
140 mm

21
6 

m
m

140 mm19 mm

Alvilda

KristinA OhlssOn

K
r
i
s
t
i
n
A
 
O
h
l
s
s
O
n

bog2750_Glasbørnene.indd   1 15/07/13   12.41



bog2750_Glasbørnene.indd   2 15/07/13   12.41



På dansk ved Vibeke Bruun Arildsen

140 mm

21
6 

m
m

140 mm19 mm

Alvilda

KristinA OhlssOn

K
r
i
s
t
i
n
A
 
O
h
l
s
s
O
n

bog2750_Glasbørnene.indd   3 15/07/13   12.41



5

GLASBØRNENE
er oversat fra svensk efter

GLASBARNEN

Copyright © Kristina Ohlsson 2013

First published by Lilla Piratförlaget AB, Stockholm

Published by agreement with Salomonsson Agency

Dansk udgave © 2013 Forlaget Alvilda, København

Redaktion: Johnnie McCoy

Omslag: Malene Diemar / Imperiet

Grafisk tilrettelægning: Pamperin & Bech Grafisk

1. udgave, 1. oplag

Trykt 2013 af Bookwell, Finland

ISBN 978-87-7105-587-0

www.alvilda.dk

bog2750_Glasbørnene.indd   4 15/07/13   12.41



5

1. 

Ingen vidste, hvor familien, som ejede huset, var rejst hen. 
En dag sidste sommer havde de bare pakket deres ting og 
var flyttet. Siden da havde huset stået tomt. 
 “De ringede til mig i juni,” sagde manden, som viste 
Billie og hendes mor rundt. “De sagde, at faren i familien 
havde fået nyt arbejde, og derfor måtte de flytte med det 
samme. Og så spurgte de, om jeg ville stå for hussalget.” 
 Han rystede på hovedet og gik foran dem op ad trap-
pen til hoveddøren. Billie kunne mærke tvivlen vokse. Var 
det virkelig her, de skulle bo nu? Mor vendte sig om og 
smilede. Det var et nyt smil, som hun var begyndt at smile, 
dengang far blev syg sidste år. Et trist smil, som fik Billie 
til at tænke på en cirkusklovn. 
 Manden låste døren op og gik ind i huset. Billie og mor 
fulgte efter. 
 “Jeg kunne naturligvis ikke sige nej, da de bad mig om 
hjælp,” sagde manden. “Jeg er ganske vist ikke ejendoms-
mægler, men hvem som helst kan vel sælge et hus. Des-
værre havde jeg ikke tid til at tage mig af salget, da de 
flyttede. Så da det blev efterår og vinter, ringede jeg til dem 
og sagde, at det var bedst at vente til næste sommer.” 
 “Har der været mange og se på huset?” spurgte mor. 
 Manden tøvede, inden han svarede. 
 “Tja,” sagde han. “Ikke mange, men en del. Og der var 
flere interesserede.” 
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 Billie kunne fornemme, at manden løj. Hun var god til 
at opdage den slags. Det kunne høres tydeligt på stemmen, 
når folk ikke talte sandt. Ligesom dengang hun spurgte 
mor, om far skulle dø, og mor sagde, at selvfølgelig skulle 
han da ikke det. Billie havde med det samme mærket, at 
hun løj. 
 Manden viste dem, hvad der var at se i huset. På første 
sal var der to små soveværelser med skråloft. I stueetagen 
var der køkken, stue, et lille gæsteværelse og et badevæ-
relse. 
 “Køkkenet er lille,” sagde Billie. 
 “Det er stort nok til os,” sagde mor. 
 Billie så sig omkring. Det var et gammelt hus. Ifølge det 
salgsmateriale, manden havde givet dem, var det bygget for 
100 år siden. Et blåmalet træhus. Der var sprækker i farven, 
det havde hun set, allerede da hun stod i haven. 
 “De malede hele hytten for et par år siden,” sagde man-
den. “Huset var gult før.” 
 De stod oppe i et af soveværelserne, og Billie syntes, at 
luften i rummet var tung, som om huset havde stået tomt 
i de sidste 20 år. Hun var ligeglad med, om huset tidligere 
havde været grønt eller gult eller sort, hun ville bare væk 
fra det og hjem igen. 
 Hjem. Til huset i Kristianstad, hvor hun havde boet i 
hele sit 12-årige liv, og som hun aldrig ville forlade. Mor 
havde fået den ide, at de skulle flytte, nu hvor de bare var 
hende og Billie. Til Åhus, en lille by knap 20 kilometer fra 
det sted, hvor mor var vokset op. Billie syntes, de havde det 
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fint, som de havde det. Og far ville de ikke få tilbage, bare 
fordi de skiftede hus. 
 “Blåt er helt fint,” sagde mor. “Det er også pænt med 
gult, men jeg kan godt forstå, hvorfor de tidligere ejere 
ville have det blåt i stedet. Hvor længe boede de her?” 
 De gik ud af soveværelset. 
 Manden svarede undvigende. 
 “Det kan jeg ikke rigtig huske. Måske en tre-fire år. De 
flyttede som sagt lidt hurtigt, fordi moren fik nyt job.” 
 “Var det ikke faren?” sagde Billie. 
 Manden så bestemt på hende. 
 “Nej, det var moren.” 
 Der blev stille i værelset, og Billie hørte en lyd fra taget. 
Det lød, som om nogen løb hurtigt hen over tagstenene. 
 “Fugle,” sagde manden. “Man vænner sig til lyden.” 
 Billie gøs. Huset var ubehageligt. Koldt og beskidt. Og 
så var alle de gamle møbler her. Dem, som den forrige ejer 
havde efterladt. Mor opdagede, at Billie så på dem, og hun 
spurgte manden, hvornår ejeren havde tænkt sig at hente 
dem. 
 Manden rømmede sig. 
 “Altså, sådan som jeg har forstået det, så sælges huset 
med møblerne,” sagde han. “De følger med.” 
 Mor blev forbavset. 
 “Mener du, at hvis jeg ikke køber møblerne også, så kan 
jeg ikke købe huset?” 
 “Du behøver ikke betale for dem,” sagde manden,” men 
der kommer ikke nogen og fjerner dem.” 
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 “Nu er jeg med,” sagde mor, men Billie kunne se, at det 
var hun slet ikke. 
 Hvem flytter uden at tage sine ting med? 
 “Jeg går ud i haven og venter, så kan I selv gå rundt og 
kigge lidt,” sagde manden og gik ned ad trappen. 
 De hørte, at han lukkede yderdøren, og lidt efter kunne 
de se ham gennem vinduet. 
 “Hvad synes du?” spurgte mor. “Du skal selvfølgelig se 
helt bort fra møblerne. De skal ikke være her. Og så skal 
du forestille dig, at vi renoverer og maler huset, som vi selv 
vil.” 
 Billie fik en klump i halsen. Det var ikke mere end et år 
siden, hun havde malet sit værelse i byen. Far havde hjul-
pet hende, og de havde undret sig over, hvorfor han blev så 
hurtigt træt, og hvorfor han havde ondt i ryggen. 
 “Jeg vil ikke bo i Åhus. Jeg har ingen venner her. Alle 
dem, jeg kender, bor i byen. Og så kan jeg bare ikke lide 
huset.” 
 “Hvad er der galt med huset?” spurgte mor. 
 Billie vidste ikke, hvor hun skulle begynde. Der var stø-
vet over det hele, og vinduerne var så beskidte, og man 
kunne høre fuglene gå frem og tilbage på taget. 
 “Det er så … gammelt,” sagde hun endelig. 
 “Men, lille skat, det er vores hus i byen da også.” 
 Billies øjne kløede. Hun gned sit ansigt i ærmet. 
 Hun kunne ikke lide huset, så enkelt var det. 
 “Jeg går ned igen,” sagde mor. “Kom ned, når du har 
kigget færdig.” 
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 Trappen knirkede, da mor gik ned, og lidt efter hørte 
Billie hende åbne og lukke skabslågerne i køkkenet. 
 Billie gik ind i det værelse, som ville blive hendes, hvis 
de flyttede hertil. Det var fyldt med ting, reoler og andre 
møbler. Langs med væggen stod en seng med et grønt 
senge tæppe på, og i et af hjørnerne stod et skrivebord, 
som nogen havde malet lyserødt. På skrivebordet lå der en 
tegne blok og farver, og ved siden af en stak tegninger. Det 
så faktisk ud, som om der havde siddet nogen og tegnet og 
derefter bare havde rejst sig og var gået. 
 For aldrig at komme tilbage. 
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2.

Fire uger senere flyttede de ind. Billie forstod knap nok, 
hvordan det var gået til. 
 “Her synes jeg, vi skal bo,” sagde mor. 
 Og så blev det sådan. 
 Fordi mor var vokset op i Åhus og påstod, at hun al-
tid havde længtes tilbage dertil. Fordi hun ønskede, at de 
skulle starte forfra et nyt sted, som lå tæt på Kristianstad. 
 Billie orkede ikke at protestere. Mor gik i det mindste 
med til, at hun kunne fortsætte med at gå i skole inde i byen 
sammen med sine klassekammerater. 
 “Vi bliver nødt til at gøre rent,” sagde mor, da de bar 
flyttekasserne ind.  
 Billie var enig. Det blev de i den grad nødt til. 
 Det var juli. Sommerferien var i fuld gang, og Billie 
kunne ikke huske, hvad hun havde lavet i tiden, siden sko-
len stoppede. Hendes venner syntes vist, at det var helt fint, 
at hun flyttede til Åhus. Så kunne de jo komme på besøg 
i løbet af ferien. Cykle til stranden og bade. Spise is på 
havnen. Billie havde forsøgt at lyde lige så glad som alle 
de andre, men det kunne hun ikke. Hun tænkte kun på alt 
det støv og skidt og på alle de ting, som den forrige familie 
havde efterladt. 
 Det var næsten, som om de stadig boede der. 
 Ugen inden de flyttede, havde Billie og mor havde været 
på besøg hos farmor og farfar i Lund. Farfar havde tændt 
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grillen, og farmor havde kogt nye kartofler. Det virkede 
også, som om de syntes, at det var en god ide, at de flyttede.  
 “Det bliver godt for jer med noget nyt,” sagde farmor og 
strøg Billie over kinden.  
 Så begyndte hun at græde, og farfar hostede besværet og 
sagde, at røgen fra grillen generede hans øjne. Men Billie 
kunne godt se, at han også var ked af det. 
 Billie havde grædt så meget, dengang far døde, at hun 
ikke troede, der var flere tårer tilbage. Men det var der. 
Som regel om natten, men nogle gange også midt på  dagen. 
 Ingen vinter eller forår havde nogen sinde været så forfær-
delig. 
 
De havde stadig huset i byen, men det skulle snart sættes 
til salg. Billie håbede, at der slet ikke ville komme nogen 
og se på det, så de ville blive nødt til at flytte hjem igen. 
Ejendomsmægleren mente, at det nok var lettere at sælge 
huset, hvis der stadig var møbler i det. Derfor havde mor 
besluttet, at de lige så godt kunne vente med at flytte deres 
ting over i det nye hus.  
 “Der er jo så mange møbler der allerede, og det kommer 
til at tage tid at få det hele smidt ud,” sagde hun. 
 Men det nægtede Billie at gå med til. 
 “Jeg lægger mig aldrig i livet i deres gamle ulækre 
 senge!” råbte hun. 
 Mor gav hende ret. Sengene skulle de skifte ud, men 
resten kunne de godt bruge. 
 Det var varmt, da de bar deres ting ind. Billie tog de 
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ting, som lå fremme på hendes værelse, og smed dem ned 
i de store kasser, som mor havde haft med. Hun ryddede 
det lyserøde skrivebord der, hvor det så ud, som om nogen 
lige havde siddet og tegnet. Forsigtigt tog hun de tegninger, 
som lå fremme. Hun var ikke sikker, men hun tænkte, at de 
måtte være tegnet af en pige. De fleste var sort-hvide. Der 
var kun nogle få, som var farvelagte.  
 Tegningerne forestillede forskellige ting. 
 En sort kat, der sad på en sten. 
 En masse træer, som Billie tænkte måtte forestille en 
skov. En dreng kiggede frem bag en af træstammerne. 
 En anden tegning forestillede en pige, som så meget 
vred ud. 
 Billie lagde tegningerne længst ned i kassen og dække-
de dem til med andre ting. Hun kunne ikke lide, at sporene 
efter den forrige familie var så tydelige. Mor havde sagt, 
at de skulle starte forfra. Men hvordan kunne man starte 
forfra i sådan et gammelt hus?  
 Mor viste sig i døråbningen. 
 “Jeg kører lige ned og køber ind. Vil du med?” 
 Billie overvejede det et kort øjeblik. Nej, hun ville ikke 
med. 
 “Okay,” sagde mor. “Jeg er snart tilbage.” 
 Så var Billie alene i det nye hus for første gang. 
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