
Stedet  

I rummet, i Rummet, over den nordlige halvkugle, på det nordlige kontinent, fyldt 

med flere end milliarder af steder, dér lå det, stedet, et ganske særligt et, og et af 

mange, som en dråbe i havet, en celle, et støv- eller sandkorn. Et sted af uendelig 

endelighed af tid, rum og sted.  

Hvis det hænger sådan sammen, og hvad var det egentligt for et sted? 

Er steder, steder bestemt af dem der opholder sig der, eller er det permanente 

steder uanset udefrakommende? Og ved nærmere eftertanke, er noget 

overhovedet permanent? Og er man i grunden inde- eller udefrakommende? 

Hvem bestemmer størrelsen på stederne? Er de selvafgrænsende, afgrænset af 

noget eller uendelige? Er stole, man sidder på i et rum, for eksempel steder? 

Steder på stedet, i rummet, i Rummet. Og hvis der er 23 stole i rummet, er der da 

23 steder dér? Er bordene steder? Eller hører stolene til bordene og udgør 

tilsammen steder ud af flere? Er gulvpladsen fyldt med steder, eller kun hvis det 

indtages af noget og nogen? Ét stort sted eller myriader af steder? Opstår der rum 

om steder når de indtages? Hvor meget er da rum og hvor meget er sted? Er rum 

et sted? Og er rum fortænkte, fordi vi har brug for afgrænsede steder? 

Nu vil jeg fortælle om det - det ganske særlige sted Stedet. 

Området omkring indgangen til stedet, var et sted i sig selv. Dér sad for eksempel 

et hjemløst menneske, midt i et fælles offentligt rum, og havde okkuperet et 

stykke, lånt det midlertidigt, indtaget det som et slags hjem, med ejendele 

hjemmevant draperet omkring. Og se, under dette sted lå en myreture og havde 

så helt og aldeles hjemme netop dér endnu uforstyrret af, inklusiv lykkeligt 

uvidende, om opsynsmanden med sprayflasken. Beboerne af tuen, myrerne, 

færdes stedkendte og selvbevidste omkring mennesket, og synes at anse det for 

en permanent del af stedet, således at de automatisk ledte ruterne udenom, på 

indtil-videre-planlagte veje.  

Bag mennesket og myrerne rejste sig en mur, og det var i denne mur, på dette 

sted, at en dør af tungt egetræ var placeret. En tung egetræsdør, snedkereret af 



en snedker, hængende på hængsler, enten støbt i håndgjorte forme eller 

masseproduceret, det må vi selv bestemme. Og det var præcis her, bag dørens 

hjemme, at stedet skulle ligge hvis jeg da ikke tager alt for fejlagtigt fejl. Det kan 

nemlig meget muligt være. En dør, ingen rigtig for alvor bed mærke i. 

Op ad muren, just så praktisk for det hjemløse menneske der brugte det som 

ryglæn, voksede et træ. Kun lidt af stammen anedes, hvorimod kronen, hvis det 

er muligt at kalde den det, så uvant flad og slet ikke rund den var, bredte sig ud 

som et tæppe over den ganske mur. Mennesket, myrerne, muren, træet og døren 

havde udsyn til et folkemyriadebefærdet sted, af et sted at være. Således krydsede 

to hovedveje hinanden og førte fire forskellige steder hen. Vigtige veje på vej til 

nogen eller noget. Til steder hen. En omsiggribende færden, var dette sted fyldt til 

randen af. Af cykler, motorkøretøjer, gående og løbende, garneret med 

udrykningssirener, i mere end ny og næ. Ubønhørligt og uophørligt. Vedvarende i 

en ustoppelig uendelighed. Alle på vej i retninger, med udvalgte 

bestemmelsessteder hen, for øje. Endemål enten permanente eller midlertidige. 

En buldren og evindelig bragen af færden. Et fænomen mennesket ved træet nød 

godt af, for hatten klingende af dronningekongelig mønt, når dagen endte og 

natten stod for døren. Og døren og muren våndede sig noget af al den leben, og 

muren havde sat en sprække, der nu var hjemsted for insekter af varierende art. 

Myrerne ænsede intet i infernoet, og var tilsyneladende travlt optaget af et eller 

andet, måske især af at bringe kammerater til lazarettet. På dét felt kunne det 

nok være, der var nok at gøre.  

Træet med kronen som et tæppe, var sundt at se på, det var det, men 

biokemikeren, der hverken øjnede menneske, mur eller dør og tilmed gjorde 

indhug i myrebestanden fordi den daglige rute faldt her forbi, blev altid ramt, på 

netop dette sted, af tanken om, hvad mon laboratorieanalyserne ville vise, hvis 

hun foretog en udtagning af bark og blad. Det stod trods alt et udsat sted. 

Cyklisten derimod, havde døren som stedet- og punktet for, hvornår bakken var 

forceret, og ruten nu var tilbagelagt med to-tredjedele. Hvorimod muren var 

kendemærket i denne del af byen, når folk skulle udpege steder i nærheden, for 

at guide andre på vej. 



Det tunge træ i eg, som døren til stedet var gjort af, havde et oprindelsessted, som 

så mange andre, men det er ikke vigtigt for denne historie. Eller måske forholder 

det sig omvendt? I hvert tilfælde, og om ikke andet, så måtte træet i døren på dets 

yderside eller var det dets inderside, det kan vi eventuelt afgøre senere, ganske 

ofte behandles med vedligeholdelsesmidler, hvilket i overvejende grad skyldes den 

langt fra ugiftige menneskeførte færden. Ikke i særlig grad vejret, for bladene fra 

kronen dannede et læ, hvorved aldrig en regndråbe fandt vej for at falde på døren. 

Snesjap kunne dog godt gøre sit, når det blev fejet til side og lå op ad træværket. 

Men det er alt sammen, og sådan set, lige meget for stedet og historien, i hvert 

fald umiddelbart. For hvad nu hvis vi åbner døren som en anden Pandoras æske? 

Har mon nogen nogensinde haft åbnet døren, der er gjort af tungt egetræ, som 

ingen lader til at ænse, der fører ind til stedet? Døren i muren, på stedet, i 

rummet, i Rummet over den nordlige halvkugle, på det nordlige kontinent, som ét 

ud af flere end milliarder af steder.  

Lige hér bag døren, vil vi altså finde stedet. Men hvad er der at finde derinde (eller 

ude)? 

Et tæt mørke af urskov eller en forlystelsespark med børn og balloner? Et hav i 

oprør eller en hvid sandstrand og et ocean der aldrig ender? En ørken eller en 

markedsplads i et 1800-tals Mellemøsten? En togvogn fyldt med pensionister på 

vej til Berlin eller et frikvarter i en skolegård? Et kaninhul at falde igennem eller 

et hus med en spinderokkende gammel kone? Den Utætte Kedel og 

Diagonalstræde eller et klædeskab ind til Isdronningens land? En krigszone eller 

et barndomsminde fra somrene på landet?  

Jeg ved godt, hvad vi finder, for jeg bestemmer. Bag døren, på stedet i rumm … 

nå, lige meget;  

når vi åbner døren og kigger forsigtig ind til at starte med, ses der som det første, 

det grønneste græs man kan tænke sig. Grønnere end noget andet sted. Ikke 

mørkegrønt som bladene på træets krone, der udgør læet for døren, på muren. 

Bare grønt, grønt, grønt hen i en lysere nuance end kronen. Og åbner vi døren 

lidt mere op, kommer en træstub til syne. Og bag træstubben endnu mere græs 



og et hus længere fremme. Åbner vi helt op og træder et skridt ind, står vi på 

tærsklen til stedet. En åbenbaring af en anden verden. Og himlen er selvfølgelig 

blå.  

Huset, der ligger op ad en skrående plæne af græs, ligner et Emil-fra Lønneberg 

hus. Et rødt hus af den svenske slags. På verandaen står der én og vinker. Med 

tørklæde bundet om håret. En ældre dame. Det er i hvert tilfælde ikke mormor, 

for hun har farvet håret og har slet ikke tid. Det er Olde, og helt hernede, ved 

døren på tærsklen, ankommer duften af hendes sprøde kringle, og kaffe lavet med 

vand fra komfuret. Hun står lige der oppe og ser så forventningsglad ud.  

Hvad skal vi nu? Det må du bestemme, for hermed overlader jeg stedet til dig.  

 


