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Mit Knoll-skrivebord fra 50’erne i lyst træ på en 
slank, sort metalramme er i sig selv ikke helt uef-
fent. Men det er nu alligevel noget helt andet som 
gør bordet særligt – for mig. Sagen er nemlig den, 
at min morfar i et halvt århundrede sad ved det og 

arbejdede – skrev, først og fremmest. Det er altså 
vitterligt et skrivebord. Det stod på hans høj-
loftede, træbeklædte arbejdsværelse på første sal i 
mine bedsteforældres villa i Deutsch Evern uden 
for Lüneburg. Hver morgen sad han ved bordet og  
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mediterede over det – som han sagde – altid nye 
Cézanne-maleri der, indrammet af vinduespartiet, 
fremmaledes af de høje tynde graner i forhaven og 
deres spejlbillede i den betænkeligt dybe skovsø 
som over årene havde dannet sig oven på stueeta-
gens udragende tag.  

Bordpladen er oversået med lyse ringe, ridser og 
blå blækpletter som bærer vidnesbyrd om fortidens 
små begivenheder. I en af skufferne under bordet 
fandt jeg engang en bunke med eksamensplaner og 
tilmeldingsblanketter fra efteråret 1974: Montag 
- 14.10. 9-9.45: Kulcke. 9.45-10.30: Kruse. 10.30-
11.15: Drechsler. Osv. Faget var filosofi og stedet 
hed dengang Pädagogische Hochschule Nieder-
sachsen, Abteilung Lüneburg. I dag hører disse 
skuffer til blandt min halvandet år gamle søns fore-
trukne mål når han virkelig skal på rov, så intet er i 
sikkerhed der – det er snarere særligt udsat. 

Hver anden dag ærgrer jeg mig lidt over at jeg oven 
på to bogstabler har tårnet et par studiehøjtalere 
op, på hver sin side af bordet, og at jeg i midten 
yderligere har placeret nogle ret uskønne træ-
anordninger hvorpå dels en stor, sort skærm, dels 
min bærbare computer troner. På den måde kan jeg 
nemlig stå oprejst ved bordet og arbejde. En mixer, 

et lydkort og en mikrofon er der sørme også blevet 
plads til. Selvom jeg sætter stor pris på mit musik-
udstyr og er svært tilfreds med min primitive hæve-
sænke-bordsløsning må jeg konstatere at det 
ganske enkelt ikke er meningen med dette bord: at 
det på den måde skal drukne under teknisk-prak-
tiske foranstaltninger. Nej, i stedet skulle der stå en 
række læderindbundne bøger på det, en enkel og 
smagfuld lampe, nogle små genstande med affek-
tionsværdi: sten, figurer, et billede. Og så skulle der 
først og fremmest ligge papir og skriveredskaber.  

Det er et bord man skulle sidde og skrive i hånden 
ved, sådan som min morfar gjorde med sin karak-
teristiske Sütterlin-skrift. Alt fra pseudonymiske 
ekfraser over aforismer til Benjamin-kommentarer 
blev nedfældet her på bordpladen. Nu må den tage 
til takke med mig og alt mit skrammel. Ligesom det 
kan være svært at få øje på et Cézanne-billede i vin-
duet: her må man nøjes med Marstrandsgade. 

 


