
 

 

Et vintereventyr 
Siden Kyndelmisse havde frosten stædigt holdt fast ved 5 minusgrader døgn efter døgn og havde 

med frysende angst for tø dagligt hilst sneen velkommen. De to vinterbørn havde med stor 

fornøjelse og i fællesskab måneden igennem opbygget en vinter til fryd og megen glæde eller til 

stor og stigende ærgrelse, hvem man nu var, og hvad man tog sig for. 

 

Mosen var frosset til, i hvilken dybde vidste man ikke. Man var for længst ophørt med at måle, men 

fem træmaster var under stort besvær blevet rejst af kommunen, som til glæde for ungdommen 

havde forsynet dem hver især med en lampe, som blev tændt hver eftermiddag samme tid som 

cykellygten. De blev slukket igen henad kl. ni, når månen stod enten her eller der, og parkbetjenten 

var kommet for at ”lukke og slukke” og tømme sin flaske i fred og ro. 

 

Isen blev holdt blank af skøjterne, men hvis det havde sneet for meget natten igennem, så det blev 

for tungt at skøjte, hentede man den store sneskraber henne ved åen og kørte under sang og skrål 

nogle ture mosen rundt, til der var skabt en bane, som skulle der være travløb til aften. 

 

De lå på loftet, og der havde de ligget, ingen vidste hvor længe. Det blev sagt, at morfar havde 

været en god skøjteløber med drej og sving og alt det der fra det ene ben og til det andet på Tissø i 

de kolde vintre engang. Jeg gned og skrubbede med en grydesvamp og fik da også fjernet den 

værste rust. Bagtil blev de spændt med en rem, som havde kendt bedre dage, fortil blev de spændt 

sammen om støvlesålen med en nøgle, som manglede og ikke var til at finde.  

 

”En veteranskøjte det er lige dig. Dem vil du hurtigt brække benene på”, lød det søsterligt inden hun 

forsvandt ned ad trappen. 

 

Men støvlerne var det værste. Man kunne kun holde skøjten på plads, hvis man spændte hårdt til, så 

sålen var ved at bukke helt sammen. 

 

Tredje mellem var på Mosen. Der var knap plads til andre, når de legede kædetagfat - gerne med en 

af pigerne på fløjen, fart og hvin på hockeyskøjter selvfølgelig. Hun var hurtig og lige så skrap som 

drengene, jeg kendte hende lidt fra skolebladet, jo! 

 

Jeg var ikke stolt og havde mest lyst til at opgive og gå hjem. Jeg prøvede skøjterne nede ved åen, 

det var lidt ynkeligt, men jeg kom frelst tilbage til bænken lige efter, at de havde slukket lamperne. 

Månen lod de hænge. 

 

Hun kom glidende ind til bænken, bremsede og satte sig og tog skøjterne af. De andre var gået med 

hockeyskøjterne om halsen. Man kunne høre dem, men så efterhånden kun cigaretterne i mørket. 

”Det er nogle fine gamle skøjter, du har der.” 

 

”Gammelt møg! De ødelægger støvlerne.” Jeg måtte tage støvlen af for at få skøjten fri.  



 

”Jeg tror, det er en fin gammel kunstløbsskøjte,” sagde hun og lod to fingre glide hen ad skinnen. 

”Du skulle nok få den hulslebet nede hos cykelhandleren, så kan du løbe kunstløb.” Hun så på mig 

og smilede. 

 

Jeg tabte nøglen og bandede, mens jeg fik fat i den i sneen. 

 

”Hvis jeg holder på skøjten, kan du dreje nøglen, så tror jeg den går løs.” Hun tog huen af og lagde 

den på bænken og tog fat i skøjten. Jeg kunne mærke hendes hår, der var en slags bolsje-duft ved 

hende. 

 

Med skøjterne hængende om halsen gik vi op fra mosen op til vejen. Længere nede ved apoteket, 

hvor man kan se over til kirken, standsede vi for en sporvogn, der skramlede forbi. Hun havde taget 

vanten af og tog mig i hånden og smilede til sporvognen, som hvinede frækt i svinget, som havde 

den set os.  

 

Hendes hånd var varm, og vi slap ikke hinanden, men talte næsten i munden på hinanden om 

skolebladet, som ikke rigtig interesserede hendes klassekammerater i tredje mellem. Måske var der 

nogen fra min anden mellem, der ville være med.  

 

Jeg trådte på alle stregerne mellem fliserne, ligeglad med at det ellers var forbudt.  

Vi nåede gadedøren og så. at der var lys i spisestuen inde i stuen til venstre. 

 

 

Hun vendte sig imod mig og kyssede mig og sagde godnat, så enkelt var det. Jeg så efter hende, 

som hun forsvandt ind gennem døren, og jeg løftede hånden, da hun vinkede. 

 

Næste dag blev hun lidt tilbage, mens resten af klassen forsvandt ind til geografi. Hun smilede og 

vinkede over til fysik, hvor jeg var ved at hænge frakken.  
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