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5. Tove Ditlevsen: Angst
Teksten er fra novellesamlingen Den onde lykke, 1963.
Tove Ditlevsen (1917-1976), dansk forfatter.

Sengen knirkede, og hun så frygtsomt op mod loftet . Så satte hun kaffekoppen 
meget forsigtigt fra sig og passede på, den ikke klirrede mod skeen . Sengen knir-
kede anderledes, når han var vågen, end når han sov . Men somme tider knirkede 
den slet ikke, og det var næsten det værste . Det havde varet i tre år, og hun fik 
aldrig tid til at huske, hvordan det havde været før . Han var korrekturlæser . Om 
natten var han på arbejde . Når han kom hjem om morgenen, kunne hun øjeblikke-
lig se på hans ansigt, om der havde været trykfejl i avisen, men somme tider læste 
han den først, når han stod op . Han blev forfærdelig vred på hende, når der var 
trykfejl, og det var virkelig også synd, tænkte hun, når han nu udførte sit arbejde 
så godt . Hun passede altid på at tænke pænt og rigtigt om ham . Men en gang imel-
lem – som nu for eksempel – hvor han var vågen, og hun drak kaffe, tænkte hun 
alligevel på, at det ville være så hyggeligt, hvis der kom nogen, hun kunne snakke 
lidt med . I begyndelsen kom Henny somme tider, for det havde hun jo altid gjort . 
Henny var hendes søster, og hun boede i nærheden . Men skønt de var meget for-
sigtige og talte ganske stille, knirkede sengen uafbrudt . Det var den vågne knir-
ken, og Henny sagde: så lydt her dog er! Og de begyndte at hviske . Så råbte han, at 
de ikke behøvede at hviske, han kunne alligevel ikke sove . Og hun blev altid glad, 
når Henny gik . Det var bedre sådan .

Hun ville egentlig gerne have en kat . Så havde man da selskab, og katte var 
helt lydløse . Engang når han var i godt humør, ville hun spørge ham, om hun ikke 
måtte få en kat .

Hun så igen op mod loftet . Der var helt stille . Mon han sov? Hun flyttede den 
ene fod lidt og vrikkede med anklen . Hun fik for lidt bevægelse . Engang gik de 
ture sammen om aftenen eller om søndagen . Nu lå han også i sengen om sønda-
gen . Det var en gammel seng . Den var mere slidt end hendes, der stod ovre ved 
den anden væg . Han brød sig ikke om det ægteskabelige .

Hun bøjede sig ned og samlede en tråd op fra gulvet .
Hun gjorde aldrig rent, før han var gået . Hun kom til at støde til bordet med 

hovedet, og skeen slog mod koppen . Blodet dunkede op i hendes pande, og hjertet 
bankede voldsomt . Hun var så klodset . Lige meget hvor omhyggeligt hun passede 
på, skete der altid et eller andet uheld . Hun kunne bare have ladet tråden ligge . 
Sengen knirkede .

– Sidder du nu og drikker kaffe igen? råbte han .
– Å, råbte hun tilbage, vækkede jeg dig? Jeg varmede bare den sjat fra i morges .
– Jeg hørte, da du tog låget af kaffedåsen, rungede det gennem loftet . Drik bare 

al den kaffe, du vil . Det er ikke nødvendigt med de fjollede løgnehistorier .
Hun stod ret op og ned, med koppen i hånden . Hun ville bære den ud i køkke-

net . Hun lyttede efter, om der kom mere . Ekkoet af hans stemme blev ved at tone 
i hende, og hun kunne ikke røre sig, før det ebbede ud . Nu slog hjertet roligt igen . 
Sengen knirkede voldsomt nogle gange, triumferende .

Hun gik ud og stillede først koppen fra sig, så teskeen, så underkoppen . Det 
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var rigtigt, hvad han sagde . Han havde ikke noget imod, hun drak kaffe . Han var 
i virkeligheden meget omgængelig . Han kunne ikke gøre for, han sov så let . Hun 
besluttede at gå hen til Henny . Det besluttede hun så tit, men det blev sjældent til 
noget . Hun var så glad for sin søsters børn, skønt de larmede forfærdeligt . Hun 
kunne aldrig rigtig tro, så megen larm kunne gå godt . Som en slags modvægt gav 
hun sig altid til at hviske . Så lo Henny og sagde, hun var ved at blive rigtig godt 
sær . Henny sagde, Arthur gjorde hende kulret ved at ligge oppe i sin seng og knir-
ke hele dagen . Men hvor skulle han ellers være? Henny var virkelig helt urimelig .

Hun gik ubeslutsomt et par skridt hen mod entredøren .
– Skal du nu ud at rende? råbte han .
Hun tog sig til hjertet . Hun var pludselig så tør i halsen . Så rømmede hun sig .
– Nej, skreg hun . Jeg ville bare tage sko på .
– De klaprer jo, brølede han, og hun kunne høre, det var ved at være forbi med 

hans tålmodighed . Hun tog sig voldsomt sammen . Hvis hun ikke råbte af sine 
lungers fulde kraft, påstod han, det var umuligt at høre hende . Ellers hørte han 
udmærket .

– Så tager jeg dem ikke på, råbte hun fortvivlet .
Hun satte sig igen ved bordet . Der kom ingen lyd oppefra, og der gik ti minut-

ter i farlig, lyttende tavshed . Så blev stilheden brudt af en dæmpet, hyggelig snor-
ken, en af de tryggeste lyde i hendes verden af lyde .

Hun strakte sin stive krop, så det knagede i leddene . Så smilede hun og gned 
hænderne mod hinanden . Der ville gå mindst en time, før han vågnede igen . Hun 
kunne godt nå hen til Henny og tilbage igen på en time . Hun var for meget alene . 
Engang kom der mennesker hos dem, ligesom i andre huse . Hendes mor havde 
siddet i den stol der, hendes bror i sofaen ved siden af sin kone . Det gik helt godt 
i nogle timer . Så begyndte han at blive tavs . De talte til ham, og han svarede kun 
med enstavelsesord . Hun vidste ikke, hvordan det gik til, men pludselig kunne de 
ikke få vejret . De talte dæmpet, som var der sket en ulykke, med små, ængstelige 
blikke hen til ham . Så gik de, og hun stod med alt for meget mad til to mennesker . 
Og med en følelse som havde hun begået en forbrydelse . Når hun kom tilbage til 
ham efter en nervøs og hviskende afsked ude i entreen, var han altid faldet i søvn 
i sin øreklapstol . Når han vågnede, var han meget forbavset over, at de var gået . 
Han havde også haft nogle venner, et par ugifte unge mænd, der sad hele aftener 
og lyttede til alt, hvad han sagde, mens hun satte øl frem til dem og bar de tomme 
flasker ud . De sagde næsten ingenting selv . Sandt at sige var de vist lidt bange 
for ham . Hun vidste ikke hvorfor . Men alt dette havde ligesom fundet sted på en 
anden klode . Hun tænkte kun på det, når han sov . Mens hun tog sko og frakke på, 
meget forsigtigt og stille, tænkte hun også på, at de skulle have haft et barn . Hun 
var jo for gammel nu – snart femogtredive – men da de endnu var unge . Men alle-
rede dengang – på en endnu fjernere klode – var der længe imellem . Kun af og til, 
i mørke og dyb tavshed, kunne han overvinde sin modvilje mod den slags . Bagef-
ter var han ligesom vred på hende . De talte aldrig om det .

Hun slog låsen fra, før hun åbnede døren . Han kunne altid høre det lille klik, 
den gav fra sig . Ude på vejen så hun til begge sider, før hun smal og skyggeagtig 
småløb de halvhundrede skridt hen til sin søster .

De to børn løb ind i favnen på hende .
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– Men dog, sagde hun rørt, det er også længe siden . Og jeg har ingenting med 
til jer .

Og de tog hende i hænderne og dansede rundt med hende, så hun blev forpustet 
og satte sig ned og lo og slog sig for munden, som var det alt for galt, og tænk hvis 
han kunne se hende nu!

– Jeg går med det samme, sagde hun til Henny, der var gravid igen og så mun-
ter og varm i øjnene . – Jeg smuttede bare her hen, fordi han sov, og så tænkte jeg –

– Ja ja, sagde Henny, sæt dig nu ned . Fald dog til ro, kære . Hold hænderne i ro .
Og stuen var så lys; det var solen . Der stod en symaskine, og det flød med tøj 

alle vegne, og hun vidste virkelig ikke hvorfor, men pludselig kom hun til at græ-
de . Så pudsede hun næsen med et ordentligt skrald og kom til at le højt og kunne 
ikke holde op igen .

– Å, sagde hun, det gør ondt i maven . Jamen, det er rigtigt, Henny . Det sidder 
lige i maven . Den bobler ligefrem .

Og Henny havde minsandten også tårer i øjnene og kom hen og lagde armene 
om hende, og noget som en skorpe af is smeltede, og der blev blødt og lyst inde i 
hende et øjeblik, og hun ville huske det hele sit liv . Hun havde aldrig oplevet noget 
lignende . Hun besøgte jo bare sin søster, hvis mand han ikke kunne fordrage, fordi 
der var så megen støj og latter omkring ham .

– Hør nu, sagde Henny, det kan ikke blive ved at gå sådan . Han skræmmer dig 
jo fra vid og sans . Du må ikke tro, vi ikke har øjne i hovedet .

– Jamen – hun var målløs; hun var forarget, og hun måtte hjem – jamen, søde 
Henny, sagde hun . Hvad mener du? Jeg er bare en smule nervøs . Han gør mig 
skam ingenting . Det er bare det natarbejde . Den stakkel, han kan så dårligt sove 
om dagen . Og hvis jeg bare havde en kat –

Nu vrøvlede hun . Hun burde virkelig ikke blande en kat ind i denne hårrejsen-
de beskyldning . Hun burde sætte Henny på plads, og så sagde hun alligevel, som 
om Henny slet ikke havde sagt det vrøvl:

– Bare en lille killing, en blød og varm killing, som ville spinde ganske stille . 
Den skulle bare ligge i mit skød og spinde hele dagen, Henny . Kan du ikke skaffe 
mig en kat?

– Har du spurgt ham?
– Nej, men det ville jeg netop have gjort i dag . Jeg går hjem og spørger ham 

lige nu . Du må da endelig ikke tro, jeg er bange for ham –
Hun tav . Hendes øjne flakkede rundt i stuen . Hun lyttede ind i sig selv . Han 

var vågen . Hun følte det gennem vægge og mure, gennem oceaner, gennem tre 
års anspændt opmærksomhed . Hun baskede lidt med armene som for hurtigere at 
komme op af stolen . Solen skar hende i øjnene . Hun længtes efter at sidde ved bor-
det og lytte op mod loftet . Hun længtes efter lyden af sengens knirken . Hun kunne 
ikke holde ud at være fri for den lyd . Hendes hjerte bankede vildt .

– Undskyld, sagde hun til Henny, og ”farvel, børn,” sagde hun til de utydelige, 
små personer, der dansede rundt i solstriben . Og Henny råbte noget efter hende, 
men blæsten bar det den anden vej . Og ja ja, råbte hun tilbage, ja, ja .

Og bare det gik godt denne ene gang, og Gud bevare mig, tænkte hun, jeg skal 
aldrig forlange en kat, hvis han bare er faldet i søvn igen . Hvis han bare ikke er 
vågen .

Hun tog skoene af ude på måtten og krøb så sidelæns ind ad døren, som om den 
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lavede mindre støj, jo mindre den blev åbnet . Så stod hun stiv som en saltstøtte i 
døren til dagligstuen, for der sad han med avisen opslået foran sig, lænet mod kaf-
fekoppen . Uendelig langsomt løftede hans hoved sig, og han lod blikket glide op 
og ned ad hende, som havde han aldrig før set hende .

– Nå, sagde han udtryksløst, er der sket en ulykke? Du ser sådan ud .
– Nej .
Hun tog et skridt hen imod ham og blev så stående igen .
– Jeg – jeg smuttede lige hen til Henny . Jeg tænkte, at du nok sov –
Hendes stemme blev lille og knækkede over .
– Jeg hørte godt, du gik, sagde han, igen fordybet i avisen . Hun stirrede på hans 

adamsæble . Det gik op og ned, op og ned . Bare det ville holde op . Bare et eller 
andet ville holde op . Hun ville være glad, hvis han kunne holde sit adamsæble i ro .

– Jeg ville gerne – jeg mener – ville det ikke være morsomt at have en lille kat?
– De lugter, sagde han irriteret . Du skulle ikke lade hende sætte dig sådan 

noget pjat i hovedet .
– Nej . Hun hængte frakken ind i skabet .
Så satte hun sig forsigtigt i sin sædvanlige stol og gjorde sig umage for at 

optage så lidt plads som muligt . Han læste annoncerne . Hans ansigt var frygteligt . 
Værre end når der var trykfejl, syntes hun . Hun burde ikke være gået . Ved altid at 
opholde sig i huset afbødede hun noget forfærdeligt, der var lige ved at ske, noget 
hun altid ventede på, noget hun dagligt, minut for minut, skubbede tilbage på dets 
plads som en mur, der styrter ned over en, hvis man ikke trykker hele sin vægt 
imod den .

Uret slog seks .
Han foldede avisen omhyggeligt sammen og betragtede hende et øjeblik i tavs-

hed .
– Der var ingen trykfejl, sagde han langsomt .
– Å gudskelov, sagde hun, gudskelov! Så skal du bare ikke tænke på det med 

katten, Arthur . Det er lige meget . De lugter skrækkeligt . Du har fuldkommen ret . 
Jeg sætter lige kartoflerne over .

Og hun trippede ud i køkkenet, tomt smilende, og med små, afværgende hånd-
bevægelser ud i luften, som tjattede hun efter usynlige fluer .

Hun turde ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis der ovenikøbet havde 
været trykfejl .
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