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middagsbordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne." 
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Gregers 
 
Problemerne begyndte en mandag. 
 Det gør de altid. 
 Når verden engang går under, vil den gøre det på en mandag. Sådan er det bare. 
 Gregers sad ved sit runde spisebord og stirrede ud ad havedøren. Regnen trommede mod ruden, 
og det løbende vand fik hele verden til at stå og flimre på den anden side af glasset.  
 Gregers drak en tår af sin kaffe og lod blikket glide hen over bunken af rettede stile. Det var den 
sædvanlige blanding af mere eller mindre interessante betragtninger, som hans elever havde 
formuleret. Dansktimen i dag var planlagt. De skulle snakke om stilene. 
 Han skulle af sted om ti minutter, hvis han ville nå sin bus. Ud i regnen. 
 Han sukkede og stirrede igen ud på den slørede version af verden. 
 Det var mandag. 

 



Henriette 
 
Henriette var den første.  

Det burde egentlig ikke komme bag på nogen. Henriette var nok den elev, der var tættest på at 
være død i forvejen. Altid sad hun dernede bag i klassen og stirrede tomt ud i luften. Gemt bag sin 
make-up og sit flade hår, der hang ned foran ansigtet, sad hun og lod som om, hun ikke var til stede.  
 De andre lod også som om, hun ikke var der. Gregers havde opgivet at spørge hende i timerne og 
lod hende bare sidde og passe sig selv. Så længe hun ikke forstyrrede de andre, kunne det ikke være 
hans problem, om hun fik noget ud af undervisningen.  
 Gregers havde prøvet at snakke med hende og være interesseret i hendes liv – det skulle han jo 
som klasselærer – men hun reagerede ikke på det. Hun ville ikke snakke med nogen, deltage i noget 
eller være en del af klassen. Hun sad bare på sin plads og stirrede. Ind i mellem småsov hun. 
 Gregers var ved at føre protokol og råbe elevernes navne op, da han nåede Henriettes navn. Hun 
svarede ikke på opråbet, men det gjorde hun jo aldrig, så Gregers ville bare springe videre, da noget 
fangede hans opmærksomhed. Henriette bevægede hovedet og stirrede på Sandra foran sig. 
 Bevægelsen fik Gregers til at se op.  
 ”Henriette?” 
 Hun svarede ikke, men vendte tavst blikket mod Gregers.  
 Gregers rynkede brynene og så bekymret ud.  
 Henriette var død. Hun sad bagerst i klassen og var død som en sten. Hendes øjne var blevet 
matte og gustne, hendes hud bleg og misfarvet. 
 ”Henriette?” Gregers rejste sig fra stolen. 
 Henriette udstødte et par gutturale lyde og rettede igen blikket mod Sandras nakke. Hun blottede 
tænderne.  Sandras blik flakkede et øjeblik, og hun rykkede sin stol en lille smule længere væk fra 
Henriettes bord.  
 ”Henriette, hvad laver du?” Gregers havde rejst sig og så strengt ned på hende. Han brugte 
lærerblikket, som normalt havde en vis effekt, men Henriette var ligeglad. Hendes matte øjne lod 
blikket glide langsomt forbi Gregers’ skikkelse og videre ud i klassen.  
 Det gik op for Gregers, at hun endnu ikke havde blinket. 
 ”Henriette?”  
 Gregers slog i bordet foran Henriette og ventede et forskrækket gisp, men pigen sagde ikke en lyd. 
Hun vendte bare blikket imod ham og lod det glide ned til armen. Langsomt – meget langsomt – 
lænede hun sig forover og snappede efter Gregers’ arm. 
 Gregers trådte et skridt baglæns og stirrede på sin døde elev. Det her lignede hende ikke. 
 ”Henriette, sæt dig uden for døren,” sagde han og pegede bestemt.  
 Henriette stirrede fra Gregers til døren og gryntede. 
 ”Nu,” sagde han. 
 Langsomt kom Henriette på benene og støttede sig til væggen. Hun vaklede hen mod døren, men 
Gregers overhalede hende på vejen og åbnede døren demonstrativt for hende.  
  ”Ud.” 
 Hun snusede efter ham, da hun gik forbi, og viste tænder. Gregers smækkede døren efter hende og 
gik tilbage til katederet.  
 ”Godt,” sagde han og satte sig med protokollen igen. ”Henrik?” 
 Henrik svarede spagt, og Gregers bemærkede, at eleverne var usædvanligt tavse nu. 
 ”Godt. I dag får I jeres stile tilbage og vi skal tale lidt om jeres fejl.” 
 
Henriette



Poul 
 
Poul var den næste.  
 Da Gregers dagen efter kom ind i klassen til dansktimen, sad Poul og stirrede ud i luften med 
brustne, gullige øjne og svajede på stolen. De andre elever havde rykket deres borde væk fra ham, 
så han sad i en ryddet cirkel i hjørnet.  
 Det kom egentlig ikke bag på Gregers at Poul fulgte Henriettes eksempel.  
 De vidste godt, hvordan det var fat hjemme hos Poul, så han var i virkeligheden nok bedre tjent 
med at være død.  
 Henriette var ikke mødt op. 
 Gregers sukkede og skrev et notat til sig selv. Hvis ikke hun kom i skole dagen efter, måtte han 
kontakte hendes forældre.  
 Lise sad med hånden oppe. 
 ”Ja, Lise,” spurgte Gregers. Han lød træt. 
 ”Gregers, Poul er død. Jeg bryder mig ikke om at sidde ved siden af ham, så.”  
 Gregers sukkede. Søde Lise. Artige Lise. Lille Lise, som altid rakte hånden op og tog notater i alle 
timer. Hun var Gregers’ yndlingselev, selv om man ikke måtte have sådan nogen, og det pinte ham, 
at hun altid blev så ked af det, når han skældte ud. Hun sad tit med hænderne for ørerne og tårer i 
øjnene, når han havde hidset sig op og gav en af de elever et møgfald. Hvad var det, hun plejede at 
sige? ’Gregers, hver gang du skælder ud, så dør jeg en lille smule indeni.’ 
 ”Gregers, Poul knurrer af mig!” 
 ”Poul, sæt dig ned.”  
 Poul havde rejst sig og stirrede sultent på Lise. 
 ”POUL! Sæt dig ned!” 
 Et øjeblik så det ikke ud til, at Poul havde tænkt sig at høre efter, og Gregers var lige ved at rejse 
sig op og bruge lærerstemmen, før Poul dumpede ned på stolen igen. 
 Lise rykkede sit bord lidt længere væk. Hun var lige ved at græde kunne han se. 
 ”Godt.” Gregers fandt sin taske frem og begyndte at lede efter sine papirer. Han havde lige fundet 
dem, da døren gik op, og Henriette stavrede ind.  
 ”Du kan godt gå ud igen,” sagde han.  
 Henriette stoppede op og stirrede tomt ud i klassen. 
 ”Du kommer for sent, Henriette. Så du kan godt vente uden for døren, til timen er færdig.” 
 Henriette gryntede. 
 ”Nej, du skal ikke diskutere det, du skal bare sætte dig udenfor. Nu.” 
 Henriette drejede langsomt rundt og vaklede udenfor igen. 
 ”Godt.” Gregers satte sig igen. ”Så finder I jeres ting frem.” 
 
 
Henriette 

Poul 
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Jimmy 
 
Gregers var bekymret. 
 Han sad på lærerværelset med et krus kaffe og skrev notater til sig selv om dagens begivenheder. 
Ind imellem lagde han kuglepennen, drak en tår af kruset og stirrede på opslagstavlen, mens han 
spekulerede. Hans krus var et af dem med et humoristisk slogan. ’Om vi får løn her?’ stod der, 
omgivet af grinende mennesker. Det var et sjovt krus. Et, han havde fået af sine elever engang. 
 Han lænede sig igen ind over notaterne og lyttede med et halvt øre til de to kolleger, der stod og 
sladrede om Christoffer fra 8.B. Han havde igen smadret lysstofrør i mellemgangen. Nej, der var 
ingen, der havde set det, men alle vidste jo, at det var ham. 
 Gregers lukkede ørerne. 
 Det havde været Jimmy i dag. 
 Jimmy og Poul var venner, så det var ikke så underligt, at han var hoppet med. Stendød havde han 
siddet der og savlet i klassen, omgivet af Poul og Henriette. Gregers havde lagt mærke til den bid, 
der var taget fra Jimmys hals, og havde spurgt til det, men ingen af dem havde lyst til at tale med 
ham. De havde bare stirret på ham, som om de ikke forstod alvoren.  
 De andre elever havde omrokeret bordene, så de tre døde elever sad for sig. Det var Gregers 
blevet gal over, og han havde brugt halvdelen af timen på at skælde ud. De skulle ikke selv lave nye 
pladser, når der nu var tre uger til, de skulle bytte rundt næste gang.  
 Eleverne havde brokket sig, i hvert fald de levende af dem, og Lise var begyndt at græde, og 
Gregers måtte bruge både lærerstemmen og lærerblikket for at få dem til at flytte bordene tilbage. 
Da var timen næsten gået, og de skulle have matematik. 
 Lise havde grædt længe, og Sandra havde haft tårer i øjnene, men de havde ikke turdet flytte 
bordene igen. Nu sad Sandra foran Henriette og ved siden af Jimmy, mens Lise var tilbage på sin 
plads ved Poul. 
 Gregers kløede sig i nakken. 
 Matematiklæreren, Klaus, havde lige fortalt ham, at Jimmy havde bidt Sandra i timen. Taget en 
luns af hendes arm, mens Klaus var ved at gennemgå ligninger på tavlen. Klassen havde været i 
oprør, og Klaus måtte opgive at fortsætte undervisningen. Sandra havde været til 
sundhedsplejersken og bagefter fået lov til at udfylde en gå-hjem seddel. Hun havde fået en 
forbinding på armen og var blevet sendt hjem med en seddel fra Klaus, hvor han redegjorte for det 
skete.  
 Jimmy var blevet sendt på kontoret til skideballe, men det så ikke ud til at påvirke ham. Han 
havde siddet helt roligt, mens inspektøren skældte ud, og til sidst sendte de ham hjem. 
 Pokkers også.  
 Nu skulle han bruge sin aften på at ringe til forældre og rede trådene ud.  
 

*** 
 
Senere samme aften sad han og stirrede på fjernsynet, mens programmerne gled hen over skærmen 
og oplyste stuen i skiftende farver. Samtalen med Jimmys forældre var gået som forventet. 
 Deres Jimmy var sandelig ikke død. Det måtte være noget, Gregers havde misforstået. Og han 
havde i hvert fald ikke taget en bid af Sandra. Det havde han forklaret, og det stolede de på. 
 Gregers havde forsøgt at argumentere. Han vidste rigtig nok ikke, hvordan Jimmy opførte sig 
derhjemme, men herovre i skolen var han kold, trak ikke vejret og havde ikke nogen puls. Ja, 
sundhedsplejersken havde kontrolleret det. Nej, hun var skam uddannet i Danmark. 
 Nej, Klaus havde ikke direkte set Jimmy bide Sandra, men hans tænder var blodige, og resten af 
eleverne bekræftede historien. Nej, det var ikke noget, Gregers kunne bevise.



 Det var endt, som det plejede. Jimmys mor havde skældt ud over skolens hetz mod Jimmy, og 
Gregers var til sidst bakket ud, for at få afsluttet samtalen og komme videre. 
 Nu sad han igen foran fjernsynet med den dér tomme fornemmelse i maven. Han havde forklaret 
Sandras forældre, at han havde talt med Jimmys forældre, men det virkede hult. Han vidste jo 
udmærket, at der ikke var kommet noget ud af det. 
 Han sukkede. 
 Han orkede ikke at forberede sig nu, så det blev diktat i morgen. 
 
 
Henriette 

Poul 

Jimmy 
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Sandra 
 
Da Gregers kom ind i klassen om morgenen, var bordene blevet rykket rundt igen.  
Sandra sad nu hos de døde elever og knurrede. Fire borde var placeret i hjørnet, hvor de døde elever 
sad, og resten af bordene stod tæt op ad hinanden i den anden ende af klassen.  
 Gregers skulle til at sige noget, da lugten ramte ham. En sød, vammel stank, der sneg sig ind på 
ham og fik ham til at rynke næsen i væmmelse. Det var vist nok Henriette, der var ved at blive 
dårlig. Hendes hud lignede nu dej, og Gregers fik en underlig fornemmelse af, at den havde samme 
konsistens. Hendes hår hang tjavset som altid ned over ansigtet, men det virkede mere beskidt, end 
det plejede. 
 Han kunne ikke skælde ud over at de levende elever havde rykket bordene. Han kunne faktisk 
godt forstå dem. Lugten var ikke rar. 
 ”Gregers?” Lise sad og viftede med fingeren oppe. ”Gregers? Poul og Jimmy prøvede at æde 
nogle af eleverne fra 3. i morges.” 
 De døde elever knurrede og begyndte at sidde uroligt på stolen. 
 ”Jimmy? Poul? Er det rigtigt?” Gregers havde rejst sig og så strengt ned på de to døde elever. 
 Poul sad og rokkede frem og tilbage, mens han gryntede. Jimmy gravede i sin bordplade med 
fingrene.  
 ”Jimmy, lad være med det. Det er helt nye bordplader, og du kommer selv til at betale en 
omlakering, hvis der er mærker i bordet, når du går ud af skolen.”  
 Jimmy rallede og gravede hårdere. Der lød en lille, ubehagelig lyd, da Jimmys ringfingernegl sad 
fast i et fremspring og blev revet af.  
 Gregers skulle til at sige noget mere, da døren gik op og Peter, skolens OBS-lærer, stak hovedet 
ind. Han stod med en stak papirer i hånden. 
 ”Gregers, kan vi lige stikke hovederne sammen i frikvarteret?” spurgte han. ”Jeg har lige et par 
ting.”  
 Gregers nikkede og skrev et notat i sine egne papirer.  
 ”Godt. Vi skal have diktat, så I skal rykke bordene forskudt, så I ikke kan se hos hinanden.” 
 Lises finger strøg i vejret igen. 
 ”Ja, Lise, jeg skal nok tage mig af det. Bagefter. Nu skal vi i gang med diktaten, ellers kan vi ikke 
nå det.”  
 De levende elever rykkede bordene en smule forskudt og fandt pennalhusene frem. De døde rørte 
sig ikke.  
 ”I må ikke vende papiret, før vi går i gang. Husk at skrive navn og klasse på første side – jeres 
rigtige navn, ikke hvad I kalder jer på nettet for tiden.”  
 Gregers delte diktaterne ud, mens han automatisk gennemgik reglerne.  
 ”Hvis I laver en fejl, skal I strege hele ordet over og skrive hele det rettede ord ovenover. Ja, 
Mikkel, også selv om det kun er et enkelt bogstav, der er forkert.” 
 Gregers lagde diktaterne foran de døde elever, der stirrede på papiret. Jimmy fejede diktaten på 
gulvet, mens Sandra langsomt samlede papiret op og snusede til det. Henriette reagerede ikke på 
diktaten, men det gjorde hun heller ikke, da hun var i live. 
 ”Har alle fået en diktat?” Gregers stod igen ved tavlen. ”Godt. Emnet er fugle.” 
 Gregers begyndte med vant stemmeføring at diktere, mens eleverne sad bøjet over bordene. Den 
eneste lyd, ud over Gregers stemme, var den stille lyd af kuglepenne mod papir blandet med 
ærgerlige lyde, når der blev begået fejl.  
 Gregers lagde mærke til, at Sandra var begyndt at spise sin diktat. 



*** 
 
I frikvarteret stod Peter og Gregers i en krog af lærerværelset. 
 ”Ja, jeg har et papir på et par af dine elever.” sagde Peter og bladrede lidt.  
 ”Det meste er nogle mindre ting, som jeg ikke vil gøre så meget ud af nu, men der er kommet 
klager fra lærerne i 3. klasse. De siger, at nogle af dine elever er efter de små på vej til og fra skole.” 
 Gregers nikkede og skrev ned. 
 ”De ved ikke, hvem af dem, det er, men kan du ikke tage en snak med dem?”  
 Gregers nikkede igen og gjorde endnu et notat. 
 ”Resten af tingene er mest rygter. Sophie fra 8. siger, at hendes kat er forsvundet, efter at nogle af 
dine elever kom ind i hendes have om natten. Jeg ved ikke rigtigt, om det er vores bord, men kan du 
ikke være lidt opmærksom på, hvad du hører? Jeg har snakket med forældrene og opfordret dem til 
at kontakte de andre forældre direkte, hvis de mener, der er grundlag for det.” 
 Gregers nikkede igen. Det skulle fedt hjælpe, hvis det var Jimmys forældre. 
 

*** 
 
Den aften havde Gregers lejet en stak film om de levende døde.  
 Hans elever var ved at blive fanget i noget, han ikke forstod, og han ville lære så meget han kunne 
om de vanskeligheder, de nu stod overfor. Han kunne bedst hjælpe dem, hvis han forstod dem. 
 Han sad med en kop kaffe på bordet og sit notathæfte i skødet, mens film efter film rullede hen 
over skærmen. Han måtte flere gange stoppe filmene og trække lidt frisk luft for at kunne holde det 
ud. De var barske. 
 Han kunne se, at han havde dummet sig, da han ikke lod de levende elever flytte rundt på 
bordene. Det smittede tilsyneladende. 
 Gregers tegnede kruseduller i hæftet og spekulerede. Sidste år havde de haft problemerne med 
pigernes mobning af Pernille, og nu begyndte flere og flere af eleverne at dø. Det virkede ikke 
retfærdigt. De nåede kun næsten at få et problem under kontrol, før det næste dukkede op.  
 
 
Henriette 

Poul 

Jimmy 

Sandra 
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Henrik 
 
Da Henrik døde, satte de hegnet op i klassen. 
 Gregers og pedellen havde i fællesskab udarbejdet en plan for lokalet. Det ene hjørne kunne 
omkranses af et trådhegn, så de døde elever ikke kunne genere de levende. Det havde taget hele 
eftermiddagen at blive enige, og pedellen havde brokket sig over det ekstra arbejde. I sidste ende 
var de blevet enige om planen, og Gregers havde brugt penge fra klassekassen for at finansiere 
hegnet. Det skulle der nok blive ballade over, men hellere ballade senere end nu. 
 Henrik var død dagen før. Det havde været voldsomt, for hans ene øje hang nede på kinden, og 
fingrene på venstre hånd var tygget af. Det gjorde det lidt nemmere med hegnet, for han havde 
svært ved at få fat og ruske i det. 
 Gregers stod og så ud over eleverne i klassen. De levende sad i den ene ende af klassen, så langt 
fra indhegningen, som de kunne komme, og de døde stod og ruskede i hegnet. Det larmede. 
 ”I dag,” begyndte han og prøvede at overdøve larmen fra de døde. ”I dag skal vi arbejde i 
grammatik-bogen side 23-24. I må gerne arbejde sammen to og to, og hvis I kan være stille, må I 
gerne sætte jer udenfor.”  
 Det sidste måtte han næsten råbe. Eleverne begyndte omgående at hviske sammen og danne hold. 
Som altid sad der nogle stykker tilbage uden makker.  
 ”Nej, ikke jer,” sagde Gregers, da Henriette og Sandra ruskede i hegnet. ”I må bliver herinde i 
dag.” 
 De ruskede videre i hegnet et stykke tid, men begyndte så at bladre klodset rundt i grammatik-
bogen og krølle siderne. Henrik stak sin fingerløse hånd i munden og suttede på stumperne.  
 Gregers tog et overblik over, hvem der var blevet i klassen.  
 Lise var selvfølgelig blevet, hvor hun kunne få mest hjælp. Ikke at hun havde behov for det, men 
hun gad heller ikke arbejde sammen med de andre. 
 Rikke og Miranda sad sammen ved bordet tættest på hegnet. De virkede ikke ligeså oprørte over 
de døde som de andre elever.  
 Mikkel sad ved sin faste plads i bagerste hjørne ved vinduet. Sære Mikkel. Det måtte Gregers 
selvfølgelig ikke synes, men det gjorde han alligevel. Mikkel var en stille dreng, der ikke kom godt 
ud af det med de andre drenge i klassen. Heller ikke med pigerne for den sags skyld. Så vidt 
Gregers vidste, brugte han al sin fritid foran computeren, hvor han spillede spil og lavede sære ting 
på Internettet. Gregers prøvede nogle gange at hive ham med i klassediskussionerne, men når han 
endelig blandede sig, forstod de andre ikke, hvad han sagde. Det eneste han brændte for var sine 
computerspil og rollespil, eller hvad han nu lavede, og han brugte ord, som Gregers ikke forstod. 
MMORG, cyberspace, open source, Linux. Gregers ville ønske, at han ville få andre interesser end 
de der computerspil, men drengen var ikke interesseret. 
 Mikkel gad heller ikke være sammen med de andre, men sad bare og tegnede kruseduller i bogen 
– han løste ikke opgaverne. 
 Gregers havde prøvet at sætte Lise og Mikkel sammen, men det var ingen succes. De endte med at 
sidde ved siden af hinanden og arbejde hver for sig. Sådan som de foretrak det. 
 

*** 
 
I frikvarteret måtte Gregers stoppe et slagsmål mellem Signe og en af pigerne fra parallelklassen.  
 Den anden pige nåede at forsvinde, men Signe blev tilbage.  
 ”Hvad drejede det sig om?” spurgte Gregers. 
 ”Det er den smatso,” sagde Signe med tårer i øjnene.



 ”SIGNE? Du ved godt, at jeg ikke vil høre det sprog.” 
 ”Jamen, hun er en smatso. Ved du, hvad hun gjorde, Gregers?” 
 ”Nej,” tordnede han, ”og jeg er også ligeglad. Du skal ikke tale sådan om de andre elever.” 
 Signe snappede efter vejret og blev rød i hovedet. 
 ”Jeg er ligeglad, Gregers, hun er en luder. En møg-luder!” 
 Hun havde stadig tårer i øjnene af arrigskab. 
 Gregers tog en dyb indånding. Det var en svær balancegang. Han ville ikke høre det sprog, men 
han var jo også nødt til at finde ud af, hvad de to var blevet uvenner over. 
 ”Hvad skete der?” spurgte han. 
 ”Prøv at se, hvad hun har skrevet til mig på sms.” Signe holdt sin mobiltelefon frem, så Gregers 
kunne læse.  
 Det var saftige sager. 
 Bitch og taber kunne han forstå, men han havde svært ved at afkode resten af beskeden. Sms-
sprog lignede altid russisk for ham. 
 ”Det er fordi, hun tror, jeg har været sammen med hendes kæreste, og det har jeg slet ikke,” 
oversatte Signe.  
 ”Hun skal ikke skrive sådan til mig – så smadrer jeg hende.” 
 ”Nej, Signe, det gør du ikke. Du ved udmærket godt, hvor meget ballade det vil give dig, og jeg 
vil ikke have den opførsel blandt mine elever.” 
 Signe kneb øjnene sammen og stirrede på Gregers, men hun sagde ikke noget. 
 ”Du skal ikke finde dig i at få sådan en sms, selvfølgelig skal du ikke det. Jeg vil bare ikke høre 
det sprog, heller ikke selvom det er forståeligt.” 
 Signe så ned i gulvet. 
 ”Kom, lad os gå op på kontoret og snakke med dem. De kan tage sig af det.” 
 Signe fulgte modvilligt med. 
 
 
Henriette 

Poul 

Jimmy 

Sandra 
Henrik 
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Jonas 
 
Hegnet virkede. 
 I nogle dage. 
 Så blev Gregers kaldt til samtale på kontoret. Nogle af de dødes forældre havde klaget over 
hegnet, og inspektøren var ikke tilfreds.  
 ”Du kan ikke bare isolere elever på den måde i din klasse, Gregers.” 
 ”Birger, de døde elever forstyrrer konstant min undervisning. Og det smitter. Hvis ikke jeg 
isolerer de døde elever fra de levende, jamen så har jeg endnu flere døde elever i næste uge. Jeg er 
nødt til at have en måde at adskille de to grupper.” 
 Birger så på Gregers hen over brillestellet på den dér måde, der altid gik Gregers på nerverne. 
 ”Du må ikke tage den slags initiativer uden at orientere kontoret, Gregers. På vores skole deler vi 
ikke eleverne i de levende og de døde. Der skal være plads til dem alle sammen i klassen.” 
 Gregers skar tænder. 
 ”Hvordan skal jeg undervise en klasse, hvor en gruppe af eleverne prøver at æde de andre? Er du 
klar over, hvor meget det forstyrrer?” 
 ”Det er dig, der er klasselæreren, Gregers. Det er dit ansvar at skrue undervisningen sammen, så 
du tilgodeser både de levende og de døde.” 
 Birger bankede i bordet med enden af en blyant. 
 ”Hegnet skal ned, Gregers.” 
 

*** 
 
Effekten udeblev ikke.  
 To dage efter hegnet blev pillet ned sad Jonas blandt de døde elever og gryntede.  
 Gregers var rasende. Han vidste udmærket godt, hvilke forældre der havde ringet og brokket sig, 
men nu havde han fået sat stolen for døren. Han måtte finde en løsning, hvor de døde elever ikke 
blev isoleret.  
 Stanken var begyndt at blive et problem. De døde lugtede, så vinduerne var nødt til at være åbne 
hele tiden. Gregers havde været i tænkeboks og fundet en mulig løsning på problemet med hegnet. 
 Læderhalsbånd. Store, solide læderhalsbånd, der kunne lænkes til bordene. Gregers havde fået 
pedellen til at fastmontere jernringe under bordpladerne, så med lidt god vilje og kreativ brug af 
pegepinden og tavlelinealen, kunne de døde elever lænkes hver morgen. 
 De sad stadigvæk samlet for de levende elever ville ikke være i nærheden af dem, men hegnet var 
væk. Hassan og Signe havde været ved at komme i klammeri om pladserne, da ingen af dem ville 
sidde ved siden af Henrik.  
 Oven i det hele måtte han bruge sit spisefrikvarter på Rikke. 
 Stakkels, kønne Rikke, der aldrig syntes, hun var køn/tynd/populær nok og altid var ked af det. 
Hun var kommet til ham opløst i tårer, og han var nødt til at sætte sig med hende og tage snakken. 
 Denne gang var det de døde elever.  
 De døde drenge var meget mere interesseret i at æde Stephanie, end de var i at æde hende.  
 Gregers blinkede et par gange og skulle lige vende den i hovedet, før han gik videre. 
 Hvorfor var det lige de døde drenge, hun gerne ville have opmærksomhed fra? Der var masser af 
søde, charmerende drenge i klassen, der ikke prøvede at æde andre mennesker eller var ved at gå i 
opløsning. 
 Rikke var ligeglad. De levende drenge var ikke interessante nok. De var bange for de døde. De 
døde var ikke bange for noget. De turde alt.



 Gregers forsøgte en anden vinkel. Hvis Rikke var sammen med de døde drenge, ville hun selv dø. 
Hun ville blive et af de passive, kolde, stinkende lig, der sad og fyldte i klassen nu. Var det virkelig 
det, hun ville? 
 Så tudede hun igen. Om Gregers ikke kunne lide hende?  
 Derefter gik samtalen ned ad bakke.  
 Rikke var overbevist om, at Gregers var ligeglad, også selv om han ofrede sin frokost på at sidde 
og tale med hende, og det endte som så mange andre af deres samtaler. Rikke strøg ud ad døren 
med tårerne trillende ned af kinderne, og Gregers sad tilbage med en nagende fornemmelse i 
maven. 
 Han ville så gerne kunne proppe selvtillid ind i hovedet på pigen, men sådan fungerede det 
desværre ikke. 
 

*** 
 
Jonas’ forældre ringede samme aften. 
 Om Gregers var klar over, at Jonas ikke trak vejret? 
 Jo, det vidste han godt. Nej, han måtte ikke sætte hegnet op. Ja, det havde fungeret, men reglerne 
var ikke til det. Nej, han kunne ikke smide de døde elever ud af klassen. 
 Det blev en lang aften. 
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Rikke 
 
Da Rikke sluttede sig til de døde elever, fik Gregers sat punktet på et lærermøde.  
 Der måtte gøres noget. 
 Det var ikke længere kun et spørgsmål om Gregers’ klasse – flere og flere af de andre klasser blev 
generet af de døde elever, og det var svært at komme til og fra skole uden at skulle løbe fra dem. 
Heldigvis var de døde elever så langsomme, at der endnu ikke havde været nogen alvorlige episoder 
uden for skolen, men det var blot et spørgsmål om tid. 
 Da de endelig kom til punktet på lærermødet, startede Birger med at ridse skolens politik op. 
Elever blev ikke isoleret i klasserne, der blev ikke oprettet særlige klasser for de døde og det var 
skolens pligt at få hverdagen til at hænge sammen med både døde og levende i klassen. 
 Diskussionen blev omgående kørt af sporet.  
 Annemette mente, at de døde elever var misforståede, og at man måtte kunne nå dem pædagogisk. 
Gregers påpegede, at det var svært at være pædagogisk, når folk forsøger at tage en bid af dig, men 
Annemette stod stejlt på sit. Det måtte være muligt at nå dem på en eller anden måde. Da hun 
forslog at give dem et knus om morgenen, gik diskussionen lidt i opløsning. 
 Efter rygepausen fortsatte de. Ejnar mente, at deres påklædning var problemet. Skolen måtte 
indføre et reglement for, hvad der var acceptabelt, og så måtte hver enkelt lærer efterleve det. Hvis 
man kunne få dem ud af det sjuskede tøj og de provokerende piercinger, så ville tingene ændre sig.  
 Efter en lang diskussion om hovedbeklædning og tyggegummi forsøgte Gregers at skære 
igennem. Det var ikke tøj eller tyggegummi eller piercinger, der var problemet. Problemet var, at 
eleverne døde og forsøgte at æde hinanden. Hvad skulle man gøre ved det? 
 Der kom ikke noget brugbart ud af mødet for Gregers. 
 Et udvalg blev nedsat til at udarbejde et forslag til et nyt tøjreglement, mens opfordringer til bedre 
forældresamarbejde blev noteret.  
 Gregers tænkte på Jimmys forældre og rystede på hovedet. Han måtte klare det selv. 
 

*** 
 
Dagen efter delte han en indkaldelse til skole-hjem samtale ud i klassen. Det var ekstraordinært, for 
ifølge planen var der flere måneder til den næste samtale, men Gregers og Birgitte, klassens 
engelsk-lærer, var enige om, at det var nødvendigt. 
 Flere af de levende elever så helt lettede ud, da indkaldelsen blev delt ud, mens de fleste døde 
elever ignorerede den.  
 Jeg bliver nødt til at ringe til deres forældre og kontrollere, om de afleverer den, tænkte Gregers. 
Det var dog irriterende. På den anden side var der ikke meget idé i at indkalde til samtale, hvis de 
pågældende forældre ikke dukkede op. 
 Læderhalsbåndene virkede. De døde elever blev holdt fast til deres plads, og selv om de kunne råbe 
og forstyrre, kunne de ikke rejse sig og overfalde de levende. Gregers var meget stolt af sig selv. 
 Nu håbede han bare, at der ikke kom nogen ballade med forældrene før skole-hjem samtalerne. 
 

*** 
 
Efter spisefrikvarteret kom Lise og Signe harmdirrende ned på lærerværelset for at hente ham.  
 Poul og Henriette havde igen været efter de små elever i frikvarteret, så de havde været nødt til at 
gemme sig på et af toiletterne. De havde stået udenfor hele frikvarteret og prøvet at komme ind. 



 Pigerne fulgte ham op til toiletterne i den afdeling og pegede på døren. Håndtaget var bøjet udad, 
og malingen var kradset af i store flager. Gregers stod længe og stirrede på den ødelagte dør. Han 
kunne ikke forestille sig, hvor bange de små havde været, fanget inde på det lille toilet, mens de 
døde stod og prøvede at grave sig ind til dem. 
 Han rystede på hovedet. Det var ved at komme ud af kontrol. 
 ”Hvor er de nu?” spurgte han. 
 ”På kontoret.” Lise og Signe stod med armene over kors og ventede på hans reaktion.  
 Pedellen stødte til og inspicerede nøje skaderne.  
 ”Ja, det kommer de selv til at betale for,” sagde han og rettede sig op. ”Så må Birger skrive en 
regning til dem.” 
 Gregers sukkede og hev en lap papir op af lommen, som han noterede nogle hurtige linjer på.  
 ”Jeg skal nok tage mig af det,” sagde han til pigerne og stak papiret i lommen igen. 
 Pigerne var tydeligvis ikke tilfredse med hans reaktion, for de brokkede sig hele vejen tilbage til 
klassen.  
 Det fortsatte i hans undervisning. De levende elever var mere urolige og mere forstyrrende, end de 
plejede, og Gregers blev mere og mere irriteret på dem. Til sidst gav ham dem en skriftlig opgave til 
dagen efter for at få dem til at holde mund.  
 Henriette og Poul blev sendt hjem med en seddel til forældrene. 
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Hassan 
 
Hassan var en overraskelse.  
 Gregers havde ikke regnet med at se ham blandt de døde, men han sad stille og stiv på sin plads, 
da Gregers trådte ind i klassen. 
 Hassan kom ikke særlig godt ud af det med Poul og Jimmy, så Gregers havde ikke troet, at han 
ville komme med på det døde hold. Han var smurt ind i mudder og manglede adskillige lunser i 
nakken, så det kunne være, at han havde prøvet at stikke af fra dem.  
 Han havde i hvert fald en brækket ankel, som Gregers opdagede, da Hassan rejste sig for at bide 
Signe. Den var brækket så voldsomt, at han næsten gik på stumpen med foden slæbende bagefter.  
 Gregers sukkede og skældte ud, indtil Hassan satte sig igen, og timen kunne komme i gang. 
 ”Godt. I fik en opgave for til i dag. Hvor mange af jer har ikke lavet den? Hænderne i vejret.” 
 Gregers noterede de skyldige på et stykke papir, mens undskyldningerne blev rullet frem. Et 
øjeblik efter stoppede han midt i et ord. 
 ”Sandra har spist din hund?”  
 Dorthe nikkede med tårer i øjnene, og Gregers kastede et blik på Sandra. Hun så godt nok mere 
massiv ud, end hun plejede, og hendes hage var smurt ind i noget brunt. Gregers var stille et øjeblik, 
mens han overvejede, om det var en god undskyldning eller ej, men endte med at give hende 
udsættelse til næste. 
 

*** 
 
I frikvarteret kom Annemette over til ham på lærerværelset. Hun så bleg ud. 
 ”Gregers, jeg må lige tale med dig,” sagde hun og førte ham af sted. De fandt en af 
sladderkrogene på skolen – et af de steder man kunne sidde og hviske i fred uden risiko for at blive 
overhørt af dem man sladrede om. Annemette virkede nervøs og spejdede hele tiden rundt for at 
sikre sig at de var alene. 
 ”Jeg vil vise dig noget,” sagde hun alvorligt og smøg sit ærme op. 
 Gregers stirrede på den blodige forbinding, hun havde på underarmen.  
 ”Det skete i går,” sagde hun lavmælt. ”Jeg hev Jonas til side for at snakke med ham. Jonas er 
sådan en god dreng, så han behøver jo ikke rende sammen med de døde, vel? Det prøvede jeg at 
forklare ham, men det var tydeligvis ubehageligt for ham. Han prøvede at ignorere, hvad jeg sagde, 
og se lige igennem mig, men jeg tror virkelig, jeg var ved at trænge igennem til ham.” 
 Gregers stirrede på blodet. Hun var blevet bidt. 
 ”Det gik godt, lige indtil jeg lagde armen på hans skulder. Set i bakspejlet burde jeg nok ikke have 
gjort det. Det er lidt voldsomt for ham, når folk viser nærhed på den måde, så han reagerede ved at 
bide mig.” 
 Gregers hørte kun efter med et halvt øre. De havde bidt en lærer. En lærer. 
 ”Jeg har ikke tænkt mig at melde ham eller sige noget om det til andre, men jeg ville vise det til 
dig,” sagde Annemette. Hun så bleg ud. Som om hun var syg. 
 ”Du skal nok være opmærksom på ham, Gregers. Han har nogle store problemer.” 
 Ja, tænkte Gregers, han er ved at rådne op og spiser menneskekød. Men det var ikke nogen 
konstruktiv måde at tænke på.  
 Han takkede Annemette og gik over på kontoret. Han var nødt til at få ledelsens opbakning til 
nogle nye tiltag. 



 Til hans overraskelse var Birger meget imødekommende. Han kunne godt se, at der burde gøres 
noget ekstraordinært og foreslog endda selv, at klassen tog på ekskursion i næste uge. F.eks. 
onsdag. Så ville skolen reservere buskortet til dem, og de kunne tage på museer hele dagen. 
 Gregers åndede lettet op. Endelig begyndte Birger at forholde sig til problemerne. Birger 
brokkede sig ikke engang over at skulle skaffe vikardækning til Gregers’ andre timer om onsdagen. 
 Da han gik fra kontoret, havde han ikke længere en knude i maven. Nu skulle han bare foretage en 
ubehagelig opringning til Hassans forældre og få sat en jernring i hans bord.  
 Det spøgte alligevel i baghovedet på ham hele dagen. 
 Jonas havde bidt hende. 
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Miranda 
 
Ingen blev overraskede, da Miranda kom i skole et par dage efter og var død. 
 Hun havde længe været vild med Jimmy, selv om Jimmy nu var lænket til et bord, og Gregers 
flere gange måtte stoppe ham med vold, når han prøvede at æde de andre. 
 Miranda var ligeglad. 
 Det gjorde ham næsten mere interessant. Hun ville sidde ved siden af ham, så Gregers havde 
skaffet en plexiglasskærm fra fysiklokalet. Den blev normalt brugt, når fysiklærerne skulle lave 
’farlige’ forsøg foran eleverne, men Ejnar havde ikke brugt den i årevis. Han havde fået pedellen til 
at montere den på siden af Jimmys bord, så Jimmy ikke direkte kunne nå Miranda. 
 Alle var bekymrede. 
 Gregers talte med hende, hendes forældre talte med hende, hendes forældre talte med Gregers, 
men intet hjalp. En dag kom Miranda bare ind i klassen med slæbende skridt og brustne øjne og 
satte sig stift ved siden af Jimmy. 
 Det var en skam. Hun var ellers sådan en sød pige. 
 Gregers’ tanker var langt væk, mens de gennemgik brugen af mindmaps. Han var bekymret.  
 Annemette havde været sygemeldt i to dage nu, og han havde en fornemmelse af, at tingene var 
ved at skride for ham.  
 Poul og Henriette var kommet i skole igen. De havde været hjemsendt i to dage som straf for at 
ødelægge toiletdøren, men nu var de tilbage.  
 Forhåbentlig havde de lært lektien. 
 

*** 
 
Om eftermiddagen gik Birgitte og Gregers og gjorde klar til skole-hjem samtalerne. 
 De havde indkaldt samtlige forældre og ringet til dem, der ikke havde svaret. Det så ud til, at de 
fleste forældre ville komme. Gregers kunne godt lide Birgitte. Hun havde en praktisk tilgang til 
forældrene, som virkede godt, når man sad ved bordet. 
 Det var vigtigt, at samtalerne var formelle på den uformelle måde, så det skulle jo være hyggeligt. 
Gregers og Birgitte havde lavet både kaffe og the, men var kommet i tvivl om slikket. 
 Der var selvfølgelig altid en skål slik, som eleverne kunne tage af, men nu var en tredjedel af dem 
jo døde og spiste ikke slik. De havde så en skål råt kød til dem, men det skabte bare endnu et 
problem. Hassan var jo også død, og de vidste ikke rigtig, om de skulle servere en tredje skål med 
halal-kød, eller om det ville få ham til at føle sig anderledes end resten af klassen. De var ikke 
interesserede i at skabe kulturelle skel mellem eleverne, men omvendt vidste de, at nogle af de 
andre forældre ville protestere, hvis al kødet var halal-slagtet. 
 Til sidst lavede de tre skåle. 
 Gregers læste sine noter. De skulle diskutere de enkelte elevers niveau og problemet med de døde 
elever. Birger havde også givet ham et papir med skolens visioner for læring og bedt Gregers om at 
præsentere det for forældrene, men Gregers regnede ikke med at bruge for meget tid på det. 
 Nu håbede han bare, at de døde elevers forældre var til at tale med. 
 

*** 
 
Samtalerne tog hårdt på Gregers.



 De levende elevers forældre var sure og forlangte, at skolen greb hårdere ind over for de døde, 
mens Gregers og Birgitte måtte forsvare en politik, de ikke var enige i. Enkelte antydede endda, at 
Gregers var med til at skabe problemerne. Det ramte ham hårdt.  
 Det værste var de døde elevers forældre. 
 Nu havde Gregers forberedt den helt store tale og dialog med dem, og så sad de bare der og 
stirrede stift ud i luften. Gregers havde forklaret, hvordan de døde elevers adfærd var uheldig, men 
når forældrene så også var døde, så endte de bare med at sidde der og stirre på hinanden. 
 De kunne tilsyneladende ikke se noget forkert i at æde de andre, eller også hørte de bare ikke 
efter. Det var lidt svært at bedømme, når de bare sad og stirrede på den måde, hvis ikke de fulgte 
Gregers’ bevægelser med sultne øjne.  
 Gregers var glad for, at de havde kød-skålen, men da de havde fået de sidste af de døde forældre 
gennet ud med pegepinden og en stol, var de ikke kommet meget tættere på en løsning. 
 De blev en halv time længere for at tale tingene igennem over en kop kaffe og tørre op efter 
forældrene. Hassans mor havde været frisk, for hendes sår blødte stadig ud over gulvet.  
 De var enige om, at alle tiltag er afhængige af forældrenes engagement, så de måtte prøve at finde 
en måde at nå de døde forældre på.  
 Gregers tænkte længe over situationen den aften. 
 Han havde mistet en tredjedel af sin klasse til de døde nu. Han ville ikke miste flere. Længe sad 
han og tegnede diagrammer og lavede noter, mens han afprøvede sine idéer. Det var svært både at 
tage hensyn til de levende elever og samtidig ikke komme på kant med reglerne. Han havde det helt 
fint med at bøje reglerne, når det var nødvendigt, men det gav problemer helt at bryde dem. 
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Mikkel 
 
Dagen efter skole-hjem samtalerne var Mikkel død.  
 De måtte have fanget ham på vej hjem fra samtalerne, for han havde været levende aftenen i 
forvejen. 
 Gregers stirrede på den døde Mikkel og spekulerede lidt. Mikkel var outsideren i klassen. De 
andre gad ham ikke, og han gad ikke de andre. Måske var det ikke kun en skidt ting, at han var død. 
I det mindste havde han nu noget at være fælles med de andre døde elever om.  
 Det kunne være hans åbning til et fællesskab. 
 Efter han havde overtalt Mikkel til at tage læderhalsbåndet på og være lænket til bordet, kunne 
timen komme i gang. Gregers havde knækket pegepinden under overtalelsen, så han måtte pege 
med tavlelinealen i stedet, mens han gennemgik digtanalyse på tavlen og forsøgte at få eleverne til 
at forstå de finere nuancer i lyrik. 
 Lise var som altid meget aktiv, og Gregers måtte hurtigt holde op med at spørge hende for at give 
de andre en chance. Nu slog han ned på må og få, selvom han undgik de døde elever. De svarede 
aldrig, så han gad efterhånden ikke spørge dem. 
 Kim var ved at blive en belastning.  
 Gregers var sikker på, at Kim havde ADHD i en eller anden form, for han fløj altid rundt i 
klassen. Hvis ikke han talte som et vandfald eller kravlede rundt under bordet, trommede han med 
blyanterne eller fandt andre måder at forstyrre på. Det var svært, for Gregers kunne godt lide ham. 
Han var en intelligent dreng, men han kunne bare ikke fungere i en klassesammenhæng. Ikke når 
der var tavleundervisning og fælles beskeder. Og slet ikke med ni døde elever i klassen, der 
knurrede og savlede på bordene. 
 Hvis bare der kunne falde lidt ro på ham, så ville han kunne bruge sit talent.  
 Gregers blik gled over til de døde elever, før han hurtigt så tilbage. 
 Sådan kunne man ikke tænke. 
 

*** 
 
I spisefrikvarteret blev lærerne orienteret af Birger.  
 Peter og Ulrikke fra 3.C. var forsvundet. Deres forældre havde kontaktet skolen og spurgt, om 
nogen havde set dem eller havde en idé om, hvor de var henne. Politiet var tilkaldt og efterforskede 
sagen, men havde ikke nogen spor endnu. 
 Gregers rynkede panden og lænede sig tilbage i stolen.  
 Han tog en langsom slurk af sin kaffe, mens han tænkte. Bortset fra Mikkel havde de døde elever 
været usædvanligt rolige i dag. Som regel hev og sled de i kæderne og ville æde de andre, men nu 
havde de siddet stille og stirret ud i luften. Som om de ikke var sultne. 
 Gregers satte koppen fra sig og tog en beslutning. Han måtte fortælle Birger om sin mistanke. 
 

*** 
 
Han måtte bruge sin mellemtime på Signe. 
 Da de døde holdt sig i ro, blussede de normale problemer i klassen op. Signe var ked af det igen.  
 Stakkels Signe. Hun kom fra et af de hjem. Hendes kærester var altid 10 år ældre end hende, og 
hun udkæmpede en ondskabsfuld krig mod sin mor på daglig basis. Hendes karakterer var i bund, 
og Gregers var bekymret for hende. 



 Hun fik snakken igen. Det skulle nok gå. Hun skulle nok klare den og blive til noget. Hvis bare 
hun tog sig lidt sammen og prøvede, så ville tingene ordne sig. Det kunne godt være, at hun havde 
det hårdt lige nu, men en dag ville hun se tilbage på det hele og glæde sig over, at det gik godt 
alligevel. 
 Han var god til snakken. Nogle gange var han lige ved selv at tro på den. 
 Da Signe gik igen, var hun holdt op med at græde, og Gregers havde en bedre fornemmelse i 
maven. Han kunne godt lide at hjælpe ungerne, han ville bare ønske, at han kunne trylle. Han kunne 
se Signes fremtid tydeligt – han havde set den ofte nok i sine klasser – og han var ikke sikker på, 
hvad han ville foretrække. Med mindre der skete noget drastisk, ville hun være gravid, før hun 
fyldte 20 år, sandsynligvis med en eller anden stodder, der tævede hende og bollede udenom. 
 Han ville så gerne kunne række ind i hendes liv og ændre retning på nogle ting, men han var kun 
et menneske. Signe måtte følge sin egen vej. 
 Han drak sin kaffe ud og gik ned i klassen igen for at have dagens sidste time. 
 Da han kom derned, opdagede han, at Mikkel sad for sig selv igen. De andre døde elever undgik 
ham. 
 Gregers sukkede. 
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Kim 
 
Ekskursionen var et helvede. 
 Gregers og Birgitte var taget af sted fra skolen om morgenen og skulle med bussen ind til byen. 
De skulle forbi et museum med en rundvisning, og eleverne skulle have tid til at købe ind. Som 
regel var ekskursioner gode, men Gregers’ værste frygt var blevet virkelighed.  
 Eleverne var totalt uregerlige.  
 Specielt de døde var svære at have med at gøre.  
 De havde ellers lagt en snedig plan. Hvert læderhalsbånd var forbundet til det næste halsbånd med 
en kæde. De døde elever måtte gå på række, hvis de ville fremad.  
 Det hjalp i starten. I bussen kunne de døde råbe og knurre, men de kunne ikke få fat i de levende 
elever. Både Gregers og Birgitte havde taget lidt ekstra med til turen. Gregers havde medbragt et 
boldtræ fra idræt til at holde styr på de værste af dem, og Birgitte havde lånt en hammer af sin 
mand.  
 Det var selvfølgelig imod reglerne, men Gregers turde ikke tage de døde med, hvis ikke han havde 
en chance for at gribe ind over for dem. 
 Busturen havde været belastende, men overkommelig. De døde råbte op og var uregerlige, men 
sammenkædningen af halsbåndene virkede, og ingen kom i fare. Rundvisningen på museet havde 
også været en succes, for de døde var slet ikke kommet ind. Gregers havde lænket dem til et 
cykelstativ ude på gaden og stod vagt med boldtræet, mens Birgitte fulgte de levende elever rundt 
på museet. Det var en god arbejdsfordeling, tænkte Gregers. De døde forholdt sig rimelig i ro, og de 
fleste andre museumsgæster valgte at stille deres cykler i det andet stativ. 
 Det var under elevernes shopping at tingene gik galt. 
 Hassan var langsommere end de andre døde, fordi han gik rundt på stumpen af den ene ankel. 
Foden var røget af et par dage i forvejen, og nu humpede han usikkert rundt efter de andre. Midt på 
gaden var han pludselig faldet så lang han var og havde hevet Henriette med i faldet. Henriette var 
blevet helt opsvulmet efterhånden som dagene gik, så hun reagerede endnu sløvere end hun plejede. 
De faldt. 
 De døde elever endte i en stor, sammenfiltret bunke på fortovet og gryntede arrigt. To 
forbipasserende stoppede og ville hjælpe dem op igen. Gregers råbte en advarsel og forsøgte at 
springe imellem, men det var for sent. Jimmy og Sandra fik fat og bed de arme mennesker, så 
blodet flød, og Gregers måtte gøre flittig brug af boldtræet for at få dem til at slippe igen. De andre 
døde ville ikke snydes, og lige pludselig stod Gregers midt i et oprør. Birgitte stødte til og kun i 
fællesskab kunne de få de døde beroliget igen. Da havde Sandra mistet sit ene øje, og Pouls hoved 
var helt fladt i den ene side. 
 Kim havde forsøgt at hjælpe, men kunne ikke komme til.  
 Gregers undskyldte mange gange over for de to forbipasserende, men de var meget oprørte og 
ville vide, hvilken skole Gregers kom fra. Det fortalte han pligtskyldigt og undskyldte igen. 
 Han kunne jo nok ikke skaffe den manglende luns tilbage, men hvis den dukkede op, skulle han 
nok kontakte dem. 
 Efter den episode var stemningen ødelagt og turen hjem foregik i tavshed.  
 

*** 
 
Da de kom tilbage til skolen, sendte de eleverne forskudt hjem. De levende fik fem minutters 
forspring, så de ikke skulle løbe spidsrod mellem de døde ude ved cyklerne eller på gangstierne. 
Gregers vidste ikke om han måtte holde de døde tilbage på den måde, men han havde ikke tænkt sig 



at spørge om lov. Han måtte tænke på de levende. Selvfølgelig havde han samme ansvar for de 
døde elever, men ind imellem handlede det altså bare om at begrænse skaderne. 
 Kim havde set bleg ud, da han gik, og Gregers var blevet bekymret igen. Kim havde prøvet at 
hjælpe, da de døde gjorde oprør, og Gregers var bange for, at han var blevet bidt. 
 Det var først bagefter, da Gregers kom ned på lærerværelset, at han hørte, der havde været besøg 
fra den kommunale DSS samme dag. 
 Den Sociale Styringsgruppe, der før omlægningen hed Dialogudvalget (den tidligere 
Trivselskomite), tog rundt på skolerne en gang om året for at undersøge, hvordan skolen levede op 
til de kommunale målsætninger for trivsel og udviklingsarbejde.  
 Gregers var rasende. 
 Det var ikke et tilfælde, at han var sendt på ekskursion med sin klasse samme dag DSS var på 
skolen. Han var på nippet til at marchere ind på Birgers kontor og give ham en skideballe, men 
Ejnar fik talt ham til ro. DSS havde ikke været rundt på skolen og møde eleverne – de havde været 
på en rundvisning i de nye EDB-lokaler og var så gået til møde på kontoret. 
 Gregers kogte stadig indvendig.  
 Han ville gerne have vist DSS de døde elever og de tiltag, skolen havde gjort. Det var som at slå i 
en dyne. Kunne de ikke se problemet? 
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Annemette 
 
To dage senere stod Gregers bøjet over kopimaskinen. Det var 15 minutter før dagens første time, 
og han var i dårligt humør. Han havde sovet skidt. Kim have ikke været i skole de sidste dage, så 
Gregers frygtede for ham. Han var ved at miste sine elever. 
 Oven i det hele var den bog, han havde bestilt til klassen, ikke kommet, så nu måtte han stå og 
kopiere første kapitel til ungerne, før de kunne komme i gang. 
 Og som altid når man har travlt gik kopimaskinen hele tiden i stå.  
 Gregers havde lige bandende hentet endnu et sammenkrøllet papirstop ud fra dens varme, 
mekaniske indvolde, da en stemme fik ham til at fare sammen. 
 ”Det er simpelthen ikke i orden, Gregers.” 
 Gregers holdt vejret og smed det sammenkrøllede papir i skraldespanden, før han vendte sig mod 
stemmen.  
 Det var Karen – lærerværelsets skræk.  
 ”Det kan ikke være meningen, at du skal stå her og blokere kopimaskinen for os andre, bare fordi 
du ikke har planlagt ordentligt,” vrissede hun og vred det bundt papir, hun stod med i hånden. 
  Gregers kunne mærke vreden ulme i maven, men ignorerede den. 
  Karen – eller Dragen, som de kaldte hende, når hun ikke hørte det – underviste de store elever i 
fransk. Hun var også gift med tillidsmanden og derfor ikke nem hverken at fyre eller irettesætte. 
 ”Kan man snart komme til?”  
 Gregers tog en dyb indånding. 
 ”Nej, maskinen vil ikke makke ret. Det kommer til at tage lidt tid.”  
 Karens mund snerpede sammen et øjeblik, før hun fortrak igen. Hun ville vende tilbage. Det 
vidste Gregers af bitter erfaring, og han kunne forberede sig på stikpiller og spidse bemærkninger 
de næste to uger. Man krydsede ikke ustraffet Dragens vej. 
 Gregers fnøs indvendigt og vendte sig igen mod kopimaskinen – han havde ikke tid til Karens pis 
nu. Ikke når eleverne døde omkring ham. 
 

*** 
 
Timen gik trægt.  
 De levende elever protesterede over at få kopier i stedet for bogen, men accepterede det 
modvilligt efter en kort diskussion. Det kom bag på Gregers, for der var normalt mere liv i dem. Nu 
var de levende elever selvfølgelig også ved at være i undertal. De døde sad bare og stirrede ud i 
luften med papirerne liggende foran sig.  
 Gregers ignorerede dem og prøvede at gennemgå introduktionen til bogen med resten af klassen. 
Han var meget opmærksom på den tomme stol, der stod bagerst i klassen. Kims stol. 
 

*** 
 
I spisefrikvarteret sad Gregers og talte med Signe igen. Hun var ked af det. 
 Hun havde igen haft et sammenstød med sin mor og påstod, at hun nu var smidt ud hjemmefra.  
 Gregers prøvede at trøste hende, men det var svært. Han havde ikke nogen gode råd – ikke for 
alvor. Ikke nogen der virkede.  
 Nu var tingene kørt op i en spids, og Signe havde taget en beslutning. Hun gad ikke mere. Hun 
ville være en af de døde.



 Gregers var forfærdet. Det kunne hun ikke mene. De døde var ikke interesseret i hende – ikke som 
person. De døde drenge så hende bare som et stykke kød, ikke andet. 
 Signe var ligeglad. Hendes kæreste havde lige slået op, så nu gad hun ikke mere.  
 Gregers kæmpede. Han ville ikke miste endnu en elev til de døde. Ikke på denne måde. Han 
argumenterede, han manipulerede, han brugte alle tricks i sit lærer-repertoire. Han spillede på 
skyldfølelse, stolthed og oprør.  
 Ind imellem kunne han overraske sig selv – han var ret god til at få de unge til at makke ret. 
 Signe trak lidt på det, men hun ville give sin mor endnu en chance. Bare en enkelt. 
 Da hun gik ud til Simon ved skuret for at ryge, sad Gregers lidt og overvejede situationen.  
 Han burde ringe til Signes mor og tale med hende om situationen, men han havde ikke lyst. Han 
brød sig ikke om hende. En mor, der kaldte sin egen datter for luder, havde han meget lidt respekt 
for. Nogle mennesker burde ikke få børn. Det var en kedelig konstatering, han havde gjort i sin 
karriere.  

Han var på vej tilbage til lærerværelset, da han hørte et brag fra bogdepotet.  
 Irriteret skubbede han døren op, klar til at give en skideballe, da han fik øje på en velkendt ryg.  
 ”Annemette? Du er tilbage?”  
 Annemette svarede ikke, men ravede rundt på sin hylde og væltede flere bøger ned. Hendes fingre 
dansede hen over bagvæggen, mens hun forsøgte at holde balancen. 
 ”Er du blevet frisk igen?” spurgte Gregers og fik en grynten som svar. 
 Han trak på skuldrene og lod døren falde i igen, før han gik videre til lærerværelset. Først en kop 
kaffe og en stol, så kunne han snakke med Annemette bagefter. 
 Selv Dragens stikpiller kunne ikke genere ham nu. Han var for træt. 
 Og det var endelig weekend. 
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Malene, Nikolai, Simone 
 
Weekenden blev ødelagt for Gregers. 
 Allerede fredag aften ringede Jimmys forældre til ham, midt i krimien på TV2, for at klage. 
Gregers tog telefonen og ønskede sekundet efter at han havde slukket for den. 
 Jimmys forældre var rasende.  
 Et par af eleverne fra skolen, blandt andet Signe fra Gregers’ klasse, havde lavet en hjemmeside, 
hvor de hængte de døde elever ud. De fleste af eleverne havde profiler på forskellige chat-steder på 
nettet, og problemet med hade-sider var begyndt at dukke op på skolen. 
 Jimmys forældre talte om politianmeldelser og retssag, hvis ikke Gregers fik hetzen mod Jimmy 
stoppet. Gregers forsøgte at forklare dem, at hvad eleverne foretog sig uden for skolen, uanset hvor 
groft det måtte være, ikke var noget, han uden videre kunne blande sig i. 
 Efter at have stået med telefonen i hånden og nikket træt til Jimmys mors skideballe i fem 
minutter, tilbød han at kontakte Signes forældre. 
 Nej, han ville ikke bruge den slags ord. Nej, det kunne han ikke kalde sin egen elev. Ja, han ville 
gøre sit bedste for at løse situationen uden politianmeldelse.  
 Da han lagde røret igen, rystede hans hænder af arrigskab. Midt i filmen. Midt i filmen ringede de. 
Det var kun fordi han ikke ville have at Signe blev anmeldt til politiet, at han havde tilbudt at blande 
sig. Signe havde det hårdt nok derhjemme uden at blande politiet ind i det. 
 Og nu skulle han ringe til Signes mor. Noget, han ellers altid prøvede at undgå. 
 Gregers gik hen til havedøren og åbnede den. Den friske aftenluft omsluttede ham, da han trådte 
ud på terrassen, og han tog en dyb indånding. Han havde glædet sig til den film. 
 Der var ingen grund til udskyde det mere end højst nødvendigt, så han gik tilbage og ringede op. 
 Telefonen havde kimet nogle gange, før Signes mor tog den. Gregers kunne med det samme høre, 
at hun havde drukket igen.  
 Stille og roligt forklarede han situationen. 
 Nej, det var ikke i orden at lave den slags hadesider. Nej, heller ikke selvom de pågældende elever 
var døde og havde prøvet at æde de andre. Det må de selvfølgelig ikke, men derfor må de levende 
altså heller ikke køre en hetz imod dem. 
 Nej, det var sikkert ikke Signes idé. Nej, han syntes ikke, hun skulle straffes, hun skulle bare tage 
hjemmesiden ned. Nej, det var en rigtig dårlig idé – og desuden var det ulovligt. Ja, også selvom det 
var hendes egen datter. Nej, det havde det været i mange år efterhånden. 
 Gregers var ikke mindre sydende, da han lagde på denne gang. 
 Af alle modbydelige, fordrukne …  
 Han kunne ikke fordrage at tale Signes mor ned, når hun var fuld og aggressiv. Ude på terrassen 
igen stod Gregers og nippede til sin kaffe. Han kunne ikke komme tilbage til filmen. Den var 
ødelagt. Han sukkede og så skyerne drive hen over himlen, mens buskene svajede i vinden, og 
aftenkulden sneg sig ind på ham. 
 Stakkels pige. 
 

*** 
 
Lørdag formiddag, da Gregers lige var kommet ud af badet og stod med håndklædet om livet, 
begyndte telefonen at kime igen. 
 Det var Malenes mor.  
 Jimmy og to andre døde drenge fra klassen havde været efter Malene fredag aften, da hun kom 
hjem fra en fest. Hun havde fået nogle skrammer, men var mere chokeret end skadet. 



 Gregers lovede at tage sig af det. 
 

*** 
 
Klokken halv to, da Gregers lå på sofaen og tog en lur, ringede Nikolais mor. 
 Jimmy og en anden dreng havde været i slagsmål med Nikolai, og han have været på skadestuen. 
De havde overvejet at politianmelde det, men valgte at lade være, hvis Gregers ville tage det op 
med Jimmys forældre. 
 Gregers skar tænder, men lovede at gøre sit bedste. Det kunne jo være, at de var til at tale fornuft 
med. 
 

*** 
 
Det kom ikke som den store overraskelse, da telefonen igen ringede under aftensmaden. 
 Det var Simones far. 
 Simone var ikke kommet hjem aftenen før. Hun havde været til fest med nogle af de levende 
elever fra klassen, men der var ingen, der havde set hende efter festen, og nu gik der alle mulige 
rygter om, at nogle af de døde var dukket op og havde lavet ballade. 
 Gregers skrev hurtigt ned på sit arbejdspapir og fik så mange detaljer som muligt. Det var strengt 
taget ikke hans opgave at opspore elever, der forsvandt i fritiden, men han kunne ikke lade som 
ingenting. Det var jo Simone. 
 Det var med tungt hjerte, at Gregers tastede Jimmys forældres nummer ind på telefonen. Jimmys 
mor svarede med det samme, og Gregers kunne høre, at hun var klar til kamp. 
 Ja, der havde jo været nogle forstyrrelser i weekenden, hvor Jimmy tilsyneladende blev nævnt. 
Nej, det var jo ikke i skoletiden, og Gregers var som sådan ikke involveret. Nej, det var ikke en del 
af hans arbejde at blande sig i, hvad der foregik i fritiden. 
 Gregers var tavs et øjeblik, mens stemmen i telefonen steg en oktav. Nu truede hun Gregers.  
 Hvis ikke hetzen mod Jimmy blev stoppet omgående, ville hun flytte ham til en anden skole. En 
meget bedre skole. 
 Gregers stirrede på en plet på væggen over sofabordet, mens han fordøjede den oplysning.  
 ”Det er jeg ked af at høre,” løj han. 
 Da samtalen lidt efter var ebbet ud og Gregers havde lagt på, lod han sig dumpe ned i lænestolen 
og så op i loftet. I guder, hvor var han træt. 
 Det undrede ham altid, når forældre brugte flytte-skole-argumentet som en trussel. Havde de 
forventet han skulle være nervøs for det? Det var da en gave fra himlen, hvis det var noget. 
 Han rakte ud efter telefonen igen og begyndte at ringe tilbage til Simones, Nikolais og Malenes 
forældre. 
 Han var så træt. 
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Simon 
 
Mandag begyndte Gregers at tage boldtræet med i skole hver dag. 
 Gemt i hans taske lå det klar med frisk tape på grebet så man fik bedre fat. Gregers var ikke bange 
for de døde elever – han var bare opmærksom. 
 Dagen startede ellers dårligt – han havde sovet over sig og var lige ved at komme for sent på 
arbejde. Da han endelig nåede frem, skulle han lige nå en enkelt kop, før klokken ringede, og 
skoldede munden på nybrygget kaffe.  
 Indvendigt bandende og svovlende marcherede han gennem gangene til sin klasse og holdt sig for 
munden. Han overhalede Annemette, der gik med stive, slæbende skridt ned mod 3. klassernes 
område, før han skyndte sig ind i klassen.  
 Det tog ham de første 10 minutter at få de døde elever bænket med deres halsbånd låst fast og 
yderligere 5 minutter at få de levende elever ned fra skabene og reolerne, hvor de havde søgt 
tilflugt. Flere af de levende havde tårer i øjnene og Gregers følte samvittigheden gnave. Det burde 
ikke være sådan. Han skulle være kommet tidligere og have låst de døde fast efterhånden som de 
kom i skole.  
 Irriteret krydsede han de fremmødte af og lagde til sin store ærgrelse mærke til Kim, der nu sad 
bænket med de døde og stirrede rundt med tørre, sprukne øjne. 
 Så røg Kim også uden for rækkevidde. 
 Der var intet spor af Malene, Nikolai eller Simone. Til gengæld var Jimmy heller ikke at se nogen 
steder, så hans mor havde åbenbart gjort alvor af truslen. Tak Gud for små velsignelser, tænkte 
Gregers og fandt bogen frem. 
 ”Godt, I finder jeres læsebog frem og slår op på side 27. Lise, kan du fortælle, hvad der skete i 
sidste kapitel?” 
 Lises lille, klare stemme gav et referat, perfekt som altid, og Gregers rejste sig med bogen i 
hånden for at pege nogle frivillige ud. Der var ikke mange tilbage. 
 ”Signe, vil du læse det første stykke på side 27?” 
 Signe gik tøvende i gang, mens Gregers gik rundt i klassen og lyttede. Da Signe var nået halvvejs 
igennem afsnittet, løb en råbende elev forbi det åbne vindue og forstyrrede både hende og Gregers. 
Det lignede en af de små. 
 ”Ja, tak. Simon, vil du fortsætte?”  
 Simon protesterede, men Gregers lod ham ikke slippe. Simon. Altid med en smøg i kæften ude 
ved skuret. Altid en provokerende bemærkning og en masse dumme ting, han fik sat gang i. De 
fleste andre lærere kunne ikke fordrage Simon, men Gregers havde det godt med ham.  
 Han tog sig ikke af Simons attitude, for han vidste, hvad der var indenunder. Simon var en meget 
bange, lille dreng. Smøgerne, gangster-manérerne, hele hans hårdkogte attitude – det var et rent 
røgslør. 
 Det var egentlig trist. Det var ikke mærkeligt, at knægten var forvirret med de forældre. Endnu et 
eksempel på Gregers’ idé om, at det burde kræve en tilladelse at blive forældre. 
 Mens han stod i sine egne tanker og hørte på Simons hakkende og stammende oplæsning, strøg 
endnu en lille elev forbi vinduet, denne gang vildt skrigende. 
 Gregers trampede over og lukkede vinduet for at få fred. Han kastede et blik ud af vinduet for at 
se, hvem der havde opsyn med de støjende elever, og fangede et glimt af Annemettes ryg. Hun 
havde godt fat i en sprællende elev, så der var tilsyneladende styr på det.  
 Gregers vendte sig igen mod klassen og nikkede til Mads som den næste. 
 Han kunne ikke lade være med at stirre på Pouls flade hoved.  
 Der var begyndt at sive en gul, stinkende væske fra det.



*** 
 
 
I frikvarteret fik Gregers et chok.  
 Han var på vej ned til lærerværelset, da han mødte tre elever fra 7. årgang. Blege og stive gik de 
rundt og blottede tænderne, da han nærmede sig. Han knugede boldtræet i hånden, da han gik forbi 
dem, men de var stadig for langsomme til at nå ham, og han fik ikke brug for at skælde dem ud. 
 Det breder sig, tænkte han og satte farten op.  
 Det breder sig.  
 Han stoppede op i mellemgangen og kastede et blik ud af vinduet. Skuret derude var næsten 
omringet af døde elever, både hans egne, men også fra andre årgange, og han kunne se nogle af dem 
slås for at komme til. Han rynkede brynene og kiggede efter gårdvagten. 
 Det måtte han huske at nævne på lærerværelset. 
  

*** 
 
Da Gregers kom tilbage efter spisefrikvarteret, lå Simon død på gulvet.  
 Det måtte være Simon. Gregers kunne kende ham på tøjet. Han spjættede lidt og rallede dybt nede 
i halsen, da Gregers fik Mads og Signe til at trække ham over til de døde. 
 De havde haft grundigt fat i ham kunne man se. Hans ansigt var helt væk. 
 Der sad stadig et lille skod mellem to kindtænder. 
 Gregers skuttede sig. Cigaretskod var så ulækre. 
 Signe græd hele timen og Mads var bleg. Lise var usædvanlig tavs. 45 minutter strakte sig 
igennem eftermiddagen som en ond drøm, og friheden virkede så fjern. 
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Mads 
 
Da Gregers kom op på skolen onsdag morgen, summede hele lærerværelset af sladder.  
 Det var selvfølgelig dybt fortroligt og ikke noget, man kunne sige højt, men Annemette var blevet 
indkaldt til en medarbejdersamtale med Birger samme eftermiddag. 
 Tilsyneladende havde der været ballade i nogle af de frikvarterer, hvor hun skulle være gårdvagt, 
og flere elever var kommet til skade. Lille Anne fra 3. havde mistet både sin kind og sin skoletaske, 
og det var strømmet ind med forældreklager. 
 Gregers kunne næsten ikke komme frem til kaffemaskinen, så mange kolleger stod der og 
summede af sladder.  
 Sladderen forstummede hver gang, døren gik op, men forsatte, så snart folk så, at det hverken var 
Birger eller Annemette.  
 Rygterne blev vildere og vildere i løbet af de 10 minutter, Gregers var på lærerværelset. Da 
klokken ringede og lærerne begyndte at pakke sammen for at gå til time, var der op til flere, der 
havde antydet, at Annemette selv skulle være indblandet i nogle af de voldsomme episoder. 
 Dragen var i sit es. Hendes stemme steg gang på gang over den almindelige summen og 
proklamerede hendes holdning til Annemettes pædagogik, undervisning og person. 
 Gregers var rystet. Annemette var på mange måder et fjols, men hun var stadig en kollega, og 
Gregers havde ondt af hende. Han gnubbede sin pande og gik med hurtige skridt ned mod sin egen 
klasse. Undervejs var han meget opmærksom på eleverne omkring sig og havde godt fat i boldtræet 
nede i tasken. Det bredte sig. 
 Da han kom ind i klassen, stirrede Jimmys halvrådne fjæs ham i møde fra den sædvanlige plads. 
Jimmys mor stod bagved og smilede hjerteligt til Gregers. For hjerteligt. 
 Det var ikke gået på den nye skole. Lige fra første dag havde de kørt en ondskabsfuld hetz mod 
Jimmy og beskyldt ham for de værste ting. Og det var ikke bare eleverne, fortalte hun. Selv lærerne 
var efter stakkels Jimmy. De havde haft en lang snak om det derhjemme og besluttet, at de ville 
give skolen her endnu en chance. Specielt når Jimmy nu havde været så glad for at gå her. 
 Gregers stirrede hele tiden på en plet på væggen lige til venstre for Jimmys mors øre. Det var det 
samme hver gang. Lige når de var sluppet af med nogle af de skidte elever, kravlede de frem igen 
fra mørket. Skolen kunne ikke sige nej til at modtage dem, så der var ikke noget at gøre. 
 Gregers bemærkede, at Jimmy allerede sad lænket, og moderens smil virkede en anelse stift. 
Forhåbentlig var hun ved at lære en ting eller to om sin Jimmy. 
 Gregers nikkede fraværende og viftede hende af, så han kunne komme i gang med at råbe 
navnene op. Malene, Nikolai og Simone var stadig fraværende. 
 Det var Anders, Inge og Yani også. Gregers sukkede dybt og så ned i bordet et øjeblik. Han havde 
fået beskeden samme morgen, da han mødte ind. Anders var flyttet på privatskole, mens Inge og 
Yani var flyttet hen på naboskolen. Deres forældre havde meldt dem ud på grund af balladen med 
de døde elever, og Gregers’ klasse var nu i total opløsning. Bogstavelig talt, bemærkede han, da 
Henriette var begyndt at dryppe. 
 Han holdt inde med navneopråbet og så ud over klassen. Signe var der endnu – hendes mor var 
ligeglad. Lise sad stadig på sin plads med et stramt udtryk i ansigtet. Gregers vidste, at Lise havde 
plaget forældrene om at skifte skole, selvom hun var glad for Gregers, men de ville ikke høre tale 
om det. Gregers vidste ikke om de var idealister eller dumme.  
 Mads sad nede på bagerste række og svedte, selvom alle vinduerne stod åbne. Hvorfor Mads’ 
forældre ikke havde flyttet ham, anede Gregers ikke. Mads var kommet til i år, så han kendte ikke 
forældrene særlig godt.



 Mens han sad fordybet i sine egne tanker, blev døren skubbet op, og Rikke stavrede ind i klassen 
efterfulgt af Poul og Sandra.  
 Gregers snerpede læberne sammen, strammede grebet om boldtræet og rejste sig for at tale de 
døde elever på plads. 
 Så skete katastrofen. 
 Gregers havde fået næsten alle fremmødte døde på plads og lænket med svingende boldtræ og 
hyppig brug af konsekvenspædagogik. Hassans kæde var den sidste, der manglede, og Gregers var 
ved at fastgøre den med Hassan pacificeret i en hovedlås, da døren gik op og Birger trådte ind i 
klassen. 
 Det var sjældent at se Birger ude på skolen. Som regel holdt han sig på kontoret, hvor han ikke 
behøvede den store kontakt med børnene. 
 Birger stoppede op i døren og kastede et blik rundt i klasselokalet. Han så Gregers’ hovedlås, de 
døde elevers halsbånd, kæderne til bordet og det affald, der lå rundt omkring i klassen. 
 ”Gregers,” sagde han, ”jeg vil gerne se dig på mit kontor efter timen.” 
 Så vendte han om og gik. 
 Gregers bandede og kom til at daske til Hassan. Hassan brokkede sig ikke. 
 Han trampede ned til lærerbordet og slog i bordpladen, så Lise klynkede. 
 Pokkers. 
 Pokkers også. 

 Han så irriteret ud ad vinduet og fik øje på Simon, der vaklede rundt ude på pladsen og stødte ind 
i ting. Han havde selvfølgelig heller ikke nogen øjne længere. 
 

*** 
 
Da Gregers var på vej hjem efter samtalen, var han så arrig, at han rystede. 
 Halsbåndene skulle væk. 
 Halsbåndene skulle fjernes og måtte ikke bruges på skolen længere. Det var Birgers ordre. Det var 
vanvittigt. Det var det eneste pædagogiske redskab, der havde den mindste effekt på de døde, og nu 
ville Birger fjerne det.  
 Han ville ikke finde sig i det. Her måtte der trækkes en streg i sandet. 
 Han ville … han ville … han ville lægge sig syg som protest. Bare en enkelt dag, så de ikke gik 
glip af for meget undervisning. I morgen? I morgen passede faktisk perfekt. Der var ikke afsat 
nogen vikarer til de tidlige timer om torsdagen, så hvis Gregers meldte sig syg, måtte Birger selv gå 
ind og tage undervisningen. 
 Fint.  

 Lad endelig Birger stå med en klasse døde elever uden halsbånd. 
 Han var ved at fortryde to gange i løbet af aftenen, men holdt fast i sin beslutning. Det kunne ikke 
være rigtigt. 
 Det kunne ikke være rigtigt. 
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Birger 
 
Gregers trak vejret dybt og knugede om sit boldtræ i tasken. 
 Om fredagen skulle han møde til kl. 9.55, så han kom altid 9.30 for at være parat. Det havde 
endnu ikke ringet ud til frikvarter.  
 Skolen lå øde og stille hen. 
 Gregers skubbede dørene op og kom ind på gangen til lærerværelset. Der var godt nok 
usædvanligt stille nu – som regel kunne man altid høre nogle elever, der sad og lavede 
gruppearbejde eller løb rundt på gangene og ledte efter læreren. 
 ”Hallo?” prøvede han og følte sig lidt fjollet. Der kom intet svar. 
 Langsomt og forsigtig begyndte han at gå ned ad gangen, mens han lyttede. Nu følte han sig ikke 
længere fjollet. 
 Han kastede et kort blik ind i køkkenet og så en frisk kande kaffe stå på maskinen, så der var helt 
sikkert lærere i nærheden. Men hvor? 
 Flere af dørene stod åbne ind til tomme klasselokaler, og Gregers fik en underlig fornemmelse i 
maven.  
 ”Hallo?” 
 Længere nede mod lærerværelset vraltede en elev på tværs af gangen uden at se i Gregers’ 
retning. Død, tydeligvis.  
 Gregers lod tasken stå og tog boldtræet i hånden, mens han tænkte. Hvor var de alle sammen? 
 Der kom en halvkvalt lyd fra klasselokalet på den anden side af gangen, og Gregers listede sig 
derover. Forsigtigt fik han puffet døren op og kiggede ind ad sprækken. Først kunne han ikke se 
noget for borde og stole, men så fik han øje på de ben, der stak frem.  
 Han kunne tælle tre, nej fire, elever, der lå på alle fire omkring en femte. Han kunne ikke se, hvad 
de lavede, men smaskelydene var nok. 
 Pokkers også. Havde det bredt sig til hele skolen? 
 Han lod døren glide i igen og listede videre. Han kunne se lys inde fra kopirummet og høre 
kopimaskinen brumme. Låget stod åbent, og det hvide lys skinnede hele tiden frem og tilbage og 
oplyste rummet i et rødt skær. Maskinen var smurt ind i resterne af Karen. Det lignede i hvert fald 
hendes hår i plamagen på kopipladen.  
 Gregers rynkede på næsen. Dragen havde tilsyneladende mødt sin overmand.  
 Der lød et rabalder længere fremme fra døren ind til lærerværelset. Gregers tog en dyb indånding 
og så væk fra de sørgelige rester. En stol væltede derinde, og nogen råbte. Gregers puffede 
forsigtigt til døren og stak hovedet ind. 
 De var der alle sammen. Ejnar, Birgitte, Klaus, Peter og alle de andre. De havde overmandet 
Celine, den nye praktikant, og var ved at fortære hende på lærerbordet. 
 Gregers så trist fra ansigt til blodindsmurt ansigt. Det havde været hans kolleger – hans venner. 
Nu var de tabt.  
 Han lod døren glide i igen, mens han ignorerede Celines klynkende mumlen, og låste forsigtigt 
efter sig. Der var ingen grund til at lade dem løbe rundt ude på gangene. 
 Han lagde boldtræet på skulderen og følte sig bedre tilpas. Nu vidste han, hvad han måtte gøre. 
Beslutningen var taget for ham. 
 
Døren ind til kontoret var lukket, og Gregers var meget forsigtig med at åbne den. Betina, 
sekretæren, sad ikke på sin plads. Langsomt lod Gregers hovedet glide indenfor og så sig omkring. 
Døren til Birgers kontor stod åben, og han kunne se Betinas ben derinde. Hun lå på jorden, og han 
kunne høre tyggelyde derindefra. 
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 ”Birger,” kaldte Gregers. Der blev en pause i tyggeriet. 
 ”Birger, jeg siger op. Med øjeblikkelig varsel.” 
 Han ventede ikke på svar, men trak hurtigt hovedet til sig og lukkede døren. En stol blev hentet og 
sat foran døren, efterfulgt af et lille bord og en posthylde. Det skulle sinke Birger lidt, hvis han ville 
protestere. 
 Han måtte lige se til sin klasse, før han gik. Andet kunne han simpelthen ikke være bekendt. 
 Gangen op til klassen var øde, men han begyndte at høre mere og mere larm inde fra de 
forskellige klasselokaler. Borde, der blev skubbet rundt, stole der væltede. Ingen råben. 
 Da Gregers trådte ind i klassen, var der kun tre elever derinde. Signe var kravlet op på et af 
skabene og forsøgte at holde balancen, mens Poul og en død elev fra parallelklasse stod og rakte op 
efter hende. Hun græd. 
  ”POUL!” Gregers kunne mærke blodet stige op i kinderne. Han kunne stadig hjælpe Signe. 
 Poul vendte sig stift om og så i Gregers´ retning. Hele den ene side af hans ansigt var smurt ind i 
det gule snask nu, og Gregers rynkede på næsen. Den anden elev manglede næsen og virkede mere 
frisk i kødet. 
 Gregers strammede grebet om boldtræet og lod det banke let mod sit ben. 
 ”Poul, det er vist tid til vores sidste lærer-elevsamtale. Jeg er overhovedet ikke tilfreds med din 
indsats.” 
 
Efter lærer-elevsamtalen var både boldtræet og Gregers smurt ind i rødt og gult snask, men han 
havde det meget bedre.  
 Ahh… 

 Det meste af Poul lå nu under lærerbordet, mens den anden elev var røget ud af vinduet. 
 Signe skyndte sig at kravle ned og Gregers gav hende et klem.  
 ”Kom, Signe, vi går,” sagde han og vendte sig mod døren. 
 ”Vent. Vent!”  
 En lille, lys stemme råbte op inde fra bogskabet, og Lise kom væltende ud på gulvet.  
 ”Tag mig med. Tag mig med!” 
 Gregers smilede og gav hende et ikke helt professionelt kram. Det lettede. 
 Han tog en dyb indånding og lagde boldtræet på skulderen.  
 ”Kom – lad os tage dagen fri.”  
  
De bevægede sig hurtigt igennem skolens lange, tomme korridorer. Ved hvert kryds stoppede de op 
og spejdede forsigtig ned ad sidegangene.  
 De var nået halvvejs igennem skolen, før de for alvor stødte ind i døde elever.  
 En stor gruppe kom vraltende ned af en ad sidegangene og satte farten op, da de fik øje på Gregers 
og pigerne. Forrest gik Ronnie, en af eleverne fra 7. klasse. Gregers kendte ham udmærket, for han 
havde haft dem sidste år i historie. 
 Sød knægt, tænkte han og strammede grebet om boldtræet. Synd med de forældre. 
 Gregers sendte pigerne fremad og gav Ronnie en så kontant skideballe, at Ronnies hoved 
ødelagde Gregers pæne boldtræ. 
 Gregers kastede stumperne efter de nærmeste elever, vendte sig og råbte: ”LØB!”  
 De susede igennem skolen, sprang hen over borde og drejede af, hver gang de mødte de døde.  
 Flere og flere døde elever kom ud i gangene, og Gregers begyndte at tvivle. Da de passerede 
lærerværelset, kunne han høre de andre lærere ruske i døren.  
 
Først da de kom ud i skolegården og kunne se hovedvejen, turde Gregers helt tro på det. 



 Han vendte sig en sidste gang og så tilbage på skolen – tilbage på alle de døde, udtryksløse 
ansigter, der var presset imod glasdøre og ruder.  
 Der var ikke mere liv derinde. Det var han sikker på. 
 Han havde tabt en årgang på gulvet – de var uden for rækkevidde. Men to af dem havde han da 
fået med hele vejen. 
 Han kastede et blik på Lise og Signe 
 Det var slet ikke så dårligt. 
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Epilog 
 
”Cecilie?”  
 Gregers krydsede af i protokollen efterhånden som elevernes navne blev råbt op. Han havde det 
godt. Ny skole, nye elever. Søde elever.  
 Han havde gjort det godt. 
 ”Kristian?” 
 Endnu et kryds. 
 Det var blevet sommer igen og Gregers kunne nyde sin have i fred. Den nye forældregruppe 
havde han en aftale med. De ringede ikke uden aftale, medmindre det var akut. Han havde ikke 
været klar over, hvor meget det sled. 
 ”Jørgen?” 
 Han var der også. Gregers kunne ikke huske mere end et par gange, eleverne havde været syge. 
 ”Charlotte?” 
 Charlotte svarede ikke, og Gregers så op.  
 Hun sad med hovedet i hænderne, så de brune, krøllede lokker hang ned mellem fingrene. Hun 
rystede.  
 ”Charlotte, er der noget galt?” Gregers rejste sig og gik ned til hende. ”Er du ked af det?” 
 Så kastede hun op.  
 En tyk, gullig stråle, der sejlede hen over bordet og ned på gulvet, hvor den dannede en klistret sø.  
 Gregers lagde hånden på hendes skulder og prøvede at se hende i øjnene. Han lagde mærke til, at 
de var hvide – helt uden pupiller. 
 ”Er du ok, Charlotte?” 
 Charlottes læber bevægede sig tavst, mens hendes hoved langsomt begyndte at dreje en hel 
omgang på hendes hals. Det knasede modbydeligt. 
 Gregers sukkede. 
 ”Charlotte, hvis du er blevet syg, må du gå ned på kontoret efter en gå-hjem-seddel.” 
 
 
 
Charlotte? 
 
 



 
 

Michael Kamp (f. 1974) modtog i 2011 både Drengelitteraturprisen 
og Niels Klim prisen. Han er uddannet folkeskolelærer og underviste  

på Tune Skole i otte år, før han skiftede branche.  
Ingen elever er kommet noget til under udarbejdelsen af denne historie. 
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