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“D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke?” 

sagde Dalia.

 “Jo,” sagde jeg og børstede videre – Vilhelmina elsker 

at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger 

havde også fået smag for det, så der var nok at lave. Vi 

kaldte dem stadig bare Putte, Pjotte og Pjatte, men det var 

baby-navne. De var snart så store at vi skulle til at fi nde på 

noget mere voksent og alvorligt.

 “Hvorfor egentlig?”

 Jeg stoppede op. Det havde jeg aldrig rigtig tænkt over.

 “Du kan lide at skyde med bue og pil,” sagde jeg. 

“Hvorfor det?”

 “Øhh … det ved jeg ikke rigtig.”

 “Netop. Sådan er det bare. Og sådan er det også med 

mig og pindsvin.”

 Dalia nikkede som om hun rent faktisk forstod det. 

Det var noget af det bedste ved at have en veninde som 

hende. Hun vidste bare hvordan man havde det, uden at 

man skulle sige en hel masse først.

 Derfor vidste jeg også at Dalia var ked af det nu, selv 

om det ikke kunne ses så meget udenpå.

 “Hvad er der i vejen?” spurgte jeg.

 Hun sukkede, og sukket blev til en slags snøft til sidst.

 “Jeg tror ikke vi nogensinde fi nder dem,” sagde hun.

 Jeg vendte mig om og lagde pindsvinebørsten fra mig.

 “Det må du ikke sige. Der er da masser af steder vi 

ikke har været endnu.”

 “Er der? Vi har snakket med kirsebærfolk og hind-

bærfolk og solbærfolk og nældefolk. Vi har endda skrevet 

til en appelsinmand og en boysenpige, bare fordi der 

var nogen som havde set nogen som så slet ikke var 

dem. Vi har været helt i Kronby. Vi har gået mindst 

hundrede musemil og spurgt mindst hundrede 

mennesker, og hvad har vi haft ud af det? Ingenting. 

De er bare væk.”

 Det var Dalias far og mor vi snakkede om. For 

næsten to år siden var de en efterårsdag taget ud for at 

fælde svampe på et af deres allerbedste, mest hemmelige 

svampesteder. De havde ladet Dalia blive hjemme hos 

sin onkel og tante fordi de syntes hun var for lille til at 

komme med.

 “Vi kommer tilbage i overmorgen,” havde Dalias mor 

sagt. “Du skal kun sove her to gange, så er vi hjemme 

igen.”
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 Men de kom ikke hjem. Hverken da Dalia havde sovet 

to gange, eller da hun havde sovet sekshundrede gange. 

De var væk, og ingen vidste hvor de var blevet af, eller 

hvad der var sket.

 “Hvis bare vi vidste hvor det hemmelige svampested 

lå,” sagde jeg. “Så kunne vi starte med at lede dér.”

 Dalia snøftede én gang til.

 “Men det er jo hemmeligt,” sagde hun. “De fortalte 

det aldrig til nogen.”

 Bærfolk kan godt lide bær – det siger sig selv. Men 

næst efter en god bærhave, så er et godt svampested noget 

af det bedste man kan have, og derfor siger man heller 

ikke til alle og enhver hvor det er.

 “Var det ét de havde fundet selv?” spurgte jeg. “Eller 

havde de hemmeligheden fra nogen?”

 “Det var min bedstemors sted engang,” sagde Dalia.

“Kan vi så ikke spørge hende?”

 “Nej. Hun er død nu. Faktisk sagde min mor altid at 

hun tog hemmeligheden med sig i graven.”

 “Det er da noget mærkeligt noget at sige. 

Især når din mor nu kendte svampestedet.”

 “Jamen, det sagde hun altså.”

 Jeg samlede børsten op igen og strøg den et par gange 

mod pindsvineriets dørkarm for at rense den for støv og 

løse hår.

 “Hvornår begyndte din far og mor at besøge det hem-

melige svampested?” spurgte jeg eftertænksomt.

 Dalia rynkede panden. “Hvornår? Det ved jeg ikke, det 

var vel … første gang var vel det efterår bedstemor døde.”

 “Før eller efter?”

 “Hvad mener du?”

 “Før eller efter hun døde?”

 “Efter. Ja, det er jeg ret sikker på. Dug, du tænker. Jeg 

kan se det på dig. Men jeg kan ikke se hvad det er du 

tænker på hvis du ikke siger det!”

 Vilhelmina skubbede til min arm med trynen. Hun 

mente ikke jeg var helt færdig med at børste pindsvine-

mave. Jeg tog fat igen, men Dalia havde ret – jeg tænkte 

på noget. Noget der ikke havde spor med pindsvin og 

børster og mavepels at gøre.

 “Hvor ligger din bedstemor egentlig begravet?” 

spurgte jeg.

* * *
 “Jamen, det sagde hun altså.”
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S olen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide 

og grå gravsten. Rundt om os bredte brombærkrattet 

sig til alle sider, men lige her var der ryddet en lysning, 

og hvidkalkede sten indhegnede den lille gravplads. Nej, 

måske kunne man ikke kalde det et hegn, det var mere en 

slags grænse – på den ene side boede de levende, på den 

anden de døde.

 Der var ret stille. Man kunne høre Kildefl odens rislen 

ikke så langt væk, og lige over hovedet på os sad der en 

gærdesmutte og skældte ud fordi den syntes vi var for tæt 

på dens rede. Men ellers … stilhed.

 “Det er her,” sagde Dalia, men hun sagde det ikke ret 

højt. Der var noget ved stedet som gjorde at man fi k lyst 

til at hviske.

 De fl este af gravene var ret enkle, bare med en 

lille hvidmalet træplade med et navn på, eller en gran-

kogle der var skåret til og malet så den lignede et 

brombær. Men Dalias bedstemors grav var anderledes. 

Der stod en træfi gur der var lidt højere end Dalia, 

en fi gur som tydeligvis skulle forestille hendes 

bedstemor – man kunne sagtens se på næsen og 

øjenbrynene og munden at de var i familie, også selv om 
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træbedstemoren var gammel og 

rynket og en lille smule krum i ryggen.

 Man kunne måske godt tro det ville være uhyggeligt 

at gå her når man nu vidste at der neden under græsset 

lå døde bærfolk og skeletter og den slags, men det var det 

faktisk ikke. Det var stille og fredeligt, og når man så godt 

efter, kunne man se at træbedstemor smilede. Hun – eller 

i hvert fald det træstykke hun var skåret af – var endda 

begyndt at slå rod og skyde små kviste så det så ud som 

om hun var ved at få grønt hår.

 Jeg så længe på fi guren. I den ene hånd holdt hun en 

svamp eller en paddehat af en slags. Den anden hånd var 

tom og foldet hen over hendes bryst, men den ene fi nger 

strittede så det så ud som om hun pegede på noget sådan 

lidt til højre for sig selv.

 “Hvorfor stritter hendes fi nger sådan?” spurgte jeg.

 “Det ved jeg ikke,” sagde Dalia. “Sådan ville hun vel 

have det. Hun lavede den i hvert fald selv, for fl ere år 

siden, faktisk, dengang hun ikke havde så meget gigt og 

bedre kunne skære i træ.”

 “Malede hun den også selv?” spurgte jeg. For fi guren var 

malet, selv om farven var begyndt at skalle af de fl este steder.

 “Nej, det gjorde min onkel. Men hun hersede med 

ham for at få det præcis som hun ville have det, og 

nogle gange tog hun penslen ud af hånden på ham 

fordi hun ikke syntes han gjorde det godt nok. Hun 

var lidt skrap, men også … også rigtig rar det meste 

af tiden.”

 “Savner du hende?”

 “Ja,” sagde Dalia. “Hun lærte mig rigtig meget. At 

snitte i træ, at fi nde svampe, at skyde med bue … der var 

mange der syntes hun var hård og sær, men det var fordi 

de ikke kendte hende rigtigt.”

 Træbedstemorens tøj var malet så det lignede det Dalia 

havde på – en lang mørklilla trøje og lysebrune bukser, 

et grønt bælte og en lille grøn hue oven på det krøllede 

hår. Men svampen hun holdt i hånden, havde nogle 

mærkelige farver. Den var fuld af gule og grønne og røde 

prikker og lignede ikke en svamp jeg nogensinde havde 

set i virkeligheden.

 Men vent … var der ikke noget med de røde prikker?

 “Se,” sagde jeg og pegede.

 “Ja, jeg ved det godt,” sagde Dalia. “Den ser ret under-

lig ud …”
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 “Nej, det er ikke det. Kig på de røde prikker.”

 Der gik nogle øjeblikke før hun så det.

 “De danner et 6-tal,” sagde hun. “Et 6-tal og så … er 

det et M?”

 “To M’er,” sagde jeg. “Seks musemil.”

 “Seks musemil til hvad?”

 “Til svampestedet selvfølgelig. Og hvad skal vi vædde – 

det er seks musemil præcis i den retning hun peger!”

 Dalia brød gravpladsens stilhed med et højt og trium-

ferende råb.

 “Ja! Du er genial!”

 Men så forsvandt smilet og triumfen pludselig igen.

 “Hvad er der?” spurgte jeg. “Tror du ikke det er 

rigtigt? Tror du ikke det er der svampestedet er?”

 “Jo,” sagde Dalia. “Der er bare det ved det at i den 

retning ligger Kildefl oden. Og seks musemil … så skal 

man altså over den og et godt stykke ind i skoven på den 

anden side.”

 Min egen glæde over opdagelsen forsvandt lige så 

hurtigt som den var kommet. For derovre på den anden 

side af Kildefl oden boede skimmelheksen.

* * *
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