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Gotta 
Serve 
Somebody

The
Art Writing 

Summer
Camp

Onsdag 
den 14. juni: Mødtes kl. 9 i køkkenet.
 Åses øvelse: Et uddrag af øvelser fra bogen Song 

of the songless af Jette Hye Jin Mortensen. Vokaler 
er lyde man kan synge på. Sprog og musik er 
forbundne. Vejrtrækning, sang og samtidighed 
er forbundne. 6 øvelser udendørs, to øvelser i 
køkkenet og to øvelser i udstillingsrummet.

 Diskussion om udstillingshylde og hvem, der kan 
bygge den.

 Frokost. 
 Lailas øvelse: Personer bortretoucheret fra fotos 

— personer skrevet ud af tekst. Vælg en bog og et 
kapitel i bogen. Læs kapitlet og vælg en person, 
du vil skrive ud af kapitlet. Udvælg to-tre sider og 
skriv din udvalgte person ud.

 Kaffe. 
 Christian kom klokken 16.30 for at se på rummet 

og høre vores idéer om hylde. Han og Anne påtog 
sig at bygge den.

 Arbejdede hver for sig.
 Yong Sun, Laila og Åse var på Aros og i Øst for 

paradis om aftenen.

Tid: 12.-16. juni 2017
Sted: KH7, Sydhavnsgade 7, 1.
Deltagere: Tanja Nelleman, Rikke Hansen, Lise Haurum,  
Laila Svensgaard, Yong Sun Gullach, Anne Dyhr, Åse Eg
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1
I et højhus i Brønshøj, på anden sal i en hyggelig to et 
halvt værelses lejlighed, bor Eskild Axelsen.
 Han er noget på et kontor. Han er toogtredive.

 Hans lejlighed bærer præg af, at han ikke har børn. 
Selv om møblerne ikke er helt nye, ser de ikke slidte 
ud. De er af den tidløse slags, der vil kunne se mo-
derne ud i nogle år endnu. 
Teak og eg.
 Der er mange siddepladser i stuen, både spise-
stuestole, lænestole med og uden ørelapper og en 
hjørnesofa. Fjernsynet står i et byggereolsystem, hvor 
de forholdsvis få bøger er stillet op i spredt fægtning 
for at se ud af lidt mere.
 I det halve værelse finder man et mere tilfældigt 
skrabsammen af møbler. En symaskine, en skrive-
maskine på et bord, der egentlig er for højt til den 
slags, noget fotoudstyr, der vist ikke bliver brugt så 
forfærdelig tit. En gammel divan og et jalousiskab. 
Hobby- og arbejdsværelse, altså.
 Alle siger, at Eskild er meget lykkelig, så lykkelig at 
visse personer finder det en smule upassende.
 »Latterligt« 



Melodi: Carl Nielsen - Tekst: B.S. Ingemann

»Tit er jeg glad og vil dog gerne græde«





14 (side 68-73)

Det banker let på min dør. Så let, at jeg faktisk ikke er sikker på, 
om det banker. Jeg sidder på gulvet og kigger på kortet. Husker 
vejen. Jeg tror nok, jeg kan finde herfra til Fårevejle Kirkeby. Jeg 
mumler adressen fra konvolutten og tjekker, om det er rigtigt. Jeg 
smiler. Så banker det igen. Jeg lægger kortet under sengen, lister 
hen og åbner. Kenneth kommer frem. Han er iført nattøj. Kenneth 
har en bamse.

Jeg vinker ham ind og lukker døren bag dem.
 »Kraterfjæs?«
 »Og hvad så?«
 »Det hedder pædofil,« snerrer Kenneth
 »Hvad fanden snakker du om?«
 »Han rører.« Kenneth ser på mig. »Det hedder pædofil, og det 
er, når de voksne boller børn.«
 »Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre?« siger jeg.
 »Du kan gemme mig,« hvisker Kenneth og kigger rundt i værel-
set »under sengen.«
 Jeg ryster på hovedet. »Han finder dig under sengen« siger jeg.
 Ude på gangen kan vi høre en ru og hæs stemme kalde.
 »Kenneth?«
 Kenneth bliver stiv som et bræt. Døren nede i den anden ende 
af gangen bliver åbnet. Døren til Kenneths værelse.
 »Jeg har en idé,« hvisker jeg ud i mørket. »Vi går op til Nanoq. 
Der tør han ikke gå ind.« Nanoq boede alene på første sal. Han 
prøvede at slå en af de små ihjel med et jernrør, og så flyttede de 
ham ovenpå.
 »Det er en god idé,« stammer Kenneth og nikker i mørket. »Jeg 
vil gerne.«
 »Du er også ven med ham.«

Jeg lister hen til døren og åbner den på klem. Venter. Jeg kan høre 
lyset blive tændt på badeværelset. I den anden ende af gangen er 
den store, røde dør, der fører ind i stuen. Vi skal igennem den, og 
så ud ad den næste røde dør, den med håndtaget, der sidder helt 

oppe ved loftet. Ud af den, ned ad gangen, dreje, ned af den næste 
gang. Op ad trappen. Ind ad en dør, som jeg ikke ved om er låst. 
Ned ad en gang. Ned til Nanoqs dør. Jeg så det første dag, jeg var 
her.

»Nu,« hvisker jeg så højt, at jeg er bange for, Kraterfjæs hører det.
 Vi løber ud på gangen. Kenneth er forrest. Vi når til døren. 
Åbner den ind til stuen. Jeg kigger bagud, ingenting. Vi løber hen 
til den næste dør. Kenneth kommer først derhen. Han kan ikke nå 
håndtaget. Han hopper, men det hjælper ham ikke.
 »Bøj dig forover,« hvisker jeg, men han forstår ingenting.
 Jeg tvinger Kenneth forover og bruger hans ryg som afsæt. Jeg 
kommer op og når håndtaget. Døren åbner. Jeg kigger bagud, 
bare for at sikre mig, at der er fri bane. Der står Kraterfjæs. Helt 
nede i den anden ende af gangen. Han ser så overrasket ud, at det 
næsten er sjovt. Også kun næsten. Jeg trækker ikke vejret. Jeg tør 
ikke. Så vælter frygten ud gennem halsen på mig.
 »Løb!«
 Kenneth flygter i vild panik. Jeg sparker døren i bag mig.
 Vi løber. Kenneth er allerede henne ved hjørnet. Vi er i krig.
 Kraterfjæs kommer efter os. Jeg kan høre ham. Vi er kun lige 
nået rundt om det første hjørne, før jeg kan høre døren blive ham-
ret op.
 Vi løber forbi en tom madvogn. Jeg stopper, løber tilbage og 
triller den ud midt i gangen, i mørket.
 Vi er ved trappen, da vi hører ham vælte. Vognen, som skramler 
ind i væggen, så en krop der falder og rammer gulvet. Jeg håber, 
det er slemt.
 Jeg hiver efter vejret. Kenneth står ved døren for enden af trap-
pen. Han skubber, slår og sparker til den. Den er stadigvæk låst.
 Der er ingen, der stiller spørgsmål eller diskuterer. Vi vender 
bare om og sætter i løb ned ad trappen.
 For enden løber vi tæt forbi Kraterfjæs, der stadigvæk ligger og 
ømmer sig i mørket. Han rækker ud efter mit ben. Jeg springer. 
Videre. Vi fortsætter i hæsblæsende tempo. Gennem endnu en 
dør. Køkkenet.
 Gryder og pander hænger i kroge fra loftet. De er oplyst af 
månelyset udenfor. Ingen af os siger noget. Vi løber kun. Fremad. 



Han er bag os. Jeg kan høre døren i køkkenet smække op.
 Vi er i den anden ende af køkkenet. Kenneth river døren op og 
er væk, så mig. Den smækker bag mig. Tungt.
 Alt inde i mig brænder. Jeg kan ikke få luft nok ned i lungerne, 
og hvert åndedrag er smerte. Jeg bliver nødt til at stoppe op. Bare 
et sekund. Hiver luften ned.
 »Løb,« formår jeg på en eller anden måde at hviske.
 Det sortner for mine øjne og jeg vælter ind i væggen. Jeg falder 
ikke. Det gør så ondt at trække vejret. 
 Jeg ser på døren, forstår ikke, hvorfor han ikke er kommet 
endnu. Jeg kan ingenting se. Kun lyset fra månen gennem glasset 
i døren. Måske har han opgivet, tænker jeg. Smerten i siden beg-
ynder at gå væk. Jeg rejser mig op. Ser på døren igen.
 Kraterfjæs står i ruden bag døren. Hans øjne skinner i lyset fra 
månen. Han kigger på mig med en vrede, jeg kun kender alt for 
godt fra min mor. Mit hjerte står stille. Jeg er bange for, jeg skal 
besvime. Far, hvor er du? Hjælp mig.
 Han trykker håndtaget ned. Ingenting. Døren åbner ikke. Jeg 
kan se, han bliver gal. Men døren rokker sig ikke. Lyden af nøgler, 
der bliver taget frem og prøvet. Ingen af dem virker. Jeg vidste det, 
far, jeg vidste, du ville hjælpe mig. Jeg vidste det.
 Jeg rejser mig op. Helt op. Fucking spasser. Han banker på ru-
den, mens han stirrer på mig med øjne fyldt til randen af raseri.
 Jeg viser ham lige langemand gange to. Så spurter jeg. Kenneth 
står i mødelokalet og venter på mig. Jeg kan se lettelsen lyse ud af 
ansigtet, da det bare er mig, der drejer om hjørnet.
 »Hvad fanden venter du på?« hvæser jeg og falder om i en kon-
torstol. »Jeg forsinkede ham. Han er på vej udenom, tror jeg. Han 
har jo nøgler.«
 Vi åbner døren og løber ned ad den smalle gang. Nede for 
enden er Nanoqs dør. På den sidder et hvidt papir. Der står »Bliv 
Ude« med en barnlig, grov skrift. Budskabet bliver understøttet af 
nogle klamme tegninger.
 Vi stopper. Forpustede. Der er fodtrin på trappen og raslen af 
nøgler. Kenneth hiver ned i håndtaget og skubber døren ind.
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1
Sid i en rundkreds.
Syng med lukkede øjne på Om og Am.
Lad først vokalen klinge, luk så 
munden om tonen og lad den runge  
i hovedet.
Om — — —  Am — — —
Gentag.

2
Gør det samme, men stik nu fingrene 
i ørerne og leg med tonen, der nu 
virkelig runger og sætter kroppen i 
svingninger.
Om — — —  Am — — —
Gentag.


