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DERIND’AD - EN SPEKULATIV GRILLE
AF BO REINHOLDT

  I
Fortællingen er til, før den iklædes ord og bliver det. 
Fortælling. Af kaos til kosmos fra ord til andet.
 
  a
I Jelling er det springende punkt, at fortællingen slut-
ter, hvor skriften tager over. Men dér i overgangen 
mellem før og siden er talen dynamisk. Det handler om 
modstridende guder. Thor versus Krist.

  II
Når vi ser, bygger det på genkendelse. 
På sæt og vis fortælling.

  b
Der var engang en vej gennem Jelling. Den blev sløjfet. 
Nu er mindet om den på godt og ondt fortælling.

  III
Hvis fortællingen er sand, lyver den.

  c
Ligeså var der en slipsefabrik. Den blev nedlagt. Men 
fortællingen om den står tilbage som et begreb.

  IV
Det fortalte har sin tid til enhver tid. Undertiden over-
lever det fra tid til anden.

  d
På en café i Jelling fortæller værten generøst sine 
gæster om den sagnomspundne by. Selv over det snævreste 
hjørne af dens virkelighed spindes en ende. Æret være 
den gode fortæller.
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Hvis du går ned
ad Fredericiagade
med denne brødpose

og solen bevæger sig
som dine ben bevæger sig

døde her engang
en 22-årig ung mand

i august 1882
hverdagens håndværkerslagsmål

det er åbenbart vigtigt
med proksimitet

for at kunne sørge
men der findes mennesker

i Aleppo lige nu
der bliver pløkket
og det er svært

at forestille sig
nogen græde på gaden
ikke spis brød til

bare græd
det er trist

hvad der foregår
altid denne vold

i nyhederne
og ingen instruktioner

i hvordan vi kan smile bedre
ingen kigger længere
hinanden i øjnene

med tebirkes i munden

Caspar
Eric
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Med tebirkes i munden
kommer jeg til at sige

at jeg savner
at have min egen lejlighed

så længe har jeg levet
uden penge

at mit liv kan være
i 15 flyttekasser

engang tænkte jeg på
at begå et indbrud

men jeg har aldrig forstået
forretningsmænds behov

for at få mere på lommen
Niels Christian Vilhelm Christiansen

født i Skovgade i 1863
er bare en person

men alligevel en permanent
historisk skikkelse

vi har lært at acceptere
den forsvundne fuldmægtige

og hans grådighed
som menneskelig natur

eller vi betegner griskhed
som en følelse

der opstår på trods
af det rationelle menneske

men jeg ser ingen
af mine fattige venner

hustle hinanden på den måde
og det kan få mig til at tænke

at måske har
alle slipsemændene

bare brug for et alibi
for at slippe væk

hjemmefra deres lejligheder
men de ved ikke

hvordan de skal få det sagt
og så flygter de til Tyskland
for at undgå den forhandling
om det moderne parforhold

et tog der smadrer
gennem væggen

ind i drømmen om
det lykkelige liv
jeg længes efter

noget der er umuligt at reparere

Caspar
Eric
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Badeland af IDA JESSEN

På en mark ved Gudenåens udspring, fjernt fra 
boliger og mennesker, finder man nogle ruiner, 
der minder om giganters kar. En er bådformet, 
en er rektangulær, og et par er cirkelrunde med 
en cirkelrund forhøjning i midten. Hvad er det? 
Det ligner smukke gådefulde efterladenskaber 
fra livet i det ydre rum. Men det er bassiner 
fra Danmarks første badeland. I trediverne og 
fyrrerne var her kaffepavillon, omklædningskabi-
ner, springvand og motorbåde, der drejede rundt 
i et af de runde bassiner, og på en sommerdag 
kunne der komme 400 mennesker og bade. I dag 
vokser græsset højt på stedet. Sommeren 1947 
stod en tynd tiårig dreng og balancerede på 
kanten af det største bassin mens han så på kar-
lene, der sprang i fra vippen. Han var en genert 
dreng, udygtig til sport, kalveknæet, leddeløs 
og bleg. Men fordi det var sommer, og fordi 
det er om sommeren, at børn vokser i spring og 
forvandler sig og bliver store, hævede dren-
gen, der heller ikke kunne svømme, sig op på 
tå og sprang, og i sit spring ramte han bun-
den. Karlene løb op til den nærmeste gård efter 
hjælp. Hvorfor løb de? Hvorfor tænkte ingen på 
at redde den blege dreng på bunden af bassinet?   



EGTVEDPIGEN

Rølliken blomstrer, men du blomstrer 
ikke; den lille dreng er visnet, og du 
sidder med ham i din arm og venter. 

Du er gået så langt, gennem Europas tykke 
skove, og du brugte alle dine kræfter på 
at komme frem, men frem blev en dør ind 
til mørket. De hugger egeplanken til din 
kiste, de klæder dig i dit tøj, der viser 

din unge krop, der har givet op. 
Du giver det visnede barn fra dig, så det 
kan brændes. Så lægger du dig i kisten på 
et blødt koskind og ser op mod himlen, ser 
røllikerne stryge over den blå himmel. 

Og du venter. 

Merete 
Pryds 
Helle
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#levendebegravet 
#egtvedpigen 

#langttildanmark

Bindeballe 
Kobmandsgård
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BROEN OVER OMME Å

Marie hæver og sænker det tunge tøj over 
stenene i åen, indtil hænderne bliver 
følelsesløse. Der var is ved bredden i 
går, men vasken kan ikke vente længere. 
Brobyggeriet heller ikke. 
Ved vadestedet bærer de tømmer til. 
Pælene har stået der siden oktober, men i 
dag tager ideen form: en bro, et sted at 
krydse tørskoet over.
Marie har aldrig været ovre på den anden 
side. Hvad skulle hun dér? Og brotolden 
bliver på én rigsdaler, siger de, så det 
bliver ikke for hende. Det kommer hel-
lere til at gå den anden vej, som Farre-
boerne mener: med horder af folk, der vil 
hertil fra syd, vilde, ukendte mennesker 
fra fjerne steder som Kolding og Sønder-
borg og Slesvig.
Alligevel mærker hun et sug i brystet, 
da hun et øjeblik retter sig op, som om 
tanken allerede iler hen over plankerne. 

TRINE ANDERSEN



SOV SØDT LILLE FREDDY

De var jo ikke andet end store drenge og ubetænksomme - 
sådan begyndte det: Freddy smed en tændt cigaret fra sig som 

optakt til en kæde af brande i sommeren 1958, ligesom Vejle blev 
hærget af den store ildebrand i 1786, da skomagerlærling Hans 

Christian legede med sin nøglebøsse. En gnist slog ud og antændte 
værkstedet hos hans mester.

Freddy var på vej hjem til sine bedsteforældre i Valdemarsgade, hans 
mor var omkommet ved en trafikulykke, og han kendte ikke sin far. 
Freddy var enebarn og enspænder, dinglende fuld, ked af det og 

letsindig. Hans cigaret landede i en kælderhals med hø ved 
Den gamle Købmandsgård på Nørretorv, 
og pludselig begyndte det at brænde. 

Freddy stak af, og aviserne skrev om en pyromanbrand, fastslået af 
politiets teknikere, og således stemplet syntes han, at han lige 

så godt kunne fortsætte og gøre pyromanen til en virkelig 
farlig person. For det var jo sandt. Det føltes magtfuldt at kunne 

bestemme over ild og mennesker.

14-årige Freddy holdt byen i skak i en lang varm sommer med knap 
en snes store brande. Skomagerlærlingen århundreder tidligere 

blev idømt to års tugthus. Freddy kom på opdragelsesanstalt, in-
dtil han blev myndig. Han vendte tilbage til byen, hvor han gik 

under øgenavnet Pyroman-Freddy eller Freddy-Tændstik. 
Hans kæreste Beth serverede på Vedelsborg. Hun fandt ham død i sin 

lejlighed i Skolegade ved siden af et tømt glas sovepiller. 
40 år og træt af livet. Beth bekostede et gravsted på Nordre 

Kirkegård med en askegrå sten, en hvid marmorfugl og indskriften: 
Sov sødt lille Freddy.”

Ulrik 
Gräs

#høogcigaretter 
#sovsødt 

#vejle1958 
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