MEDLEMSBLAD

Johnnys ansigtsudtryk: chokeret.
Og jeg fortsatte: - Når vi vinterdage, småfrysende og negohungrende, søgte et fristed fra
Skorpeskolens trange fælles opholdsstuer med
læreropsyn, et fristed hvor vi fra jukeboxens
ellers dansktoppede overflod kunne høre Mick
Jagger i fast coitalrytme og med langt hår synge Get Off of My Cloud - når vi i slud og blæst
overvandt vores væmmelse ved din mor og hendes ekstra gebyr på 50% for at tage spandauerne med ned i konditoriet, lød det som en fast regel fra hende:
- Og så er det af med jeres beskidte sko!
- Og I krummer ikke på gulvet!
- Og så vil jeg ikke have at I altid spiller den der plade!
Hævnen
Efter kirken ved min konfirmation trængte min far, min moster og min storebror til en kop
kaffe med blødt inden bilturen tilbage til København, festen og til gaverne. Konditoriet lige
ved kirken bød sig til. Det var næsten den største af alle gaverne da Vor Herre sørgede for at
bagerdamen på grund af det overfyldte lokales ekstra borde klirrende tabte bakken med 3 x
kaffe, 1 x sodavand og 4 x lagkage ned i skødet på Moster Ebba, ud over hendes stadskjole.
Hævn, søde, søde hævn! jublede det lydløst i hele min konfirmandkrop. Tak søde allmægtige
Gud! Og det på trods af at præsten netop havde overrakt mig Det ny Testamente med mit
navnetræk smukt indgraveret i guld.
Jeg nævnte ikke episoden for Johnny. Jeg syntes jeg havde fået hævn nok ved at konfrontere ham med skyggesiden af hans mor og har i de mellemliggende halvtreds år altid været
ganske tilfreds med at se episoden som en gammeltestamentlig Guds hævnende straf. I denne
sidste nat på Riget flagrede min sjæl under samtalen ganske løjerligt ekstra hid og did, og jeg
blev klar over at hævnen ikke duede og aldrig havde gjort det: Hævn er for det første ikke
hævn når den ’onde’ ikke ved at der står en hævner bag og at der er tale om en selvforskyldt
straf for en ugerning. Men den egentlige grund til min sjæls flaksen og baksen var en anden:
Den syntes slet ikke der skulle hævnes og især ikke at det skulle gå ud over hendes søn
halvtreds år efter.
Forsoningen
Forsoningen kom som en nådegave næste formiddag. Jeg var ved at blive udskrevet, Johnny
kom smilende ind på min stue:
- Goddag, Carsten. Godt jeg nåede dig. Min kone og datter vil gerne hilse på dig. Har du
ikke lyst til at kigge ned i opholdstuen?
Johnnys kone: - Jeg hører dig og Johnny fik en god snak i nat.
Johnnys datter: - Skorperne var ganske anderledes end alle de lokale drenge. De ku’ ligesom
et eller andet.
Johnny: - Hvis du kommer til Ålsgårde, kan vi cykle en tur op forbi Skorpeskolen når vi har
spist frokost. Du får lige mit tlf.nr.
To flagrende sjæle havde fundet hinanden den sidste nat på Riget.
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Sidste nat på Riget – en hjertesang om hævn og forsoning
Jens Carsten Hansen 19/68
I september 2015 blev jeg på grund af smertefulde spændinger i brystet og kraftig åndenød ambulanceindlagt på øverste etage på Rigshospitalet:
- Værsgod, her er min krop, pas godt på den, og please, vil I ikke nok få den til at virke igen!
- Det skal vi nok.
Efter nogle døgn med scanninger, hjerteelektroder, målinger af blodtryk og lungekapacitet, blodprøver, urinprøver, iltsupport, indsprøjtninger og piller, piller, piller var diagnosen klar: Defekte
og derfor utætte hjerteklapper.
- Vi lukker dit hjerte ned i 6-7 timer, slutter en hjerte/lungemaskine til og reparerer det.
- Er jeg så hjerteløs så længe?
- Nej, nej. Maskinen laver bare arbejdet.
Men hvem passede på min sjæl? Ingen – den flagrede under operationen hvileløs omkring, undertiden forstyrret af helikopterlyden der varslede en ny flagrende sjæl på Riget. Man syede
brystkassen til igen men glemte at få sjælen med: flagren, flaksen, basken.
17 dage med 283 (!) forskellige ansigter og venden op og ned på dag og nat. Dagene havde navne
og datoer. Nætterne derimod, disse mærkværdige mulighedsfelter for underlige tanker, har kun
navngiven eksistens som natten mellem…
- Vil du have noget at sove på, Carsten?
- Nej tak. Natten er min egen, jeg skal ha’ sjælen med.
Den sidste nat
Den sidste og syttende nat kom min krop og mig forbi opholdsstuen. Sjælen flagrende i lettere
ukontrolleret slæb. Her sad der en anden enlig og uledsaget krop. Johnny - ca. 70 år. Jeg satte
mig, og vi var nu to patienter i hvide endnu identitetsløse badekåber. Johnny fortalte om sit sygdomsforløb:

Meddeles til foreningens sekretær
Christian Beck på tlf. 39625512
eller e-mail sekretaer@ohf.dk

- og så…
- og så….
- og så glæder mig bare til igen at cykle rundt oppe i Ålsgårde.
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- Aha, tænkte jeg Ålsgårde, men afbrød ikke.
Da Johnny holdt en pause i sin uendelige sygdomsberetning, spurgte jeg.
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- Øh, Ålsgårde?
- Ja, der har jeg boet hele mit liv. Jeg var bager, og det var min far også, nede på Strandvejen.
Min mor stod for konditoriet. Far og mor var rigtig søde ved min bror og mig. Min bror var ikke
så stærk.

Redaktionsadresse:
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.

Bogen kan købes for 125 kr. på Hammermøllen eller bestilles hos Gerda Brøgger email: gerda.broegger@stofanet.dk

Johnny blev lidt fjern i blikket, tankerne svævet tilbage til barndommen i 50-60’erne. Så sagde
jeg til ham: - Din mor var en satan, var hun! Os skorper hadede hende.

