdt at skulle sige farvel til 

sit hjem og alle sine ting, fordi der ikke er plads til dem plejehjemmet. Hun giver 

mormor et knus, og ser ind i hendes brune øjne. Kærlige og forstående. Maria bliver 

ved at holde blikket på mormors ansigt. Hun må aldrig glemme hendes kærlige 

tilbageholdte smil. Hun må aldrig glemme hendes grå hår, som hun sirligt har flettet i 

en knold bag på hovedet. Hun må aldrig glemme hendes milde og hengivende øjne. 

Aldrig, aldrig, aldrig. Også selvom de ikke vil kunne ses lige så meget på plejehjemmet. 

Hun siger opmuntrende: Nu mangler vi vist kun loftsrummet.  

Mormor ryster på hovedet. Hun aer blidt Marias dansende, brune krøller. 

- Ja, men så må du vist hellere hente stigen, så vi kan komme i gang. 

- Det gør jeg! 

Halvt hoppende, halvt dansende springer hun ud i gangen og udenfor i skuret for at 

hente stigen. Imens stiller mormor sig på en taburet for at åbne lemmen op til 

loftsrummet. 

- Jeg tror, det er bedst, hvis du kravler derop, min ryg kan ikke holde til det. Maria 

klapper lidt i hænderne, som et lille barn, der skal prøve en forlystelse for første gang. 

Forskellen er bare at Maria er tretten, og at hun bare skal op på et gammelt loft. Men 

sådan er Maria. Nogle ville måske kalde hende barnlig. Andre ville kalde hende sød. 

Og nogle vil kalde hende underlig. Det er det, hun godt lide ved at være hos mormor, 

der behøver hun ikke at tage stilling til, om alt hun gør er rigtigt eller forkert. Der er 

hun bare til. 



2 
 

Maria klatrer langsomt op ad stigen. Hvad mon mormor tænker på nu? Venter 

hun tålmodigt? Eller kan hun ikke holde styr på alle hendes triste tanker, fordi hun skal 

sige farvel til huset? Maria sidder tit sådan og spekulerer på, hvordan hendes mormor 

har det. For lige så meget forstående og kærligt, der er ved hende, lige så meget mystisk, 

barsk og uforklarligt, er der ved hende. Hun kravler lidt længere op ad stigen. Normalt 

ville alle stearinlysene være tændt, og der ville være store, farverige blomsterbuketter i 

de smukke porcelænsvaser. Den store bogreol ville være fyldt med tykke, litterære 

romaner, triste, skæbnesvangre noveller og poetiske digte. De gennemsigtige 

silkegardiner ville være trukket fra, og sollyset ville strømme ind. Et vitrineskab af 

teaktræ ville stå op ad endevæggen med det blomstrede tapet. Og inde i det ville alle 

hendes krystalglas skinne gennem de tykke ruder. En mahognilænestol med et 

almuegrønt betræk ville stå over for den lille chaiselong. Alt, bortset fra lænestolen, er 

blevet taget af flyttemændene. Maria ryster på hovedet. Hun bliver helt vemodig ved 

tanken over aldrig at skulle se hendes mormors hjem igen. Aldrig at skulle sidde i 

chaiselongen med hendes lillesøster halvsovende på hendes skød, mens mormor 

fortæller godnathistorier.  

Maria må stå en smule foroverbøjet for ikke at støde hovedet op i loftet. Der er 

et lille vindue, hvor en skarp solstråle står en ad. I enden af rummet står der to 

papkasser, en blikdåse med gamle pensler og en støvet form for kommode eller 

skuffedarium. Hun går over mod det lille vindue for at se ud. Så tager hun den ene 

papkasse op og bærer den hen til lemmen, kravler et par trin ned af stigen, tager fat i 

papkassen igen for at sætte den ned på gulvet og kravle de sidste trin ned. Hun bærer 

kassen gennem gangen og ind i stuen, hvor mormor igen er faldet i søvn. Maria stiller 

papkassen, men nænner ikke at vække hende. Hun kravler op ad stigen igen og ind i 

loftsrummet. Hun begynder at udforske skuffedariets skuffe, hun skænker det ikke en 

tanke, at mormor kunne have noget, som hun ikke må se. De er så tætte, og der er intet 

at skjule for den anden. Sådan har Maria det i hvert fald. Hun fortæller alt til hendes 

mormor. Andre ville måske betro sig til deres dagbog eller til deres bedste veninde, 

men Maria betror sig til sin mormor. 

Hun skænker det heller ikke tanke, da hun åbner papkassen, hun ikke fik båret 

hen til lemmen. Allerede før hun åbner den, opdager hun noget spændende: på låget er 

der sat et lille gult og krøllet mærkat, hvorpå der står:  



3 
 

Kære Anne.  

Stort tillykke med fødselsdagen og de 17 år! Vi sender dig hermed en 

dybfølt medfølelse over dine store tab, og den sorg du må bærer på dine 

små skuldre. Og vi håber at du snart kan komme dig en smule over de 

forfærdelige ting, du er gået igennem. Vi giver dig her nogle af de ting 

du havde med, da du gemte dig i Baghuset. Håber at du vil få glæde af 

det i den hårde tid, og vi håber af hele vores hjerte at du har det så godt, 

som man nu kan have det. 

De kærligste hilsner fra Hr. Kugler og Hr. Kleimann, Miep og Bep. 

12.06.1946 

Maria rynker brynene. Hvilket tab? Hvem er Hr. Kugler og Hr. Kleimann, Miep og 

Bep? Hvad er Baghuset? Hvorfor skjulte hun sig? Det har hun da aldrig fortalt om? 

Hun ser på den lukkede papkasse. Så på det gule mærkat. Hun lader blikket hvile på 

kassen. Hvis den havde været lukket, havde det været ingen sag bare lige at tage et 

smugkig. Men nu er den lukket, og så er det pludselig ikke så nemt. Pludselig rammer 

en følelse af dårlig samvittighed hende. Hun ignorerer den. Hun åbner kassen. 

Langsomt lægger hun kassens indhold ud på gulvet. Først en azurblå og silkeblød bluse, 

så nogle bøger, nogle papillotter, lommetørklæder, gamle breve, og en tyk 

læderindbundet bog, med inskriptionen: DAGBOG. 

Disse seks store bogstaver fanger straks hendes opmærksomhed. Det kribler i 

hende efter at åbne den læderduftende, tykke og endnu lukkede bog. Måske den vil 

kunne give hende svar på, hvad det gule mærkat skal betyde? Tænk hvis mormor 

engang har skjult sig. Hvem eller hvad skjulte hun sig for? Nu er det ikke blot hendes 

nysgerrighed. Nu er det også hendes fornuft, der spiller hende et puds. Eller delvist 

hendes fornuft. Noget inde i hende bliver ved med at fortælle hende, at bogen er lukket. 

Bogen er lukket. Bogen er lukket. Og selv hvis der er noget, mormor ikke har fortalt, 

ville hun ikke være bedre selv, hvis hun læste i hendes privatliv, uden at have fået lov. 

Hun tager dagbogen helt op til næsen for at nyde den lækre duft af læder, som hun så 

tit har gjort, når hun selv har fået en ny notesbog. Så lader hun hendes fingre stryge ned 

ad bogens side. Hun lukker øjnene, og kan tydeligt mærke inskriptionen, der er præget 

ind i læderet. Ingen af delene kan tilfredsstille hendes lyst til at åbne bogen og læse den.  

Hun åbner bogen. 
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Lukker den. 

Åbner den.  

- 12. juni 1942.  

Jeg håber, jeg vil kunne betro alting til dig; det har jeg aldrig før kunne gøre til nogen, 

og jeg håber, at du bliver mig en god støtte. 

 

14 juni 1942… 

 

Hun læser dybt koncentreret i dagbogen. Langsomt læser hun et ord ad gangen, og 

synker dybere og dybere ned i fortællingen. Hun når ikke at læse mere ned et par sider, 

da mormor åbenbart er vågnet og kalder på hende. 

Hun svarer hurtigt og begynder hastigt at pakke tingene tilbage i kassen. Alt 

bortset fra dagbogen bliver kastet ned i kassen. Derefter bærer hun den hen til åbningen 

og får i sin iver sat det lille mærkat fast på dagbogen. Hun kravler et par trin ned ad 

stigen med kassen til mormor, som undskylder for at hun faldt i søvn. Mormor 

bestemmer, at de to papkasser skal over i bunken ”Skal gennemtjekkes senere”. 

Heldigvis for Maria er mormor optaget af hendes gøremål, så hun opdager ikke, at 

Maria går lidt mærkværdigt på grund af dagbogen, som hun har skjult under trøjen. 

Maria prøver at virke så normal som muligt, men det er svært på grund af de mange 

spørgsmål, der danser og hopper frem og tilbage. Hun har lyst til at kaste dem alle i 

hovedet på mormor, men ved også, at hun må gøre det med mådehold. Man må træde 

varsomt, hvis man vil have svar. Og hun kender mormor. Det er rigtig svært at holde 

noget skjult for hende. 

Da mormor spørger om, hun er helt ved sine fulde fem, svarer hun, at hun bare 

er udmattet ovenpå den store oprydning. Mormor nikker forstående og giver Maria et 

knus. Mormor vrisser af sig selv, inde i hovedet. Hun skal lade være med altid at tro, at 

folk vil hende det værste og at de lyver. Hun er blevet mester i at opdage løgnere. Det 

er en dårlig vane, og det gør det ikke lettere at få venner, man kan stole på, hvis man 

tror, de lyver konstant. Selvom hun prøver at lade være, sidder det meget dybt i hende 

altid at være på vagt. Hun trækker på skuldrende og siger at rosinbollerne faktisk også 

er bagt færdige, og at det nok vil hjælpe lidt på udmattelsen. 

Maria nikker og smiler ved tanken om lune og søde rosinboller. Så sætter hun 

sig i lænestolen og pruster, som om hun er meget træt, selvom hun ikke er det. Lidt 
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efter kommer mormor ind med en bakke rosinboller og to små tallerkener, som hun 

sætter på en tom papkasse. Uhm, siger Maria og tager en bid af rosinbollen. Hun lægger 

bollen på tallerkenen og rejser sig, så mormor kan få plads i stolen og sætter sig derefter 

på hendes skød. 

- Var det det hele? 

- Ja, det skulle jeg mene. Nu venter vi bare på, at flyttemændene kommer og henter 

kasserne. Og så skal vi for øvrigt også sortere de to kasser derhenne, siger mormor, og 

peger over på de to papkasser, som dagbogen lå i. Maria synker en klump. De sidder i 

stilhed. Uret tikker, dets sædvanlige og beroligende tikken. Altid den samme igen og 

igen. 

- Nu kan det være nok! Råber Maria. Hun presser hendes hovedet ind mod mormor, 

mens tårerne løber ned over kinderne. Hun giver slip på dagbogen, og lader den falde 

ned på jorden med et bump, men det lader ikke til, at mormor lægger mærke til det. 

Hun knuger Maria ind til sig uden at vide, hvad hun græder for. Maria presser hovedet 

tæt ind til mormors blomstrede kjole, som dufter en snært af roser og parfume, men 

størstedelen dufter af mormor.  

- Jamen, hvad er der dog sket?  

Først nu giver gråden Maria lov at tale:  

Undskyld, undskyld, undskyld. Det var ikke meningen at… jeg vidste ikke… undskyld 

mormor. Undskyld. 

- For hvad dog?  

Mormor opdager dagbogen. Hun løsner sit kram om Maria og tager dagbogen op i 

hånden. Maira snøfter, ser op på hendes mormor og efterlader en våd plet af tårer på 

hendes kjole. Hun trækker ikke vejret og ser spændt og en smule nervøs på mormors 

reaktion. Mormor lægger ikke mærke til Maria nu. Hun holder dagbogen i hendes 

rystende hænder, som var det en meget fin skat.  

Mormor tænker åh nej. Nej. Nej. Nej. Hun læser det lille mærkat. Maria måtte også 

havet læst det. Hun må have en mistanke. Eller vidste hun det måske allerede? Havde 

hun læst dagbogen? Vil Maria blive vred over, at hun ikke havde fortalt det noget før? 

Vil Maria overhovedet forstå, hvorfor hun ikke har fortalt det? Og hvad hvis Maria ikke 

forstår det? Ville hun så kunne dø i fred med den tanke, at hun ikke havde klaret, det 

eneste ene krav, hun havde stillet sig selv? 
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Maria bakker en smule fortvivlet. Hvorfor siger mormor ikke noget? Så sig dog 

noget! Mormors blik er bundet til dagbogen, som var det en magnet. Alle de mange, 

gamle følelser fanger hende i hendes eget fint spundne edderkoppespind. Snart er der 

for mange tråde. Snart vil det briste. Snart vil hun blive fanget i sit eget net, som hun 

omhyggeligt har spundet for at få de gamle følelser af vejen. Gemt væk langt, langt 

væk. Hun rejser sig og fanger den fortvivlede Maria i verdens største knus. Hun græder, 

og nu er det Maria, der må trøste sin mormor, uden at vide hvorfor hun græder. Efter 

nogen tid ser hun op, og efterlader en våd plet af tårer på Marias bluse. 

- Undskyld, undskyld, undskyld. Maria du… tilgive mig. Jeg skulle have fortalt… 

men… og det… Hun kan næsten ikke tale på grund af gråden, men Maria forstår hende. 

- Jeg tror vist, du har noget at fortælle. 

Hun nikker og snøfter, mens hun tørrer tårerne væk. Så sætter hun sig i lænestolen, og 

Maria sætter sig på hendes skød. De sidder lidt i stilhed, men pludselig begynder hun 

at tale: Jeg er jøde, siger hun fast, og ånder en smule lettet ud, som havde det været 

meget hårdt. Maria spiler øjnene op, selvom det alligevel ikke virkede så overraskende. 

- Hvorfor har du aldrig fortalt det? 

Mormor svarer ikke. Først efter lang tid fortsætter hun, og Maria indser, at hun må 

passe godt på, hvor hun træder. Mormor fortsætter: Jeg har aldrig fortalt det til nogen 

her. Efter at koncentrationslejren, hvor min søster, Margot, og jeg blev holdt fanget, var 

blevet befriet, flygtede jeg til U.S.A. Margot var nogle uger før befrielsen, blevet syg 

med tyfus og døde også af den. Mormor ser stift frem for sig, mens hun holder den stille 

gråd og de mange triste og uhyggelige tanker tilbage. Hun synker en klump og 

fortsætter: Jeg siger dig, Maria, det var forfærdeligt at være i lejren, jeg kan næsten ikke 

forklarer det. 

- Det behøver du heller ikke.  

Mormor fortsætter: Jeg flygtede til U.S.A, så hurtigt som muligt. Jeg kunne ikke vende 

hjem, til det sted der havde stukket mig og min familie. Jeg vidste, at Margot var borte, 

men hvad med mor og far? Det ville være umuligt at finde dem igen, Så var det 

nemmere bare at flygte væk fra det hele. Langt væk. Og først mange år senere, fandt 

jeg ud af, at min far stadigvæk levede, men han døde kort tid efter, og jeg kunne ikke 

nå at besøge ham. 
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Selvom jeg flyttede langt væk, var mine tanker og minder stadigvæk tæt på. 

Både de dårlige fra lejren, men også de rare fra de gode tider, som fik mig til at savne 

min familie endnu mere. Jeg var så langt væk fra det hele, men jeg følte det så tæt på. 

Jeg blev nødt til at få et normalt liv. Så jeg købte hus, fik en mand, blev gift og fik børn, 

men mine oplevelser var alt for tæt på og sad for dybt, så jeg var aldrig rigtig til stede. 

Det har min mand og ikke mindst mine børn nok lidt under. Det var først lige før, du 

blev født, at jeg kom mig over det. Samtidig fik jeg så meget skyldfølelse og dårlig 

samvittighed, at jeg var tæt på at falde ned i det samme hul igen, som jeg lige havde 

kæmpet mig op fra. Jeg lavede en aftale med mig selv, som gik ud på, at jeg ville være 

den mormor for dig, som jeg ikke kunne være mor for mine egne børn. Nu var der gået 

lang tid, uden at jeg har fortalt nogle om min rigtige fortid, fordi jeg vidste at der var 

stor risiko for, at jeg ville falde ned i hullet igen. Men efterhånden som du blev ældre, 

begyndte du at minde mere og mere om mig selv, da jeg var på din alder, naturligvis. 

Jeg elskede dig højere og højere, og du blev en større og større del af mit liv. Det har 

til tider været svært ikke at fortælle dig sandheden. Meget svært. 

Det var nok det, mor havde ment. Maria har aldrig kunne forstå, at mor ikke 

elskede mormor mere. Hun kunne ikke forestille sig mormor på nogen anden måde, 

end den perfekte mormor hun havde været for hende. Nu giver det bedre mening. Nu 

giver det hele mening. Som en bog der først giver mening, når man læser slutningen.  

- Men du vil da stadigvæk, være den samme mormor, ik? 

Mormor ler, som hun altid gør det.  

- Selvfølgelig vil jeg det. Spørgsmålet er om du vil være det samme barnebarn? 

Nu er det Maria tur til at le. Hun nikker. 

Mormor smiler. Ikke bare har hendes fortid været begravet, men også en stor del af 

hende. Hun giver Maria et knus: Jeg lover dig, at jeg aldrig mere vil holde noget 

hemmeligt for dig. En glædeståre glider ned ad hendes kind og lander til sidst i Maria 

hår. Maria smiler og gengælder mormors knus, mens hun hvisker hende ind i øret: Jeg 

er glad for, at du sagde det.  

 

 

 

 


