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De har bygget et 50 meter bassin. Det får mig til at savne den tidligere svømmehal. Jeg kan 

tage de første ture hele vejen. Derefter må jeg holde pause på midten. Jeg hænger i rebene. 

Det føles lidt som en fiasko.  

 

“Du har en svag rygrad. Du bukker hurtigt under”, sagde hun tit. Hun mente det ikke fysisk, 

tror jeg.  

 

Varmen fra saunaen får kropstemperaturen til at stige. Jeg spreder benene en anelse, hvilket 

får mit sved til at løbe fra inderlårene ned over de behårede skinneben. Navlen hviler ned 

over skridtet og sveden samler sig under begge sider af mit bryst. Det leger gemmeleg under 

hver sin hudfold, men afslører sig selv ved ikke at ligge stille.  

 

I dag barberer jeg mig ikke. Jeg gør det kun, når de andre er der. Man må ikke. Men når vi er 

flere, er der ingen, som siger noget til det. Jeg ville aldrig gøre det en dag, som i dag, hvor jeg 

er alene. Hvad ville jeg egentlig turde alene?  

 

“Jeg troede at man lære sig selv at kende med alderen. At man finder ud af, hvem man er”, 

sagde hun med forventning om, at der pludselig ville dukke en kerne op med ord og 

handlinger, der kunne definere mig.  

 

Samtidig sagde hun, “jeg kan slet ikke kende dig mere”, som om jeg engang havde vist hende 

en kerne.  

 

Varmen forsvinder fra kroppen under den koldere bruser, som er placeret yderst til højre i 

rækken af brusehoveder. Strålen sigter i retning mod de andre brusere, som tiltrækkes den af 

dem.  

 

“Du vil altid bare gerne være som alle andre. Men hvem er du så selv?” sagde hun 

fordømmende. Jeg er en af de fem varme brusere, og hun kan ikke skelne mig fra de andre.  

 

Han smiler og rækker mig det hængende net med mit tøj, min pung og nøgler. Det er ham, 

som er der hver onsdag. Vi smiler altid genkendeligt til hinanden, men har aldrig vekslet ord. 

Det er som om, at han mere end nogle andre forstår, at nøgne kroppe i omklædningsrum 

trives bedst i stilhed. Selv når de andre er med, er vi stille i omklædningsrummet. Samtalerne 

bliver i saunaen.  

 

Halvt påklædt finder jeg pungen frem. Jeg plejer altid at lægge en 20’er til ham. En gammel 

bon fra Netto er lige ved at falde ud, da jeg åbner pungen. To liter mælk. En stor pakke 

rugbrød. En flaske rødvin. To ribeye steaks. Det er en typisk bon, fra da vi var to. Nu står der 



oftest en lille pakke rugbrød. Det er svært at finde en pakke med en enkelt bøf. Jeg får lyst til 

at krølle bonnen sammen. Jeg kan ikke.  

 

“Du har aldrig været god til at tage afsked”, sagde hun altid, når vi kørte fra min ældste søn 

og hans familie. “Det er som om, at du er bange for at være alene. De skal nok ringe, når den 

lille bliver smittet på ny i vuggestuen”.  

 

Jeg bukker i stedet bonnen på midten. Og derefter på midten igen. Jeg lægger den ned i den 

lille plastiklomme i pungen, der hvor hendes billede plejede at være. Jeg kigger rundt i 

omklædningsrummet. Der er stadig kun mig. Nå ja, og den unge mand der passer på tøjet. 

Selvom der ikke er mere tøj at passe på. Så minder jeg mig selv om, at det da går meget godt 

med at være alene i mit eget selskab. Det er da klart, at man har svært ved at tage afsked med 

en, som man elsker. Jeg ser hende ikke mere. Hun ringer ikke, når der skal passes syge børn. 

Billedet blev dog for meget. Det er bedre med bonnen.  

 

Der er et par timer til de kommer. Jeg har allerede ryddet op. Solen står højt på himmelen og 

fortæller mig, at den vil blive hængende der lidt endnu, inden den begynder sin nedgang. Jeg 

finder træpladen inde under sengen, og løfter den ind i midten af bordet. Den er tung. Støvet 

afslører, at jeg længe har kunne nøjes med den størrelse, som bordet har, når pladen ikke er i.   

 

“Du er så stærk”, sagde hun og kørte sine hænder op over mine skuldre og ned over 

overarmene. “Jeg kommer aldrig til at skulle bære noget tungt i mit liv mere”, fortsatte hun i 

bilen på vej fra kirken. Jeg smilede og skubbede forsigtigt hendes slør til siden.  

 

Den røde lampe på ovnen er blevet gul. Jeg sætter det dybe ildfaste fad ind, hvor stegen lige 

kan kigge op over kanten. Jeg skifter til en podcast fra Mediano på den lille højtaler, som vi 

fik som tak for at passe de små. Mine venner har altid været vilde med fodbold. Både den 

engelske og italienske liga. Jeg ser aldrig sport.  

 

“Hvorfor ved du altid så meget om alting?” spurgte hun mig på vej hjem fra et 

middagsselskab hos hendes barndomsveninde, der arbejdede som make-up artist. “Du har da 

aldrig før fortalt mig om komplementær farver og tendenser inden for hudpleje”. Hun sagde 

det ikke bebrejdende. Hun lænede sig ind til mig i toget. Du er så nem at have med alle 

vegne. Du er så god til at passe ind.  

 

Dørklokken ringer sin skærende lyd. Jeg lukker dem ind i spisestuen. Lejligheden dufter af 

maden fra køkkenet. Jeg sætter stegen og kartoffelmosen på bordet. Sovsen giver jeg den 

sidste varme, inden at den følger trop. Vinen skænkes. Vi taler om gamle dage. Vores 

arbejde. Jeg taler med om engelsk fodbold.  

 

Det er mig, som henter deres jakker i entreen. Det er mig, som tager initiativ til at sige farvel.  

 

Jeg tager oprydningen og opvasken med det samme. Jeg er ikke ked af stilheden. Jeg var god 

til at sige farvel i dag. Jeg brugte min vittighed om, at jeg ikke er Fakta. De grinede. De lagde 



begge hovederne på skrå og sagde “bare fem minutter mere”. Vittigheden har jeg lånt. Jeg har 

slet ikke TV.  

 

“Du er sjov”, grinte hun, første gang vi mødtes på vinbaren i indre København. Jeg vidste 

kun det om vin, som jeg havde læst i Politikens vinbog aftenen inden. Vittigheden var også 

en, som jeg havde lånt.  

 

Det er først nu, når jeg skal sove, at det er svært. Under dynen anerkender jeg, at jeg har 

svært ved at tage afsked. Jeg kan ikke bryde tankerne med vittigheder. Jeg kender alle mine 

på forhånd. Din dyne ligger stadig ved siden af min. Jeg skifter stadig betrækket på begge.  

 

Jeg må være faldet i søvn. Jeg vågner til lyden af vækkeuret. Det blev ikke i nat, at vi skulle 

genforenes.  

 

 

Juryens motivering for præmiering 

Novellen skildrer en almindelig dag i en almindelig mands liv. Han går i svømmehallen, har 

venner på besøg og går i seng. Den umiddelbare handling er ikke dramatisk. På de indre linjer 

udspiller sig imidlertid et stille drama, vi kan kalde ”savn” eller ”ensomhed”. Teksten veksler 

mellem hans gøremål og replikker fra hans kone, som nu enten er død eller har forladt ham. 

Det er vi ikke helt sikre på. På denne måde flettes fortid og nutid, og vi får en fornemmelse af 

ham og dem gennem hendes replikker. Vi er særligt glade for scenen med bon’en fra Netto, 

der afslører at forfatteren mestrer en af den kreative skrivnings vigtigste grundregler: Show 

don’t tell. Lad personerne træde frem gennem deres handlinger. ”Det som jeg elsker ved dig” 

er en lavmælt, troværdig fortælling om savn skrevet i et minimalistisk sprog, der 

demonstrerer et sprogligt overskud. Som vi siger med endnu et godt dansk udtryk: Less is 

more.  

Og så er det i øvrigt også imponerende, at en kvinde kan skrive en mand så troværdigt frem. 


