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Personer i opgangen:

Til venstre fil hÉjr€

Hr Nielsen
(Anne, Svend,

Mads og Sofie)

Bodil og Leif Jensen

2. sal:

Gerda

1. sal:

l-ene

Stuen:

Lis og sónnen Casper Fru Olsen



Hr Nielsen

Hr Nielsen har boet i sin lejlighed i mange àr.

Ingen ved, hvor lÉnge. Og ingen ved, hvor
gammel han er 70? 80? Màske 85? Ingen ved

noget. For hr Nielsen taler ikke med nogen. Han

àbner ikke déren, hvis man ringer pà. Og man

ser ham kun, nàr han skal til bageren. Eller nàr

han skal i kiosken.

"Hr Nielsen?? Ja, ham ser vi et par gange om

ugen," siger bageren. "Han kober brod og mElk.
Men vi taler ikke med ham."

"Hr Nielsen??" siger kioskejeren. "Ja, han

kommer her hver fredag. Han kober cigaretier,

Él og spiritus. Han er kommet her i mange àr.

Jeg kobte kiosken for 15 àr siden, og hr Nielsen

er altid kommet her Men jeg kender ham ikke.

Han sigq ikke noget. Lagger bare pengene pà

bordet og gàr."
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Trappen

Gerda er hr Nielsens nabo. Hun har boet i sin

Iejlighed i ti àr, og hun har kun talt med hr Nielsen

fà gange. En dag var hun inde i hans lejlighed.

Hun ville tale med ham om happen, som han

aldrig vaskede. Den dag glemmer hun aldrig. Det

lugtede sà grimt, at Gerda màtte skynde sig ud.

"Jeg tror aldrig, han g0r rent," sagde Gerda

dengang til Lene, som bor pà 1. sal under Gerda.

"Jeg màtte holde mig for nasen."

"Han skulle have en hjemmehjelper," sagde

l,ene. "Men det vil han nok ikke have."

"Nej, og vi kan ikke blande os. Men jeg gàr ikke

derind igen. Sà vil jeg hellere yaske trappen for
ham," sagde Gerda.

Og sàdan blev det. Hver gang det yar hr Nielsens

tur til at vaske trappen, vaskede Gerda den. I ti ar

vaskede hun trappe for hr Nielsen. Uden at han

sagde taL Han var vel bare ligeglad.
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Ingen ved noget

Efter besoget hos hr Nielsen kom Gerda aldrig

mere i hans lejlighed. Men nàr han àbnede doren,

kunne hun straks kende lugten. Det lugtede

gammelt ....... snavset. Og det samme gjorde hr
Nielsen.

"Han lugter af tis," sagde Lene.

Og det var rigtigt. Det gjorde han.

"Jeg tror aldrig, han gar i bad," sagde Gerda. "Og

han har altid det samme tOj pà."

"Jeg har alclrig mÉdt ham i vaskekalderen. Han

vasker ikke sit toj," sagde Lene.

Og sàdan har 6erda og Lene snakket om hr

Nielsen i alle de ar, de har boet der. Mer. med lt
Nielsen har ingen snakket.

I starten hilste naboeme pà ham. Men han svarede

aldrig. Og sà holdt de op. Nàr de m6der ham pà
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trappen eller pà gaden, siger de ikke noget mere.

Hvad skal de sige? Han svarerjo ikke.

Folk i opgangen har aldrig set nogen besoge hr
Nielsen. Màske har han ikke nogen familie. Eller
venner. Màske har han aldrig varet gift. Folk
snakker og getter. Men ingen ved rigtig noget.

Der er sà stille

Det er sondag afun. Gerda har ikke set hr Nielsen

i en uge. Hun synes, at der er sà stille hos ham.

Han plejer at hgre radio eller se tv. Og han har

altid skruet sà hójt op for lyden, at Gerda kan h6re

ham. Men i denne uge har der vÉret stille.

"Nà, men han laser màske om aftenen," t€nker
Gerda.

De nÈste dage ser Gerda pà hr Nielsens dor, nàr

hun skal pà arbejde. Hun stàr lidt og lytter. Men

der er ingen lyde.
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"Màske sover han," tanker Gerda.

Da der er gàet ti dage, og hun ikke har hort hr
Nielsen, ringer hun pà hos Lene.

"Har du set hr Nielsen den sidste tid?" sp6rger

Gerda.

Lene tenker sig om.

"Nej, det trorjeg ikke. Hvorfor?" sporger Lene.

"Jeg har ikke set ham, og der er sà stille. Jeg kan

ikke hore, nàr han horer radio og ser fjemsyn.

Màske er han syg," siger Gerda.

"Du kan prove at ringe pà," siger l-ene.

"Ja, menjeg vil ikke blande mig. Og hvad skal jeg

sige?" spgrger Gerda.

"Du kan sige, at du geme vil se, om han er rask,"

siger Lene.
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Màske er han syg

To dage senere er Gerda i kiosken. Hun vil kobe

en avis.

"Har du set hr Nielsen de sidste dage?" spprger

Gerda.

"Nej, jeg hal ikke set ham l€nge. Màske er han

holdt op med at ryge og drikke," griner
kioskej eren.

"Det tror jeg ikke. Jeg har ikke set ham i snart to
uger Màske er han syg," siger Gerda bekymret.

"Ja, màske," siger kioskejeren. "Det bliver 15

kroner-"

Gerda vil geme snakke mere med kioskejeren.

Men han gàr ind bagved. Og Gerda gàr ud. Sà gàr

hun ind til bageren. Hun margler ikke noget, men

hun kÉber alligevel et brpd. Hun betaler, og sà

spórger hun pigen i butikken.
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"Har I set hr Nielsen de sidsfe uger?"

"Hvem er det?" sporger den unge pige.

"En eldre mand," siger Gerda. "Han kobeî brod

her hver uge."

"Kender ham ikke," siger den unge pige. "Jeg har

kun arbejdet her i tre uger"

Cerda vil gerne tale med bageren. Men hun vil
ikke sporge efter ham. Han hax traylt. Hun gàr ud

af butikken og ind i opgangen. Sà gàr hun op pà 2.

sal, hvor hun og br Nielsen bor. Hun komrner ind

fra den friske luft og synes, at det lugter
markeligt. Det har aldrig lugtet godt inde fra hr
Nielsens lejlighed. Men nu er der en serl.ig lugt,

som ikke plejer at vere der. Gerda gfu helt hen til
doren. Lugten bliver varre, og Gerda treder et

skridt tilbage. Hvad skal hun gore? Skal hun ringe

pà? Ja, hun mà gore noget.
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Gerda ringer pà

Gerda trykkd pà ringeklokken. Hun kan ikke
h@re, at den ringer. Hun trykker igen og venîer.

Den virker ikke. Sà banker hun pà - f6mt stille,
sà mere og mere hfudt. Men hr Nielsen hgrer
darligt. Màske kan han ikke hére, at hun banker
pà.

Gerda gàr ind til sig selv. Hun vil ikke blande

sig. IIr Nielsen vil geme vare alene. Sà skal hun
ikke gà og banke pà. Hun selter sig i sofaen.

helder en kop kaffe op og tager avisen. Gerda

begynder at lese. Men hun kan ikl(e koncentrete

sig. Hun lreser det samme igen og igen. Hun
tenker pà hr Nielsen. Hvis han er syg, kan hun
ikke bare lade ham ligge. Gerda lagger avisen pà

bordet og gàr lidt ftem og tilbage i stuen. Sà

gàr hun ud i opgangen igen.

Gerda ser pà hr Nielsens dór Igen kommer den
grimme lugt fta dÉren. Hun banlGr pà og venter.

Men ingen svarer Sà àbner hun brevsprakken
og kigger ind. Hun har aldrjg fAr àbnet an&e
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folks brevsprekke. Det er ikke paent. Men hun

mà vide, om hr Nielsen er syg e11er......... Nej,

hun vil ikke tenke tanken ferdig.

Pà gulvet ligger reklamer og breve. De ligger i
en lille bunke. Hr Nielsen har ikke hentet sin

post i flere uger

Gerda bliver dàrlig

Nu er Gerda sikker pà, at der er noget i vejen.

Hun gàr ned til Lene og ringer pà. Men hun er

ikke hjemme. Sà ringer hun pà hos Lenes nabo,

Leif Jensen. Gerda kender ham ikke sà godt. De

har kun hilst pà hinanden, men alddg talt
sammen- Hun ser pà Leif Jensen. Han stàr med

en cigar i munden og en avis i hànden.

"Ja?" siger haa og ser pà Gerda.

"Jeg vil gerne tale med dig om hr Nielsen," siger

Gerda. "Mà jeg komme indenfor?"
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"Hvad er der med ham?" spgrger kif Jensen

uden at invilere hende ind.

"Jeg har ikke set ham i flere uger Han àbner

ikke, nàr jeg banker pà. Og det lugter fîa
lejligheden," siger Gerda.

'Ta, det har altid lugtet fra den lejlighed," siger

LeifJensen.

"Men det lugter mere nu," siger Gerda, "Det
lugter pà en anden màde."

"Hvordan?" spÉrger l-eif Jensen.

"Kom med, sà kan du selv lugte," siger Gerda

og peger op pà happen.

"Nej, tak," siger Leif Jensen.

"Men màske er han syg eller....."

Gerda kan ik-ke sige mere. Hun bliver hvid i
hovedet og dàrlig. Sà bliver hun svimmel og
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besvimer. Irif Jensen griber hende og hjalper
hende ind i sin stue. Her vàgner Gerda.

"Jeg er bange for, at han er..... dgd," hvisker

Gerda stille.

"Dod'!?1" siger l*if Jensen og ser bange ud. "Dod

her i vores opgang."

"Ja, jeg har ikke set ham i marge dage. Jeg har

ikke hort ham. Og han har ikke varet i kiosken,"

siger Gerda. "Og sà den lugt."

"Kom, vi gàr op og kigger," siger Leif Jensen og

hjelper cerda op fra sofaen. "Vil du have lidt
vand, f6r vi gàr?"

'Ta, tak," siger Gerda og sÈtter sig igen.
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Politiet

Éif Jensen komrner med et glas vand. Hans kone,

Bodil, kornner ind fra kékkenet.

"Hvad sker der?" spprger hun.

Gerda fofeller, hvad hun har set og lugtet. Hun
fortaller om sine tanker Bodil holder sig for
munden og ser op mod loftet.

"Tank, màske ligger haa dÉd lige over vore

hoveder," siger Bodil.

"Kom, nu gàr vi," siger Leif Jensen.

Irif Jensen gàr f6rst. Bag ham gar Gerda og

Bodil. Lene kommer op ad trappen.

"Hvad sker der?" spgrger Lene og serpà de andre.

"Vi gàr op til hr Nielsen," siger Gerda. "Der
lugter sà m€erkeligt."
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L€ne f@lger efter. Nu stàr de alle firc foran hr

Nielsens dor. Leif Jensen ringer pà.

"Den virker ikke," siger Gerda. "Jeg har prpvet."

Sà banker Leif Jensen pà. Han banker pà flere

gange, men ingen lukker op. Gerda àbner

brevsprrkken.

"Se," siger hun. "Han har ikke hentet sin post."

"Ja, noget er der i vejen," siger Leif Jensen. "Vi
mà ringe til politiet."

'?oliîiet," siger Bodil. "Vi ska.l ikke have politiet her

i vores prne opgang. Màske er han bare pà ferie."

"Hr Nielsen? Pà ferie?" siger Gerda. "Hvordan

vil du sà forklare denne lugt?"

"Ja, jeg vil ikke blande mig," siger Bodil og gàr

ned i sin lejlighed igen.

"Jeg gàr ind og ringer til politiet," siger Gerda.
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Gerda ringer

Gerda gàr ind i sin lejlighed. Hun vil finde
politiets telefonnummer Lene og Leif Jensen gàr

med. Det eî forste gang, Leif Jensen er i Gerdas

lejlighed. Han stàr og ser sig lidt omhing.

"Versgo. S€t jer ned," siger Gerda og peger pà

sofaen.

Irne og Leif Jensen setter sig, og Gerda ringer til
politiet.

"Goddag. det er Gerda Hansen." siger hun. 'Teg

vil geme tale med en betjent."

"Ja, hvad drejer det sig om?" sp6rger en dame.

"Vi har en garnmel mand i vores opgang. [Ir
Nielsen hedder han. Vi har ikke set ham i over

to uger nu. Vi tror, der er sket noget. Deî lugter
fra hans lejlighed," siger Gerda.

"Et gjeblik," siger damen.
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"Kriminalbetjent Smidt," siger en mard. "Hvad
kanjeg hjelpe med?"

Gerda forteller, hvad der eî sket.

''Màske er han dÉd." siger Gerda dl sidst.

"Vi konrmer med det samme," siger betjenten.

"Mà jeg fà adressen?"

"Ja, hr Nielsen bor Fasanvej 3, 2. til hgjre. Og
jeg bor 2. til venstre," siger Gerda.

Gerda lregger rÉret pà og ser pà Lene og Leif
Jensen.

"Kommer de?" spÉrger Lene.

"Ja, de kommer med det samme," siger Gerda

lettet.
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En kop kaffe

"Vil I have en kop kaffe, mens vi venter?" spprger
Gerda.

Det vil Leif Jensen og Lene geme. Gerda henter

to kopper og to talleîkener. Sà helder hun kaffe
op og tilbyder dem en kage. De sidder lidt uden

at sige noget. Det er forste gang, at Gerda og

I-ene drikker kaffe med andre fra opgaagen. Og
de ved ikke úgtigt, hvad de skal sige til Leif
Jensen.

"Vi kender hinanden sà lidt," siger Gerda. "Taler
du med de andre fra opgangen?"

"Nej, jeg hilser kun pà folk," siger Leif Jensen.

"Og hr Nielsen harjeg aldrig talt med."

"Nej, vi taler ikke meget samnen her i op-
gangen," siger Gerda. "Jeg taler kun med Irne."

Sà ringer det pà dÉren, og Gerda gàr ud og lukker
op. Udenfor stàr to betjente.
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Inde hos hr Nielsen

"Har I en nggle ind til br Nielsen?" sporger den

ene betjent.

"Nei, vi kendte ham ikhe," siger Gerda. "Han
ville ikke have konta.kt med os."

"Sà mà vi brakke làsen op," siger betjenten. "Vi
vil geme tale med jer lidt senere."

De to betjente brakker làsen op. Sà àbner de

doren, En st€erk lugt rammel deres neser.
Beùentene tager et torklEde for nese og mund

og gàr ind. Gerda, kne og Irif Jensen sîàr i
Gerdas dpr og ser pà. Lidt efter kommer den ene

betjent ud til dem.

"Vi ringer efler ambulanccn, Hr Nielsen er dod."

siger han. "Han har veret dpd lenge."
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Gerda er dàrlig

Gerda bliver dàrlig. Hun lobeÎ ud pe bilettet og

kaster op. Hun har boet overfor en d@d mand i
flere uger, Det var derfol, lugten blev vErIe og

varre. Nu bliver hun lT ed pà sig selv' Vred' fordi

hun ikke ringecte til politiet nogot fÉL Vred over'

at en gammel mand kan ligge i opgangen i sà

mange dage, uden nogen gór noget'

har det dfuligt. Hun mà ind i
lidt. Hun rejser sig og gàr ind i

Gerda sidder pà gulvet. Hun kan ikl€ kaste op

mere. Men hun

sengen og ligge

sovevarelset. Ude i entîeen nfu den grimme lugt

ind til hende.

"Luk doren," ràber Gerda ti1 de andre'

Leif Jensen og Lene lukker doren og gar ind til

Gerda.

"Er du dàrlig?" sp6rger Leif Jensen'

"Ja, jeg kan ikke klare den lugt," siger Gerda "Og
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tarken om. at han har ligget dgd sà lenge."

"Nej, og han har ligget over vore hoveder," siger

l,eif Jensen. "Det er iklrc rart at îenke pà."

"Jeg vil geme ligge lidt alene," siger Gerda.

Farvel, hr Nielsen

Gerda ligger pà sengen. Hun drikker lidt vand og

prover at tenke pà noget andet. Men hun &az

ikke. Nar hun lukker Ojnene, ser hun hr Nielsens

garile ansigt. Hun ser ham d6d og husker lugten.

Hun rejser sig og gàr ind i stuen. Her àbner hun

vinduet. Hun mà have noget frisk luft.

Lidt efter kommer en ambulance. Den har ikke

travlt. Den standser stille foran opgangen. Den

kommer ikke for at hjelpe et sygt menneske. Men

for at hente en dod. Hr Nielsen.
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Gerda stàr og ser pà. To mend tager en bàre

frem og gar ind i opgangen. Lidt efter horer hun

trin pà trappen. Et Ojeblik eî del stille. Sà hprer

hun igen ftin pà trappen. De berer hr Nielsen

vzek. Vak fta sit hjem. Vaek fra opgangen, hYor

ingen kendte ham. Vuek fra snavset' lugten og

den store bunke post.

Gerda ser ud ad vinduet.

Et hvidt lagen drekker hr
To m€nd bÈter en bexe

Nielsens krop.

"Farvel, hr Nielsen," hvisker Gerda'

En lille tàre triller ned ad Gerdas kind. Ikke foldi

hun vil savne hr Nielsen lkke fordi hun kendte

ham. Men fordi et menneske skal dp pà den màde.

Dg uden familie og venner Do helt alene. D0

uden at nogen vil savne én. Det er sà trist
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To betjente

Gerda sÉtter sig pà sofaen. Hun tEnker pà br
Nielsen. Er der nogen. der vil savne ham? Har

han en son eller datter et sted? Og kommer der

nogen til hans begravelse. Eller vil hans kiste stà

i kirken - uden blomster Uden gÉster?

Gerda sidder lrnge og tanker. Sà ringer det pà

dgren. Gerda rejser sig langsomt og gàr ud og

lukker op. Udenfor s[fu de lo betiente.

"Mà vi komme ind?" spprgq den ene beùent.

"Vi vil geme tale lidt om hr Nielsen."

Gerda viser de to betjente ind i stuen.

"Vi skal

betjenten.

jo hans nabo."

"Ja. jeg har vÉret hans nabo i ti àr." siger Gerda.

"Men jeg kendte ham ikke. Vi hilste ikke pà

tale med alle her i opgangen," siger
"Men forst vil vi tale med dig. Du var

hinanden."
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"Hilser I ikke pà hinanden her i opgangen?"

spórger betjenten.

"Jo, det gor vi. Men hr Nielsen ville ikke tale

med nogen, og han ville ikke hilse. Jeg trol, han

val meget ensom," siger Gerda.

"Har han noget familie, vi kan kontakte?" spórger

betjenten.

"Det ved jeg ikke. Han har aldrig talt om nogen'

Betjentene taler

Gerda fortÈller,

meget, hun kan

med Gerda om hr Nielsen, og

hvad hun ved. Men det er ikke

hialpe med. Efter en halv time

Og jeg har aldrig set, at han har haft besóg,"

siger Gerda.

gàr de. De skal ned og ule med l,ene.

Gercla fplger betjentene ud og ser, at doren ind

til hr Nielsen er forseglet. Det lugter stadig inde

fra lejligheden.

"Det lugter grimt. Det er ikke rart at verc nabo
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til.'sigercerda. "Hvomàrbliverlejligheden gjort

rent og ryddet?"

"Vi skal forst se, om hr Nielsen har noget familie,

som skal rydde boet," siger betjenten. "Hvis vi
ikke finder nogen, rydder kommunen boet. Men

det kan godt tage et par uger."

"Skal jeg sà bo i den lugt sà lange?" spprger

Gerda.

"Ja. jeg kan godt se, at det ikke er raf," siger

betjenten. "Men vi mà fÉlge loven."

En fin dame

De neste dage h6rer Gerda og de andre beboere

ikke noget fra politiet. Men efter syv dage

kommer en betjent og lukker op ind til br Nielsens

Iejlighed. Sammen med betjenten kommer en fin
dame. Hun gar med betjenten ind i lejligheden.
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Lidt efter ringer det pà Gerdas dor. Udenfor stà.r

Lene.

"Kom indenfor," siger Gerda.

"Har du set, at de haî àbnet ind til hr Nielsens

lejlighed?" spgrger Lene.

"Ja, ìeg har lige set det. Ved du, hvad der er

sket?" spÉrger Gerda.

"Nej, men jeg sà, at betjenten kom saÍrmen med

en dame. Màske er det noget familie," siger Lene.

Gerda og Lene sidder lidt og snafker om damen.

De er meget nysgerrige. De vil geme vide, hvem

damen er. Til sidst àbner de doren ud til opgangen.

D@ren ind tíl hr Nielsen stàr àben. Gerda tager et

térkl@de for nesen og banker pà. Betjenten horer

hende og kommer hen til dÉren.

"Har I fundet noget familie til hr Nielsen?"

spórger Gerda.
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'Ta, vi har fundet hans datter. Hun bor i Frankrig.
Hun er kommet hjem fra paris for at se pà sin
fars ting," siger betjenten.

"Bliver lejligheden sà snaf ryddet og giort rent?,
spÉrger Gerda.

'Ta, i denne uge. Fru Coustau skal tilbage til
Paris pà lordag," siger beùenten.

"Er han blevet begravet?" spgrger Gerda.

"Nej, begravelsen er i morgen,', siger betjenúen
og gàr ind til fru Coustau.

Gerda og Lene gàr ind i Gerdas lejlighed igen.

"Tank, at han havde en datier i paris,,'siger
Gerda.

"Sà har han varet gift," siger L,ene.

"Màske," siger Gerda. ,.Màske ikke....Vi ved sà
lidt om ham-"
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Hvem var min far?

Gerda og Lene sidder

ringer det pà doren.

datter,

"Mà jeg komme ind ct Ojeblik," siger hun pà

dàrligt dansk.

Gerda Yiser hende ind i stuen.

"Jeg hedcler Laila Coustau. Min far var Per

Nielsen. Jeg har aldrig kendt ham. Og jeg har

boet i Paris de sidste 25 àr, sà jeg taler ikke sà

godt dansk," siger hun. "Jeg vil geme vide lidt

om min far. Hvordan var han?"

lidt og taler

Udenfor stàr

sammen. Sà

lr Nielsens

Gerda og Lene fortseller om

fortÉller, hvot ensom han vax.

hr Nielsen. De

jeg ked af at h@Íe," siger hr Nielsens

"Men hvorfor besogte du ham aldrig?" spolger

"Det er

datter.
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Gerda. "Hair var sà ensom. Vi talte tit om, om han

havde noget familie."

"Jeg vidste ikke, hvad han hed, eller hvor haa

boede," siger Laila. "Jeg blev fodt i Kobenhavn

for 47 àr siden. Min mor fortalte mig aldrig, hvem

min rigtige far var. Hun blev gift to fu efter, jeg

blev fodt. Den mand, hun giftede sig med, kaldte
jeg min fm. Forst da jeg blev voksen, fortalte

min mor mig, at han ikke var min rigtige far.

Hun d6de, da jeg var 27 àr."

"Har du sà aldrig set din far?" sporger Lene.

"Nej, aldrig. Det var forst, da politiet kontaktede

mig, at jeg fik besked," siger Laila. "Efter min
mor dÉde, blev jeg gift og flyttede til Paris. Min
far - ham jeg voksede op med - er gift igen og

bor i Kpbenhavri. Jeg besgger ham et pax garge

om àret."

"Vidste h Nielsen, at han havde en datter?"

spÉrger Gerda.
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"Nej, jeg ftor aldrig, at mor fortalte ham, at hun

var gravid," siger Laila. "Jeg tror kun, de kendte

hinanden i kort tid."

De txe kvinder taler lenge sammen om br Nielsen.

Ingen af dem kender ham - hans datter, hans

nabo og underbo.

Til sidst rejser Laila sig og ser pe Lene og Gerda.

"Jeg ved godt, at I kun kendte min far lidt," siger

Laila. "Men det vil glede mig, hvis I vil komme

til begravelsen i morgen."

"HYornàr er det?" spgrger Geîda.

"Klokken I I i Ch.ristians kirke." siger Laila.

Gerda tenker igen pà br Nielsen. Hun ser en

kiste i en tom kirke. lngen blomster og ingen

gaester Nej, sàdan skal hr Nielsen ikke slutte sit

liv-
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"Jeg vil geme komme," siger Cerda sdlle.

"Det vil jeg ogsà." siger Lene.

"Tak skal I have," siger Laila og giver de to
kvinder hànden. Sà gàr hun.

I kirken

Neste dag kdber Gerda og Lene en pan
bàrebuket. Sà korer de hen til Christians kirke.
Kirkens klokker ringer, og Gerda og kne gàr

stille ind. En mand stàr i d6ren og tager deres

buket. Han gfu hen og lagger den pà gulvet ved
kisten.

Pà f6rste rekke sidder Laila. Gerda og Lene hilser
pà hende. Sà satter de sig pà benken bagved.

Der er helt stille i kirken og tomt. Pà kisten ligger
rdde îoser, og pà gulvet ligger en bàrebuket fra
Laila.



"Kun tre p€rsoner til at sige farvel," tÈnker Gerda.

"Tre personer, som aldrig har kendt ham."

-Det var godt. vi kom." hvisker Lene.

Gerda nilker og tórIer en tàre veek. Sà begynder

orglet at spille, og de synger en salme.

Prasten holder en tale, Han taler om ensomhed

og om at komme hjem til Gud. Til sidst rejser

Laila sig og spÉrger, om Gerda og Lene vil hjalpe

med at bare kisten ud.

Gerda har aldrig bàret en kiste. Hun kan ikke

lide det. Men hun kan ikke sige nej. De er kun

seks i kirken, og der skal seks til at bere kisten

ud.

Gerda, Lene og Laila gàr hen til kisten. Tre mend,

som arbejder i kùken, hjelper med at bere den

ud. Udenfor holder en bil. De setter kisten ind i
bilen, som kérer vÉk med hr Nielsen.

"Farvel, hr Nielsen," siger Gerda stille.



De tre kvinder stàr og ser efter bilen. Sà ser

Laila pà Gerda og Lene.

"Tak, fordi I kom," siger hun.

"Selv tak," siger Gerda og IJne og gar hen til
deres bil.

En pren lejlighed

De n€ste dage kommer Laila i hr Nielsens

lejlighed. Hun tager de ting, hun geme vil have.

Det er ikke meget, for hr Nielsen ejede ikke sà

mange ting. Resten fàî Rode Kors. De kommer

rned en stor flyttebil og tgmmer boet. Efter et

par dage er lejligheden tom.

Sà kommer nogle folk og gor rent. Lejligheden

bliyer malet. Komfur og k@leskab bliver skiftet

ud. Gulve, skabe og ringeklokke bliver repareret.

Der er mange ting, som er gàet i stykker i de ar,

hr Nielsen har boet der.
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Det tager nogle uger, inden alt er pEnt og rent.

Til sidst ser lejligheden ny og plen ud, og det

lugter nymalet i opgangen. Gerda er glad. Nu
skal hun aldrig mere ud til en grim lugt i
opgangen.

Nye naboer

En màned efter br Nielsens dpd flytter en ny
familie ind.

Gerda hilser pà de nye naboer

"Goddag, jeg hedder Gerda. Jeg er jeres nye

nabo," siger Gerda.

"Jeg hedder Anne." siger damen. "Og det er min

mand, Svend."

Manden setter et pax flWekasser pà gulvet og

hilser pà Gerda med et stort smil.
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"Og det er vores to bgm Mads og Sofie," siger

Anne og peger pà to bgr[, som ldber op ad

trappen. "Kom og hils pà jeres nye nabo, b6m."

Mads og Sofie gàr hen til Gerda og hilser pà

hende.

"Bor her nogen born?" sporger Mads,

"Ja, i stuen bor der en dreng. Han hedder Casper,

Han bor sammen med sin mor," siger Gerda.

"Hvor gammel er haa?" sporger Mads.

"Det ved jeg ikke," siger Gerda. "Jeg tror, at han

er lidt stÉrre end dig."

"Sà kan vi màske spille fodbold sammen," siger
Mads og tager en bold, som ligger i en flyttekasse.

"Ja, màske," siger Gerda.

Hun synes, at det vil vere dejligt, hvis b6mene

i opgangen kan lege sammen.
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En god ide

Gerda gàr ned til Lene og ringer pà.

"Jeg har lige hilst pà de nye naboer," siger Gerda.

"Jeg tror. at jeg vil invitere dem pà kaffe en

dag."

"Skal vi sà ikke invitere alle i opgangen," siger

Lene. "Sà kan alle hilse pà hinanden. Jeg vil
godt bage en kage."

"Jo, det var en god ide," siger Gerda. "Hvor
mange er vi?"

Gerda og Lene taller alle opgangens beboere.

Der bor nogen i stuen, pà 1. og 2. sal.

"Vi er 1 1 ," siger Lene.

"Sà kan vi godt vere i min stue," siger Gerda

gtad.

Neste dag ringer Gerda pà hos folk i opgangen.
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Hun inviterer dem til kaffe pà lprdag. Alle kan

komme, og Gerda er glad.

Hun gar hurtigt ind til Lene og fortaller det. Sà

ved hun hvor meget kage; hun skal bage.

Gasterne kommer

Lordag formiddag bager Lene kager. Gerda bager

boller, drckker bord og laver kaffe. Hun kÉber

ogsà nogle sodavand til bomene. Klokken tre er

alt klar.

Det ringer pà déren, og de forste gester kommer.

Det er Gerdas nye naboer. De har en buket

blomster med til Gerda.

"Tak, fordi du ville se os," siger Anne og smiler

Gerda tager blomsteme og finder en vase. Sà

s€etter hun dem pà bordet.
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"Hvor er de smukke," siger Gerda. Det er lenge
siden. hun har fàel blomster af nogen.

Sà ringer det igen pà

kommer med en stor

den pà bordet.

doren. Det er Lene, som

gulerodskage. Hun szetler

Anne og Svend rejser sig og hilser pà L€ne.

"Jeg bor pà l. sal til vensúe." siger l-ene.

"Og vi bor pà 2. sal til hojre," siger Svend.

Sà kommer Casper og hans mor, Lis. De hilser
pà Gerda, Lene og de nye naboer. Casper hilser
pà Mads og Sofie. Han er glad for, at der nu er

andre bom i opgargen. Men han ved ikke rigtigt,
hvad han skal sige til dem. Bgmene sidder stille
og ser lidt pà hinanderì. Sà kommer Bodil og

Leif Jensen, og lidt efter fru Olsen. Nu er alle fta
opgangen samlet,
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Ved bordet

"Varsgo," siger Gerda.

Gesteme setter sig ved bordet. Det el varme

boller, nybagt kage, kaffe og sodavand.

Gerda tager kaffekanden og sender den rundt. Sà

giyer hun bÉmene en sodavand. Bagefter sender

hun boller rundt.

Da de har spist, rejser Casper sig og ser pà Mads

og Sofie.

"Vil I se mit verelse?" spgrger han.

Det vil Mads og Sofie geme. De gàr med Casper

ned. Efter en halv time kommeî bomene igen.

"Mà jeg làne nÉglen?" spÉrger Mads. "Casper

skal ogsà se vores varelse, og sà skal vi ned og

spille fodbold bagefter."

Svend giver ngglen til Mads og srniler
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"Ja, born er hurtige til at finde sammen," siger

Svend, da bomene er gàet.

"Det er vi voksne da ogsà," siger Ame.

"Ja. hvis du kalder l0 àr hurtigt." siger Gerda.

"Jeg har boet her i l0 àr. og det er forste gang.

vi drikker kaffe sammen her i opgangen."

"Det er ogsà for dfuligt," siger Lis. "Vi skulle

have gjort det her noget fgr."

"Ja, det skulle vi," siger Gerda. "Màske skal vi
gdre det til en tradiúon. Vi kan skiftes til at lave

kaffe og bage kager."

"God ide.'sigerAnne. "Jeg vil geme inviterejer

neste gang."

"Det lyder hyggetgt," siger Lis.
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Tak, hr Nielsen

Fru Olsen ser pà Gerda. Stille lofter hun sin

kaffekop. Hendes hànd ryster lidt. Sà smiler hun

og srger:

"Jeg vil geme sige tak til Gerda, fordi vi màtte

komme."

Gerda ser pà fru Olsen og smiler.

"Det var paent af dig, fru Olsen. Men jeg tror, der

er en anden, vi skal takke. Vi kan takke hr Nielsen

for, at vi sidder her. Hvis han stadig levede, havde
jeg nok ikke inviteret pà kaffe."

"Ja." siger Lene og ldfter sin kaffekop."Vi kan

takke hr Nielsen."
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