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Det er højsommer, og Hjørrings gamle brostensbelagte bydel viser sig fra sin smukkeste side. I et af husene bor Jette, 

der gennem mange år var min sagsbehandler, og i dag har hun inviteret mig til frokost. Hvor mange sagsbehandlere 

inviterer mon deres gamle klienter til frokost? Ikke mange, tror jeg. Men Jette arbejder ikke længere som 

sagsbehandler, og det er en del år siden, hun havde med min sag at gøre, så hun tager imod mig som privatperson. 

Det gør mig utroligt glad, at hun har lyst til det.  

   Anledningen er selvfølgelig mit bogprojekt og nogle af de tanker, det har affødt i mig – tanker, der har fået mig til at 

kontakte hende igen. Nu sidder vi overfor hinanden i hendes køkken, og den buket, jeg har haft med, står i en vase på 

bordet. "Nu skal du bare spise," siger Jette og peger på de små skåle og fade, hun har anrettet med rejer, salat, ost, 

salami og gammeldags leverpostej. "Tak, det ser lækkert ud," svarer jeg og rækker ud efter et stykke rugbrød.  

   Snakken glider nemt om mit liv på Sjælland og om Jettes nuværende arbejde. Lidt senere kommer vi til mit 

bogprojekt. "Hvordan går det med det?" spørger Jette. Jeg tøver lidt, inden jeg svarer: "Det tager tid, lang tid. Og det 

sidste kapitel i min historie, der handler om tiden på Motellet, er nok det, der er sværest for mig at tale helt ærligt om. 

Der skete virkelig nogle ting i den periode, jeg ikke er stolt ved. Nogle ting, der ikke ligefrem gør mig til en god 

rollemodel. Og det samme med spirituskørslen og ulykken for et halvt år siden." Jette ser tænksom ud. "Men du er 

kun et menneske," siger hun, "og mennesker er ikke perfekte. Du sidder her i dag, meget klogere og rigere på erfaring. 

Du er kommet godt videre. Det gør dig i mine øjne til en rigtig god rollemodel." Det er min tur til at se tænksom ud. 

"Det håber jeg," svarer jeg, "for selvfølgelig ønsker jeg både at skabe debat med min bog og at være en god 

rollemodel."  

   Vi er nået til kaffen, og snakken bevæger sig tilbage til de år, hvor Jette var min sagsbehandler. Det er jo først og 

fremmest de år og særligt tiden omkring min flytning til Motellet, jeg har ønsket at snakke med hende om. "Jeg husker 

stadig den dag, du troppede op på mit kontor og insisterede på at flytte på Motellet," siger hun. "Jeg mente, det var 

bedst for dig at blive hos dine plejeforældre, men det var svært, for du var en meget stålfast ung mand, Thomas." Jeg 

nikker, husker selv så tydeligt den dag og alt det, der ledte op til den. "Ja, der var ikke så meget, du kunne have gjort 

for at få mig på andre tanker, " svarer jeg. "Løbet med Lisbeth og Ole var kørt. Det hele var gået i hårdknude, og jeg 

ville bare væk derfra for enhver pris." Og så fortæller jeg for første gang Jette om alt det, der foregik på Motellet. Hun 

lytter. Jeg ved, at hun intet anede om, hvad der skete på den ungdomsinstitution, da hun i sin tid gav grønt lys for, at 

jeg kunne flytte ind der. Hun og andre havde virkelig ingen idé om det. "Sket er sket," siger jeg, "og jeg bebrejder ikke 

nogen. Det var mig selv, der insisterede, for jeg vidste ikke bedre. Det var der ingen, der gjorde. Det eneste, jeg kan 

gøre i dag, er jo at fortælle min historie, så andre måske kan lære af den." "Ja," siger Jette, "og der er brug for din 

historie, Thomas. Det er så godt, du får skrevet den bog."  

    Inden jeg siger farvel, får jeg fortalt Jette, at jeg er glad for, hun var min sagsbehandler. Og jeg mener det. Jeg har jo 

de sidste år læst bunken af gamle sagsakter, deriblandt alle mine gamle breve til hende, og jeg kan se, at det må have 

krævet sin sagsbehandler at rumme mig. Men hun gjorde det, hun rummede mig, og der var så meget tillid og respekt 

i vores relation. Selvom jeg som teenager ikke altid var enig med hende, og selvom hun somme tider havde meget 

travlt, følte jeg virkelig, at hun anerkendte mig, og det er nok den vigtigste følelse i verden. Tænk at kunne mødes med 

hende som voksen og binde en sløjfe på fortidens hændelser. Det er der noget smukt og forløsende ved.  

   Det er også den følelse, jeg har, da jeg senere på dagen står ved min fars og farmors gravsteder på kirkegården. 

Forløsning.   

 


