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3. Adda Djørup: Vesterhavet
Teksten er fra novellesamlingen Poesi og andre former for trods (2015). Adda Djø-
rup (f. 1972) er dansk forfatter.

Jeg har det hele . Topmave, hængenosser, ekskone, måne, en bjørnerøv der snart er 
grå . Lægen siger at det er de lange ture, bøfferne og sovsen der giver mig forstop-
pelse og højt blodtryk . Jeg har en hæmoride1 . Sidst kom jeg hjem med gonorre2 . 
Jeg hader gummi, jeg plejer at holde mig til håndarbejdet, også for pigernes skyld . 
Men der var en svipser uden for Milano . Hun havde runde lår, hun hed Maria . Det 
gør halvdelen af pigerne dernede, og jeg gav hende halvtreds euro oveni . For min 
datters skyld . Hvis jeg havde vidst at jeg skulle blive ved som langturschauffør, 
da vi lavede hende, var jeg ikke gået med til at kalde hende Maria . Lotte, skulle 
hun have heddet, eller Bente . Efter den omgang var jeg mør . Jeg fik Rapunsel til at 
snakke med Audimanden, ham han kører pakker for .

Bortset fra det med pakkerne er Rapunsel en duksedreng . Han har fletning og 
tusser3 som en sørøver, men han har aldrig set andet end indersiden af vognen . 
Han kører bare ned og hjem igen . Ingen ludere, ingen udflugter . Hjem til Dorte og 
Lille Henrik, som er mongol og halvanden meter høj selvom han er et par og tyve . 
Rapunsel tager ham nogle gange med på de korte ture til Tyskland . Før de tager 
afsted, spankulerer Lille Henrik rundt om vognen og sparker til alle dækkene . Vi 
trutter i hornene når de kører, det er det bedste han ved . Engang fulgtes vi mod 
Hannover, og Lille Henrik fortalte mig en sjofel vittighed over radioen . Jeg kunne 
høre hvordan Rapunsel forsøgte at hjælpe ham, men han fik alligevel sat det hele 
så bagvendt sammen at jeg var ved at pisse af grin, det var lige før han fik mig til 
at vædre en campingvogn . Rapunsel siger at han er mere uskyldig end hele menig-
hedsrådet tilsammen . Det er helt sikkert, min ekskone er med i det .

På en måde er det i orden at køre pakker når man har en dreng som Lille Hen-
rik . Dorte har gået hjemme med ham altid, han har fået mere end ti operationer, 
han skal have hjertemedicin og behandlinger og to par sko hver gang fordi hans 
fødder ikke er lige store . Og en ekstra flink dame i ny og næ . Det er i orden med 
Dorte, siger Rapunsel, men kun hvis damen tar det ordentligt betalt . Det er da det 
mindste, siger Dorte . Damen kalder sig Anita i avisen, men hedder Malene og bor 
oppe i Børkop . Når hun har ordnet det med Henrik, får hun kaffe med Dorte i 
køkkenet . Det har jeg fra Bella, der kører ekspeditionen . Bella siger at hun har 
respekt for Dorte og for Malene og for det Malene gør for Lille Henrik . Når hun 
siger det, laver hun trutmund og piller elastikken ud af håret og ryster det så hen-
des kæmpe bryster går i svingninger . Rapunsel siger at de får ham til at tænke på 
bølgebadet på Bornholm . Det er ham der har fundet på at kalde hende Bella, efter 
Bella Center i København . Hun elsker det . Vi har selvfølgelig ikke forklaret hende 
det med centeret, vi kan godt lide hende .

Jeg ved ikke hvor Bella har det med flinke Malene fra, Bella ved bare det 
meste . Det med pakkerne ved hun selvfølgelig ikke, og det gør Vognmanden hel-

1 hæmoride: udvidet blodåre i eller omkring endetarmsåbningen
2 gonorre: kønssygdom
3 tusser (her): tatoveringer 
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ler ikke . Vognmanden hed Suppebenet i skolen, han er ikke blevet meget større 
siden . Det var også på grund af ham at jeg ville køre den pakke, tanken om at den 
skulle køres i hans vogn, at jeg fik lidt af det tilbage han skylder mig . Han sidder 
også i menighedsrådet, og jeg ved fra Dorte at der er snak om ham og Lisbeth, 
min eks . Hun er stadig smuk . Han er en skidespræller . En skidespræller der kan 
tjene penge . Det har han gjort i femogtyve år på mig og Rapunsel og de andre . 
Han har ansat halvdelen af os fra dengang . Han har også en håndfuld polakker der 
kommer op og fikser hans udlejningssommerhuse og bor i den svinske rønne han 
arvede fra sin far . Rapunsel og mig kørte ud og så på den sidste vinter . Rapunsel 
sparkede bagdøren op . Der var musereder i sengene, der stank af skimmel . Suppe-
benet bor selvfølgelig selv i en fjordvilla, hvor han kan invitere sin nye kammerat, 
Svinekongen, på rejemadder om søndagen . Og Lisbeth .

Hvis jeg nogensinde havde hørt at Maria havde været med derude, havde jeg 
brændt lortet ned til grunden . Gu havde jeg ej . Jeg havde ikke gjort en skid . Jeg 
havde lavet en pose suppe og stegt en medisterpølse . Jeg havde drukket et par øl 
og ringet til Maria og inviteret hende i biografen i Kolding . Hun er altid sød til at 
sige ja hvis der ikke er en mere spændende fyr på plakaten . Efter filmen går vi 
på thai’en eller Bøfhuset . Hun fortæller mig om krøller og hårfarver og London, 
hun vil gerne have job derovre når hun er færdig som frisør . Jeg snakker mest om 
dengang hun var lille . Og dengang jeg var . Når hun fylder 21, får hun sin børneop-
sparing . Hundrede og enogfyrre tusinde kroner . Jeg har lagt til side siden hun var 
tretten . Hun ved ikke noget om det, Lisbeth ved det heller ikke . Det skulle have 
været den helt store overraskelse, det var omtrent det eneste jeg glædede mig til . 
Den dag . Værsgo skat, til dig fra farmand . Jeg elsker dig . Smut så til London .

Og hvad så?

Så bestemte jeg mig for det med pakken . Den var ret stor, sagde Rapunsel, så giver 
det mere, også hvis det går ad helvede til . Jeg tænkte hvad så, hvis man alligevel 
skal gøre det .

Hundrede tusinde, sagde Audimanden .
Hundrede og femogtyve, sagde jeg, jeg skal bruge hundrede femogtyve. Audi-

manden kiggede på Rapunsel, der bare trak på skuldrene og kiggede ud ad vindu-
et . Vi sad i Audien, Rapunsel og manden på forsædet, mig på bagsædet . De havde 
hentet mig foran stationen i Vejle . Kors i røven, tænkte jeg, skal det være profes-
sionelt?

Så laver du kraftedeme heller ingen numre, sagde han og stak mig en slatten 
hånd fuld af bøsseringe . Jeg havde lyst til at bide i den .

Bagefter gik jeg med Rapunsel hjem . Dorte skulle til sin nieces konfirmation i 
Fredericia, Lille Henrik hader store fester, og der er ikke andre end Rapunsel der 
kan passe ham . Vi spillede sorteper .

Han må for guds skyld ikke tabe, sagde Rapunsel, sidste gang han tabte, smed 
han alle Dortes sko i lokummet og sked på dem.

Da vi var færdige og han havde lagt Henrik i seng, sad vi længe endnu . Rapun-
sel kunne ikke lide det, han havde en dårlig fornemmelse . Jeg sagde at han skulle 
tage det roligt . Der sker hvad der sker, og han vidste vel at han kunne stole på 
mig? Han spurgte hvad jeg skulle bruge pengene til . Jeg sagde Marias børneop-
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sparing, selvfølgelig, og Mikkes jagthytte . Jeg kunne få den for femogtres, og den 
var fin, ingen bekvemmeligheder, men fred, skovbrynet om morgenen, bare mig 
og fuglene . Jeg havde tænkt mig at isolere den, sætte en generator4 op, købe et 
muldlokum, skride fra lortelejligheden over elektrikeren og flytte derud . Med et 
par ture til kunne jeg måske vinke farvel til Suppebenet for evigt, og hvis Maria 
virkelig kom afsted, ville jeg nok smutte videre til Sverige, op i de rigtige skove .

Pas på med at bruge store penge på en gang. Tag et lån, køb på afbetaling, sæt 
en ekstra tusse ind om måneden til Maria, lev for kontanterne. Slap af, sagde han .

Jeg slappede helt af . Jeg både sov og sked bedre de næste par dage end jeg hav-
de gjort siden Lisbeth skred, og det var næsten fire år siden . Jeg fik en lap med et 
telefonnummer og pakken af Rapunsel dagen før jeg hentede svinene .

Lad som om den pakke ikke eksisterer, glem at du overhovedet har den i bilen. 
Ring til det nummer når du har læsset af, de fortæller dig hvor I skal mødes, sagde 
han .

Okay, sagde jeg, men jeg fattede ikke hvorfor det skulle ud af landet . Jeg troede 
pointen var at få det ind . Han blev pissesur .

Du skal ikke spørge om noget, fatter du det ikke? hvæsede han . Jeg havde sgu 
aldrig hørt Rapunsel hvæse før, så det fattede jeg . Jeg gjorde som han sagde . Jeg 
skruede en gulvplade op og maste pakken ned under den . Jeg hentede svinene, 
240 styks, hos Svinekongen . Han var der selvfølgelig ikke selv . Så afsted .

 En time senere trillede jeg stille og roligt over grænsen mens jeg tænkte på 
Vesterhavet . Jeg var der da jeg var dreng, jeg var vild med det . Bølgerne der ham-
rer ind som næver, og vinden man kan læne sig imod . Vandreklitten der flytter sig 
som om den var verdens ældste, langsomste dyr, al den kraft der bare er der . Jeg 
tænkte på hvor godt det var at være barn, hvor godt det var at have det hele foran 
sig . Og aldrig at tænke sådan . Så tænkte jeg på Lisbeth og Maria på Mallorca og 
Tenerife . Hvorfor fanden havde jeg aldrig tænkt på at tage dem med til Vesterha-
vet? Vi kunne have flyttet derud og banket en campingplads op, en med ponyer og 
geder og trampoliner, vi ville have været gode til det, mig og Lisbeth, hun elsker 
at organisere, hun snakker med alle . Og Maria kunne have fået sin egen hest . Det 
faldt mig bare aldrig ind, ikke noget af det, ligesom så meget andet . Jeg glemte 
pakken totalt .

Jeg holdt ind på en tank efter Münster5, jeg skulle skide noget så gevaldigt . Det 
havde været gråt hele vejen ned, men da jeg kom ud fra tanken, var solen der plud-
selig . Det var der det skete . Lige dér så jeg det for mig . Hvor smukt det ville være, 
især i det vejr . Ja, for helvede . Jeg tog den første afkørsel og fortsatte ad landeve-
jen et par minutter, jeg behøvede ikke at tænke da jeg så skiltet for Münster Tin-
nen Golfclub, jeg svingede ned ad indkørslen, ind på parkeringspladsen og fort-
satte ud over golfbanen .

Jeg slukkede motoren og sad lidt . Der var stille, plænen var grøn og glat, den 
lignede plastik, himlen var næsten uden skyer, jeg gloede på al den plads, der 
er deroppe . Så gjorde jeg det . Jeg åbnede rampen på klem og klatrede hen over 

4 generator: maskine, der laver strøm
5 Münster: by i Tyskland
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taget, hoppede ind til svinene, skruede pladen op og fik pakken frem . Jeg hug-
gede skruetrækkeren i den og fik det drysset godt til derinde . Da jeg klatrede ud, 
tænkte jeg at jeg var på skideren fra nu af og i al evighed . Det føltes fantastisk . Jeg 
sad på taget og hørte hvordan svinene blev urolige, jeg gav dem et par minutter til 
og kørte rampen helt ned .

De væltede ud i røven på hinanden . De hylede og gryntede og rullede sig i 
græsset og lavede rejehop og sprang på hinanden og galoperede ud over banen i 
alle retninger . Der var en der drejede rundt om sig selv til den skvattede om . Jeg 
troede den var død, men pludselig sprang den op og fes afsted . Jeg fik grineflip og 
stådreng . Min pik var hård som sten, og jeg syntes virkelig de havde fortjent det . 
240 slagtesvin på coke6, kraftedeme! Jeg rejste mig op og skreg og dansede neger-
dans . Så kom fyren i golfbilen trillende . Han havde godt med fedt i håret, hvide 
shorts og gul polo og sko der lignede Lisbeths morgentøfler . Han var det mest lat-
terlige menneske jeg nogensinde havde set . Han flåede solbrillerne af .

Was machen Sie, Mensch?7 skreg han . Jeg lynede op og vinkede til ham med 
pikken .

Jeg knepper dig, smørblomst, din lille nazi, råbte jeg tilbage . Jeg lod ham stå 
og skrige lidt, han skred da jeg heilede8 . De fleste af svinene var også væk, og 
jeg lagde mig ned og gloede op i himlen . Lige så stor som hele min barndom sgu, 
tænkte jeg . Jeg tænkte også på Maria og Lisbeth, og på Maria med de runde lår . 
Jeg var stolt af mig selv . Jeg tænkte at der sgu ikke var noget at tude over, ikke 
med Vesterhavet og alle de glade svin derude .

6 coke: slangudtryk for kokain
7 Was machen Sie, Mensch?: svarer til dansk ”Hvad laver du, mand?”
8 heilede: gav den nazistiske hilsen
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